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PARATHËNIE

Studimi mbi letërsinë në Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri synon në
përgjithësi t‟u japë pergjigje problemeve të rrafshit teorik e letrar në lidhje me të.
Në veçanti merr përsipër të studjojë dhe analizojë në mënyrë të thelluar dhe
krahasuese veprën e përfaqësuesve me në zë të kësaj letërsie të periudhës
bashkëkohore, siç janë poetët: Pano Çuka, Andrea Zarballa e Niko Kacalidha.
Këtë objektiv kërkon ta arrijë duke depërtuar në thellësi deri në zanafillë të
fenomeneve letraro-kulturore të trevës më të gjërë ku bën pjesë ky minoritet.
Këndvështrimi i gjykimit të këtyre fenomeneve nuk kapërcen thjesht ngushtësinë
territorialo-gjeografike. Niset nga mjedisi-natyra e kësaj hapësire, marrëdhëniet
që vendos me të njeriu që banon e jeton në të, për të arritur te produkti kulturorletrar tradicional apo të kultivuar. Rrjedhimisht, në planin teorik studimi merr
përsipër barën e një sprove për të ecur në një terren të virgjër ose pak të trajtuar.
Për të arritur rezultate sa më të qenësishme, krahas vështirësive të karakterit
objektiv teorik, duhën kapërcyer gjykime tradicionale, konkluzione me devizë
ideologjike, politike apo nacionaliste, që kanë mbrujtur në mënyrë të
qëndrueshme deri në tabu opinionin më të gjërë.
Për këtë më lejohet të falenderoj me sinqeritet maksimal të gjithë faktorët, të cilët duke u
nisur nga parime të një objektiviteti shkencor, nuk mbeten peng e këtij mentaliteti, por
kontribuan në realizimin e qëllimit të studimit.

Hapësira territoriale, ose gjeografike pë të cilën flasim mbart në rradhë të
parë fenomene kulturore – letrare, produkt i një bashkëjetese dhe komunikimi
intensiv midis faktorëve të ndryshëm etnokulturor në të gjitha kohët dhe format.
Të përcaktuara në hapësirë, ato i përkasin trevës më të gjërë të njohur historikisht
me emrin Epir. Si veçori produkti ato shfaqën si njehsim përpjekjesh për
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mbijetesën e identitetit të kësaj treve. Në realitet përbëjnë kontribute përcaktuese
zhvillimi në shumë drejtime për një rajon më të gjërë. Në këtë këndvështrim
diakronik historia i rezervoi kësaj treve një rol të veçantë. Me shërbimet e veta
luajti rol, madje, hegjemon, në fushën ushtarake, ekonomike e kulturore, në të
gjitha momentet që historia kërkoi ndryshime dhe zhvillim. (lashtësi, mesjetë,
kohë moderne)
Nëse do të përpiqeshim të përcaktonim elementët thelbësorë të këtij roli do
të konkludonim tek raportet që njeriu i kësaj treve ka vendosur diakronikisht me
natyrën pasi, siç dihet, harmonia e këtyre marrëdhënieve përcakton kriterin bazë
të orientimit të një kulture.
«Një kulturë është para së të gjithash një mjedis natyror», (me kuptimin e
vendit ose të territorit të banuar), na thotë antropologu i njohur francez Fernand
Braudel. Duke e ndryshuar paksa atë, do të mund të thoshnim se një mjedis është
mbi të gjitha një kulturë, me kuptimin se në të është fiksuar në mënyrë diakronike
vet mënyra e organizimit të jetës së komunitetit, dmth vetë kultura e tij. Në këtë
kuptim vetë mjedisi fiton një identitet të vetin, i cili buron nga marrëdhënia
permanente dialektike midis tij dhe faktorit njeri.
Fiksimi ose lënia gjurmë në një mjedis të caktuar të karakteristikave bazë të
një kulture dhe e kundërta, pervetësimi i elementëve natyrorë të këtij mjedisi dhe
kthimi i tyre në pjesë të kësaj kulture, çon në identifikimin e grupit, komunitetit
me të dhe në formimin e identitetit shoqëror, etnik e kulturor të këtij komuniteti.
Kjo dialektikë marrëdhëniesh është korresponduese me kushtet historikoshoqërore të çdo periudhe zhvillimi. Për pasojë çon në formësimin në nivele të
ndryshme të këtij identiteti, por gjithmonë të lidhur në mënyrë të pazgjidhshme
me një mjedis gjeografik, madje edhe të përmasave të vogla.
Produkt i qëndrimit dhe i vlerësimit harmonik të raporteve të njeriut me
natyrën është fillimisht perceptimi estetik i natyrës nga njeriu.
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Te ky raport marrëdhëniesh e kanë origjinën mitet e ndryshme. Po të vemë
re raportet e hapësirës për të cilën flasim me mitologjinë do të vemë re se kjo
hapësirë është djepi i universit brilant të mitologjisë së lashtë greke, vendi i
heronjve mitik dhe mjedisi ku është vendosur struktura e veprimtarisë së kozmosit
të tyre. Mbi këtë realitet dhe me një komunikim apo mbartje të drejtpërdrejtë
artistike e estetike hodhi shtat eposi dhe letërsia e lashtë greke.
Sikur të mos mjaftonte kjo, ndryshe nga hapësirat më të spikatura kulturore,
produktet letrare në këtë hapësirë (fjala është për produkte letrare të traditës
popullore) ruajtën një linjë zhvillimi të dyfishtë, por me lidhje të pashkëputura
nga site kulturor i lashtësisë. Në periudhën e Mesjetës dhe më vonë, paralelisht
me eposin heroik (si karakteristikë e përgjithshme evropiane e frymëzuar, siç
thotë Çabej, nga eposi i Dh. Akritës 2) dhe baladat (si aktualizim i arketipit të
dramave njerëzore të mishëruara në mitologjinë e letërsinë klasike), u mbart gjallë
dhe u mbrujt një gjërdan mitesh në formën e legjendave e tregimeve popullore si
aktualizim i fragmentarizuar i mitologjisë klasike me elementë që i shërbenin
vlerave etike e estetike të kohës por më shumë shërbenin si kode diakronike
përcaktuese të sjelljes kolektive të komunitetit në kushte të caktuara.
Ky realitet kompleks marrëdhëniesh ka një pasqyrim aktiv në letërsinë e
Minoriteti Etnik Grek sidomos para e pas Luftës së Dytë Botërore.
Së dyti harmonia e marrëdhënieve njeri-natyrë perceptohej edhe si vlerë
etike, si përcaktuese e moralit dhe e sjelljes së gjithëkohshme kolektive.
Së fundmi, njeriu i këtushëm e konsideron natyrën parajsë mbitokësore që i
siguron gjithçka i duhet për të jetuar sa më mirë. Si të tillë e konsideron diçka të
shënjtë dhe si rregull e hyjnizon. Për të qenë efektiv në respektimin e kësaj risie


Treva kulturore në të cilën u kultivua edhe letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri është padyshim trashëgimtare e
asaj kulture të lashtë me të cilën mburet jo vetëm Greqia, por mbarë njerëzimi. Eshtë kjo gjeografia ku shtrihet
toponimia e veprimeve të pjesës më të madhe të heronjve mitologjikë të Greqisë së lashtë. Këtu vepruan heronj
helenë, trojanë, perëndi e gjysëm perëndi, luftëtarë të lavdishëm, themelues të fiseve epirotase dhe të një serë
qytetesh në rajonin më të gjërë. Kjo botë mitologjike që mishëron në një unitet perënditë, idetë, njerëzit dhe
natyrën, shërbeu si rezervat i pashtershëm motivesh, arketipesh e temash frymëzimi të përgjithshme për letërsinë
dhe artet.
2
E. Çabej, Shqipëtarët midis Perëndimit dhe Lindjes, fq.39, Tiranë 1994
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njeriu shndërron në simbole të identitetit të kulturës së vet elementë natyrorë më
të spikatura, të cilat, nëse nuk kanë, ose kanë humbur një funksion të
drejtpërdrejtë praktik, zotërojnë në mënyrë të gjithëkohshme vlera apo funksione
metafizike.
I rëndësishëm mbetet fakti që sa më e fortë dhe më e qëndrueshme është
kjo marrëdhënie aq më rezistent mbetet identiteti kulturor i komunitetit-treves,
mbartëse të tij, ndaj çdo lloj presioni të identetiteve të tjera të karakterit etnikkombëtar, apo shtetëror.
Treva për të cilën flasim i mishëroi këto vlera tek Orakulli i Dodonës që
s‟është gjë tjetër veçse një pemë. Mirëpo, ndërgjegja kulturore botërore nuk ka
harruar të nënvizojë se tek Orakulli i Dodonës kanë zanafillën perënditë e Olimpit
në Greqinë e lashtë dhe gjithë kultura e saj që ndriçoi botën. Pema mbeti për
rajonin që flasim, elementi natyror që shënon ende edhe sot pikënisjen e
organizimit të strukturës së shoqërive tradicionale në të. (Në fillim është pema,
kryesish rrapi, prralli, apo edhe valanidhja, më pas është objekti i kultit. Më vonë
në kohë u vendosën në qëndrën mjedisore të vendbanimit tradicional, objektet e
veprimtarive artizanale. Më pastaj u vendosën shkollat dhe në periudhën
komuniste edhe qëndrat kulturore kolektive)
Elementi tjetër që stigmatizon këtë hapësirë është me origjinë shoqërore,
por

produkt i po këtyre marrëdhënieve me natyrën. Fjala është për këngën

polifonike 3-4 zërëshe. Të gjitha burimet vërtetojnë se kemi të bejmë me
elementin shoqëror të një identiteti kulturor diakronik me burim kohor tek mitet e
lashta. Kjo karakteristikë shkon paralel me emblemën natyrore të identitetit
kulturor të kësaj treve, -pemen,- për të cilën sapo folëm. Për rastin e këngës
polifonike ka rëndësi fakti që marrëdhëniet me mjedisin ndikuan drejtpërdrejt te
formëzimi i identitetit të kësaj mënyre të të kënduarit. Ajo është krijuar duke
përvetësuar në formë estetike, elementë dhe struktura të mjedisit natyror, ku u
mbart, u trashëgua dhe u zhvillua. Shkalla muzikore pentatonike animitone në të
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cilën zhvillohet mënyra „a cappelle“ (vokale) e interpretimit të këngës polifonike,
karakteri retorik i vijës melodike, e kanë burimin te ndikimi i ritmeve animitone të
dorikëve ose te frigëve të lashtë. Por, vet këto ritme janë me prejardhje
onomatopesh nga natyra e egër dhe e vrazhdë e këtij rajoni, ku këto fise mbeten
për një kohë tepër të gjatë në ëndrrën e tyre drejt jugut e drejt detit.
Por, ndryshe nga pema – Orakull, që, pasi u krijua nga njeriu shërbeu
vetëm si dhënës mesazhesh (lidhjet me të sot ruhën brënda raporteve të njeriut me
mitin dhe funksionit të pemës së zakonshme në organizimin e strukturave
shoqërore tradicionale), kënga polifonike, funksionoi dhe vazhdon të funksionojë
si një organizëm i gjallë, si një vlerë e gjithëkohëshme estetike, si një biosintezë e
njeriut dhe e mjedisit, si një simbiozë dialektike, evolutive dhe diakronike e
traditës me realitetin me huazimet, ndikimet dhe antihuazimet, ku në çdo të
tashme të kësaj mënyre të të kënduari takon të shkuarën shekullore.
Në formën e sprovës na lejohet të themi që, ashtu si perënditë helene e kanë
zanafillën te orakulli i Dodonës, edhe koret e tragjedive helene e kanë origjinën te
kjo ngjizje e pavdekshme e polifonisë në fazën foshjore të civilizimit shoqëror.
Një analizë më e gjërë dhe më e thellë shkencore na lejon të themi
gjithashtu se këto dy elementë kanë një ndikim diakronik në sjelljen kulturore e
rrjedhimisht edhe letrare të trevës për të cilën flasim. Pra, mund të themi që
kontributi i gjithëkohshëm i kësaj treve, është produkt i një realiteti të njehsuar në
shekuj, jo thjesht nga pikëpamja administrative, por më shumë si rezultat i një
nënshtrati të përbashkët kulturor, por me vlera thelbësore në themelet e universit
të qytetërimit të tij. Eshtë pikërisht ky realitet që lejoi, si një unitet të kundërtash,
bashkëjetesën dhe komunikimin intensiv e pa paragjykime të komuniteteve të
diferencuara nga pikëpamja gjuhësore, etnike, apo fetare në këtë hapësirë.
Ky deduksion na jep shkas për të parë se këto raporte gjithëplanëshe
krijuan mundësi që kjo trevë të fitojë rol protagonist në lëvizjen iluministe të shek
XVIII-XIX të dy komuniteteve më të rëndësishëm në rajon, popullit grek e atij
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shqiptar, për përcaktimin respektiv të etnogjenezës së tyre dhe ristrukruturimit të
identitetit kombëtar në kushtet e formimit të shteteve–kombe dhe të çlirimit nga
perandoria otomane.
Autorët e lashtë e lidhin Orakullin e Dodonës dhe Perëndinë mëmë të
Olimpit me pellazgët. Rilindasit shqiptarë të shekullit XIX me origjinë pikërishtë
nga kjo hapësirë gjeografike, në të gjithë prodhimin e tyre ideologjik, intelektual e
letrar kërkuan etnogjenezën e kombit shqiptar pikërisht te pellazgët, për të
përfunduar te roli dhe simboli i Skendërbeut.
Vetë heroi kombëtar i shqiptarëve, Skenderbeu, krijoi dhe përdori simbole
që

të çojnë pikërisht te këto fillesa foshnjore të kulturës dhe civilizimin të

njerëzimit. Në përkrenaren e tij ai kishte vendosur një kokë dhie, emblema e
fiseve të lashta të Epirit, princ i të cilit deklaronte se ishte Skenderbeu. Pelerinën e
tij zyrtare e kishte zbukuruar, ndër të tjera me gjethe dhe frytet e valanidhes së
Orakullit të Dodonës, duke “imituar” me mënyrën e vet Piron e Epirit dhe
Aleksandrin e Madh.
Në kohët tona I. Kadare, nëpërmjet veprës së tij letrare dhe esseistike
përpiqet të spostojë etnogjenezën shqiptare nga periudha e Skendërbeut tek
mitologjia e lashtë greke. Ndërsa P. Zhei, në veprën e tij “Shqipja dhe
Sanskrinishtja”, Tiranë vell. I 2005, vell. II 2006, do të kërkojë vitalitetin e gjuhës
shqipe dhe aftësinë e saj për të kuptuar sanskrinishten tek marrëdhëniet gjuhësore
të shqipes me botën e pellazgëve.
Në Greqi përpunuesit e ideologjisë së Iluminizmit të ri grek, të cilët i
përkasin së njëjtës hapësirë, -Epirit, këmbëngulën me të madhe për vendosjen e
lidhjeve të drejtpërdrejta të popullit grek me lavdinë e grekërve të lashtë për ta
paraqitur atë si vazhdues dhe trashëgimtarë të këtij qytetërimi. (Shih shtojcat në
fund të studimit)
Nga ky realitet shumëplanësh dhe diakronik, duke bërë kujdes që të
shmangen qëndrime në shërbim të interesave politike e ideologjike që kanë
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shtrembëruar apo mënjanuar vlerat reale të kësaj treve, do të synojmë të përqasim
një element, atë të letërsisë. Po ashtu, duke qenë plotësisht të ndërgjegjshëm se
vetë ky element, letërsia, përbën një univers më vete, do të mundohemi të
përqasim letërsinë që lidhet me Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri, veçanërisht
prodhimin letrar të poeteve me në zë të periudhës së pas Luftës së Dytë Botërore,
të P. Çukës, A. Zarballas dhe N. Kacalidhes në raport me vendin dhe
marrëdhëniet specifike që kjo letërsi krijon me atë shqiptare, por edhe greke, me
natyrën dhe elementë të saj, me krijimtarinë popullore etj.



përdorimi i termit “letërsia që lidhet me minoritetin etnik grek në Shqipëri” bëhet me qëllim që të nënkuptohet
edhe letërsia para se ky komunitet të kthehej në minoritet.
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HYRJE

Objekti i studimit.

Nga sa u kumtua, objekt i këtij studimi është Letërsia në Minoritetin Etnik
Grek në Shqipërinë. Ai përbëhet nga dy shtyllat kryesore. Së pari nga përpjekja
për të organizuar strukturën e një historie të kësaj letërsie në një vështrim të
përgjithshëm historiko-letrar dhe së dyti, nga një qasje teoriko-letrare e
krijimtarisë poetike të P. Çukës, A. Zarballas dhe N. Kacalidhës.
Shtjellimi i objektit lidhet me kapërximin e një problemi të natyrës teorike
Pyetja që shtrohet është. A duhet pranuar ky prodhim letrar si një letërsi e
mëvetësishme, si letërsi e një minoriteti etnik, apo si pjesë integrale e kombit që i
përket dhe shtetit në të cilin jeton?
Mendoj se argumentat shkencore dhe tradita e trajtimit të saj janë në favor
të pjesës së parë të problemit të shtruar. Edhe argumentat kundër kanë peshën dhe
logjikën e tyre. Përkrahësit e kësaj teze nisen nga fakti se vlerat estetike të
letërsisë kanë natyrë ekumenike, me kuptimin jo kombëtar, apo etnik. Kanë
funksion të gjithëkohshëm1, që fillon me momentin e krijimit duke synuar
infinitin e perspektives historike, pavarësisht nga gjuha e përdorur, identiteti i
autorit dhe i mitit letrar apo temës. Kjo është e vërtetë, por nuk duhet harruar se
letërsia, ashtu siç është arti i përgjithësimit nëpërmjet së veçantës 2 edhe kontributi
i saj në vlera estetike të karakterit ekumenik ka në thelb identitetin e krijuesit që
1

Γηώξγνο Βεινύδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερληαο, (J.Velludhis, Gramatologjia –teoria e letërsisë), fq.
, Athinë 1994 (Veludhis. J , është autor grek të cilit për një periudhë kohore 25- vjeçare i përkasin 18 botime mbi
teorinë e letërsisë në gjërmanisht, frëngjisht e greqisht)
2
Rene Wellek-Austin Warren, Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο (Theory of Literature), f.133, Athinë, 1980

14

s‟është gjë tjetër veçse shprehës i identitetit etnokulturor të komunitetit pjesë e të
cilit është.
Në këtë këndvështrim produkti letrar i komunitetit të minoritetit etnik grek,
nëse të paktën mund të pretendojë njehsimin me letërsinë helene, ose një vend në
letërsinë shqiptare, mund ta fitojë vetëm duke evidentuar individualitetin e vetë si
të tillë.
Kjo letërsi lidhet së pari me një trevë kulturore me veçoritë e veta. Ndër
faktorët që përcaktojnë këtë status mund të përmendim. Komuniteti i kësaj treve
etnikisht i përket kombit grek dhe politikisht shtetit shqiptar.
“Për qëllime studimi një minoritet etnik, fetar, ose linguistik, thuhet në
përcaktimin e Komisionit Europian për Demokraci dhe Paqe për minoritetet
etnike, është një grup, i cili numerikisht është më i vogël nga pjesa tjetër e
popullsisë së shtetit të cilit i përket dhe që zotëron karakteristikat kulturore, fizike
ose historike, fe ose një gjuhë të ndryshme nga ajo e pjesës tjetër të popullsisë” 1.
Në këtë këndvështrim minoriteti etnik grek në Shqipëri, nga njera anë,
është trashëgimtar dhe bartës i elementeve përcaktuese të identitetit etnik të një
populli (histori të njëjtë, kulturë homogjene, gjuhë dhe konstitucion shpirtëror të
përbashkët)2, nga ana tjetër, është pjesë integrale e një shteti tjetër. Si i tillë
identiteti i tij mund të përcaktohet “në bazë të zhvillimit të tyre konkret në kohë
dhe hapësirë, pavarësisht nga gjuha”3.
Vetë realiteti historik na lejon të themi se komuniteti i Minoritetit Grek në
Shqipëri në një periudhë të caktuar, pas dhënies së statusit të minoritetit dhe,
veçanërisht, në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore, e zhvilloi identitetin e vet
kulturor me vlera të ndryshme nga ai i kombit am. Kjo ndodhi si një proces
objektiv i reflektimit të realitetit të ri politik në shtetin shqiptar. Këto ndryshime
ndodhën duke patur si bazë traditën e vet, që do të thotë se, edhe pse u reflektuan
1

Komisioni Evropian për Demokraci e Paqe, projekti i instrumentit juridik për mbrojtjen e minoriteteve datë
08.02.1991
2
Shih Fjalor filozofik, njësia “komb-i” dhe përkufizimin në sociologji i “kombit”
3
Γ. Βεινύδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερληαο,, fq.279, Athinë 1994
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deri edhe në gjuhë, identiteti kulturor i këtij minoriteti nuk mund të konfondohet
me atë të popullit shqiptar.
Kuptohet që edhe produkti letrar i tij u zhvillua në varësi të ngushtë me
faktorët socialë, politikë e historikë, që vepruan në identitetin e vet kulturor në
periudhën e të qënit minoritet brënda shtetit shqiptar. E parë në këtë rrafsh, ajo
përbën një veçori që meriton vëmendje.
Në këtë plan, po të kemi parasysh vlerësimin e Y. Chevrel se nocionet
“letërsi kombëtare”, “kulturë kombëtare” dhe “gjuhë kombëtare”, as ishin e as
janë të barazvlefshme” 1, mund të themi se letërsia e këtij minoriteti nuk mund të
vlerësohet apo të klasifikohet duke u nisur nga kriteri i vetëm i gjuhës. Kjo do të
na çonte në një konkluzion të gabuar. Ta konsiderojmë atë letërsi greke, përderisa
është shkruar në gjuhën greke, apo letërsi shqiptare, përderisa është shkruar në
gjuhën shqipe.
Nga këto përsiatje mund të nënvizojmë se vlerat e diferencuara në
identitetin kulturor të komunitetit të Minoritetit Grek, të përftuara nga ndikimi i
kushteve sociale-politike – ekonomike e kulturore të periudhës pas Luftës së Dytë
Botërore, sollën diferencime midis prodhimit letrar në Greqi dhe prodhimit letrar
në komunitetin e Minoritetit Grek në Shqipëri.Këto diferencime i dedikohën më
shumë metodës së realizmit socialist që ndoqi letërsia në Shqipëri. Gjuha mbeti
elementi i përbashkët midis letërsisë e këtij komuniteti dhe letërsisë greke. Një
element tjetër, në dukje i përbashkët, por në fakt diferencues me letërsinë greke,
është komunikimi i pandërprerë me traditën letrare popullore të trevës së vet.
Në rastin e marrëdhënieve me letërsinë shqiptare, gjuha mbetet elementi
kryesor dallues midis kësaj letërsie dhe asaj të Minoritetit Grek. E vërtetë është se
anët e tjera që përcaktojnë dallimin e identitetit letrar të këtij minoriteti me
tërësinë e letërsisë shqiptare, morrën rëndësi të dorës së dytë, pasi hynë në rrjedha
konverguese, por, siç thamë nuk u njehsuan.
1

Y. Chevrel, La littérature comparée, Paris, 1989, fq.20.
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Të njëjtin arsyetim, por me sens të kundërt, mund të përdorim edhe për atë
pjesë të letërsisë së këtij minoriteti të shkruar në gjuhën shqipe. Madje, ky do të
ishte një argument më shumë, që e bën më me interes studimin e kësaj letërsie.
Të veçantën në këtë pikë duhet ta kërkojmë te fakti se nuk kemi: përsëritjen
e plotë e të qenësishme të fenomenit “gjuhë e njëjtë, letërsi të ndryshme”, siç vënë
re përkrahësit e letërsisë së krahasuar për rastet e letërsive anglofone (të SHBAsë, Anglisë), frankofone (Francës, Kanadasë, apo Afrikës së Jugut) etj; as
përsëritjen e plotë e të qenësishme të fenomenit të letërsive të njehsuara, edhe pse
ato lëvrohën në gjuhë të ndryshme kombëtare në kufijtë e një shteti “etnik”.
“Ekzistenca në rastin e Zvicrës (e letërsive, shën. i autorit) në katër gjuhë
(gjërmanisht, frengjisht, italisht, retoromanisht), nuk presupozon detyrimisht
ekzistencën e katër letërsive “kombëtare”” 1 thekson J. Velludhis; së fundi, as
përsëritjen e plotë të fenomenit që “Disa shkrimtarë të kulturave të ndryshme
shprehën në “të njëjtën gjuhë”, -siç thotë Y. Chevrel duke marrë si shembull
faktin që “tekat e historisë kanë ndarë me kohë hollandishtfolësit e Vendeve të
Ulëta nga ata të Belgjikës, gjërmanofonët e Zvicrës gjërmanike prej atyre të
Austrisë.”2
“Një shkrimtar qëndron më lart se koncepti “atdhe”, - thotë prozatori i
njohur nga Minoriteti Grek Telamak Koça,- e as letërsia nuk dallohet vetëm nga
gjuha, por edhe nga ajo që kumton artistikisht. Në këtë plan unë në Greqi jam
shkrimtar “grekofon” dhe jo shkrimtar “grek”. Këtë dallim e kam qoftë nga
prejardhja ime si indivd, qoftë nga mënyra se si shkruaj letërsi, qoftë nga
tematika. Në këtë plan unë ngjaj si shkrimtar shqiptar sesa si shkrimtar grek.
Megjithë dëshirën time të madhe për t‟u integruar në letërsinë greke e ndiej se jam

1
2

Γηώξγνο Βεινύδεο, Γξακκαηνινγία ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Athinë 1994, fq. 279.
Yves Chevrel , Letërsia e krahasuar, Tiranë, 2002,fq. 28.
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shkrimtar në kufi. Kjo do të thotë se është e vështirë të konfontohet letërsia me
gjuhën”1
Një faktor që e bën akoma më evident përcaktimin se kjo letërsi i përket një
treve kulturore dhe jo një treve thjesht gjuhësore, përbën folklori i kësaj treve dhe
marrëdhëniet e letërsisë së kësaj treve me të. Folklori dhe në përgjithësi arti
popullor, jo vetëm që shërbyen si pikënisje e kësaj letërsie, por edhe e shoqëruan
ecjen e saj në të gjitha etapat e zhvillimit. Nga ana tjetër, edhe pse konsiderohet si
pjesë e pandarë e folklorit grek, folklori i kësaj treve zotëron karakteristikat e veta
dalluese dhe vlera të veçanta dhe të çmueshme.  Gjithashtu, brënda këtyre
karakteristikave dalluese do të gjejmë elemente të përbashkëta të foklorit të një
rajoni më të gjërë, që shfaqën herë si elemente të një nënshtrati të përbashkët
kulturor të këtij rajoni, e herë si mite e motive shtegtuese. 
Të gjitha këto argumente nuk mund të mohojnë, përkundrazi, faktin se
letërsia e Minoritetit Grek (qoftë edhe pjesa e njohur dhe e lejuar zyrtarisht nga
sistemi komunist) ka një ecuri historike brënda se cilës krijoi vlera artistike dhe
individualitetet e veta letrare të padiskutueshme.
Si e tillë kjo letërsi përbën një kontribut dhe një vlerë përbërëse për të
gjithë letërsinë dhe kulturën shqiptare. (Vetëm në aspektin e kornizës ideologjike,
ajo mund të konsiderohet e barasvlefshme me mbarë letërsinë e angazhuar
shqiptare me tipar dallues vetëm gjuhën.)
Njëkohësisht, ajo përbën edhe një vlerë e veçori ndryshe për letërsinë
greke. Kjo do të thotë se janë të pajustifikueshëm konfuzioni dhe ekzistenca e
mendimeve dhe e pikëpamjeve të ndryshme, të paargumentuara dhe të
1

T. Koça, Takim midis shkrimtarëve grek dhe të Minoritetit Grek në Shqipëri, në universitetin e Gjirokastrës,
31.05 . 2004

Një vend me rëndësi zënë legjendat dhe mitet e veçanta të kësaj treve. Ato janë produkt i kushteve socialhistorike dhe i marrëdhënieve të kësaj treve më rajonin më të gjërë dhe që kanë shërbyer gjithmonë si bazë
ideologjike dhe si sitem referimi për sjelljen kolektive të komunitetit të kësaj treve në situata të caktuara.

Nuk duhet harruar gjithashtu se pikërisht mbi këtë realitet nisi të shkruhej, herë vetëm në gjuhën shqipe e herë si
bilinge edhe letërsia shqipe që shoqëroi Rilindjën Kombëtare Shqiptare të autorëve shqiptar nga jugu i vendit.
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pasistemuara, në lidhje me karakterizimin, terminologjinë, periodizimin e saj etj,
gjë që bën më të domosdoshëm ndërmarrjen e një studimi të tillë.
Së dyti. Dallimet e mësipërme të letërsisë së Minoritetit Grek në lidhje me
fenomene letrare analoge mund t‟i kërkojmë te veçoritë e saj si një letërsi
kontakti. Në rrjedhat historike kontaktet e saj janë herë të dyanshme e herë të
njëanshme.
Raportet e letërsisë së kësaj treve me letërsinë e kombit amë kaluan nga
stadi i një letërsie të njehsuar, para vendosjes së kufijve; në një letërsi pa asnjë
kontakt, - në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore; për të kaluar në periudhën e
pas viteve 90‟ të shekullit të kaluar, në stadin e rifitimit të plotë të kontakteve me
letërsinë e kombit am, deri në përpjekje për njehsim me të.
Në raport me letërsinë shqiptare këto kontakte kaluan në stadet e
mëposhtme. Nga kontaktet natyrore në periudhën para vendosjes së kufijve, në
humbjen pothuaj fare të këtyre kontakteve në periudhën deri në Luftën e Dytë
Botërore. Në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore deri në vitet 90 kemi një
komunikim intensiv me tendenca njehsuese (pavarësisht nga gjuha) me letërsinë
shqiptare. Pas viteve 90 konstatohet tendenca e hapur e letërsisë së Minoritetit
Grek për të humbur kontaktet e drejtpërdrejta me letërsinë shqiptare e për të
kaluar sërish në një ekstrem të kundërt, të ngjashëm me atë të periudhës 19121939.
Kjo situatë solli një fenomen që rrallë mund të

haset në historinë e

zhvillimit të fenomeneve kulturore e artistike, veçanërisht, në kushtet e
zhvillimeve integruese e globalizuese të shekullit të kaluar dhe në vijim. Kjo për
faktin se natyrën e zhvillimit të civilizimit, kulturës, arteve (dhe në këtë kuadër të
letërsisë) e përcakton faktori i marrjes dhe i dhënies së informacionit mbi arritjet
respektive, i integrimit (në kuptimin e respektimit të rregullave “të normës”
krijuese) dhe i diferencimit (në kuptimin e devijimit nga norma për krijimin e
individualitetit, në rrafsh personal apo kombëtar). I kuptueshëm është në këtë
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rrafsh zhvillimi i deformuar dhe aspak normal e i natyrshëm i letërsisë së
Minoritetit Grek në Shqipëri.
I njëjti argument duhet përdorur për të kuptuar tendencat e viteve të fundit
të letërsisë së Minoritetit Grek për një komunikim intensiv me letërsinë
panhelene. Në një plan më të gjërë ky fenomen lidhet me realitetin e shpërbërjes
së sistemeve politike në vendet e Lindjes Evropiane dhe rifitimit të kontakteve të
këtij minoriteti me kombin amë pas hapjes së Shqipërisë ndaj botës.
Tendenca integruese me letërsitë kombëtare analoge vihën re edhe në
letërsitë e shumë vendeve të Lindjes, por, edhe në këtë plan, duhet vënë re një
dallim esencial. Në vendet e ish-bllokut të Lindjes “zhvendosjet” drejt letërsive të
tyre kombëtare, si p.sh: në ish-Jugosllavi, ish-B.S, apo procesi i kundërt në ishGjërmaninë e ndarë, lidhën në përgjithësi me ndryshimin e hartës politike në
rajon. Ndërsa tendencat e letërsisë së Minoritetit Grek për integrim ose njehsim në
letërsinë panhelene nuk ka një bazë të tillë.  Nga ana tjetër, letërsia shqiptare
kërkon dhe vendos me forma të tjera, përditë e më shumë, kontakte të
drejtpërdrejta me letërsinë greke.
Kjo do të thotë se në periudhën afro 50-vjeçare të diktaturës komuniste,
izolimi tërësor i letërsisë së Minoritetit Grek nga pjesa tjetër e letërsisë kombëtare
greke, solli atrofizimin e saj. (Krahasuar me rrjedhat letrare koherente
ndërkombëtare, të njëjtat pasoja, pavarësisht nga arritjet, pësoi dhe letërsia
shqiptare). Një situatë e tillë solli zvogëlimin e mundësive të letërsisë së
Minoritetit Grek për të fituar rolin e transmetuesit të dyfishtë midis dy letërsive,
asaj greke dhe shqiptare. Ajo nuk arriti ose nuk u lejua që, në bazë të skemës
universale të faktorëve që bashkveprojnë në çdo fenomen komunikimi (dhënës,
transmetues, ndërmjetës ose marrës), të luajë rolin e ndërmjetësit midis këtyre dy


Në takimin midis shkrimtarëve grek dhe të Minoritetit Grek në Shqipëri, organizuar nga Departamenti i Gjuhës
dhe Letërsisë Greke në Universitetin e Gjirokastrës, kjo tendencë u shtrua si kerkësë e domosdoshme nga shumica
e diskutantëve. Bile, siç u theksua atje, u kërkuan mënyra konkrete për arritjen e këtij “integrimi” apo
“riintegrimi”. Studiuesi Kosta Naço në librin e tij “Historia e Letërtsisë Vooprioepirote”, f. 15 Gjirokastër 2005, e
shtron me të madhe nevojen e studimit dhe përfshirjes së kësaj letërsie në letërsine e re greke.
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letërsive si një proces që “përfshin gjithçka, që kushtëzon dukuritë e kalimit nga
një sistem kulturor në tjetrin, që ka të bëjë me mbështetjen materiale ose me
veprimtarinë e individit”1. Kështu, ajo humbi aftësinë për të kontribuar si vlerë e
veçantë si për tërësinë e letërsisë shqiptare, ashtu edhe për vetë letërsinë greke.
Së treti Juridikisht ky komunitet etno-kulturor është i njohur si Minoritet
Etnik Grek në Shqipëri. Rrjedhimisht, në kushtet e këtij statusi dhe produkti i tij
letrar do të përcaktohet si Letërsi e Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri
Së katërti. Në historiografinë letrare të të dy vendeve me të cilat letërsia e
Minoritetit Grek ka kontakte, ngjashmëri apo vazhdimësi, nuk ka ndonjë qëndrim
të përcaktuar qartë rreth kësaj letërsie, nuk ka një studim shkencor për natyrën dhe
zhvillimin e saj. Në Historinë e Letërsisë Shqiptare, botime reciprokisht të
Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1959 dhe i Akademisë së Shkencave të RPS të
Shqipërisë,1983, si dhe në botimin shqip të “Historisë së Letërsisë Shqiptare” të
Robert Elsie, Tiranë, Pejë, 1997, letërsia e Minoritetit Grek nuk përmendet as si
pjesë e letërsisë shqiptare (si një vlerë e saj) e as si një fenomen letrar që ndodh
brënda shtetit shqiptar.
Ndërsa në edicionin e plotë të revistës “Nëntori” nga 1953-1990 dhe të
gazetës “Drita” të periudhës 1960-1990, konstatuam se trajtimi i kësaj letërsie,
ose nuk ekziston fare, ose është në nivele të përcipta e formale .
Në mënyrë konfuze, fragmentare e jashtë kritereve dhe ligjesive estetike të
letërsisë dhe arteve, por nën ombrellën e ndikimeve politike e ideologjike,
trajtohet kjo letërsi në ato mjete të komunikimit masiv e letrar që dispononte vetë
minoriteti në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore.

1

Yves Chevrel, Letërsia e krahasuar, bot, shqip, Tiranë 2002, fq. 71.
Në revistën “Nëntori” problemi i letërsisë së Minoritetit Grek në aspektin teorik trajtohet vetëm dy herë. Një
herë në vitin 1955, nga Spiro Xhai, ( Revista “Nëntori”, nr 10, fq.119-122) dhe një herë nga Pano Çuka në
formën e diskutimit në kongresin e Lidhjës së Shkrimtarëve dhe Artistëve të qërshorit të vitit 1984. (Revista
“Nëntori”,nr 6,1984, fq. 222-227). Në gazetën “Drita” nuk ka trajtime teorike të kësaj natyre.
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Heshtje apo konfuzion metodoligjik, qëndrime sektare dhe denigruese për
letërsinë e këtij komuniteti, të shkruar sipas parimeve të realizmit socialist, hasen
në literaturën mbi letërsinë në nivele të ndryshme edhe në Greqi.
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Metoda e përdorur
Dihet që për realizimin e një punimi, përveç përcaktimit të qëllimit duhën
përcaktuar edhe dy elemente të tjerë të qenësishëm që janë metoda e përdorur
dhe këndi i vështrimit. Përcaktimi i këtyre dy elementeve buron nga natyra e
objektit. Në rastin tonë mund të konstatohet lehtësisht se dy janë karakteristikat
kryesore të kësaj letërsie. Së pari, kjo letërsi na shfaqet me një angazhim
diakronik në funksion të kushteve historike, social-politike e ekonomike që lidhën
me këtë trevë dhe rajonin më të gjërë. Së dyti, është letërsi e një treve të caktuar
kulturore dhe në kontakte të vazhdueshme me faktorë të tjerë kulturorë e letrarë
homogjenë dhe heterogjenë. Kjo do të thotë se na ofron realitete “që kanë të bëjnë
të paktën me dy seri të ndryshme të dhënash”, përqasja e të cilëve na lejon të
realizojmë studimin e objektit tonë.
Rrjedhimisht një nga metodat e përdorura është ajo krahasuese në një plan
më shumë sociologjik e antropologjik në përqasjen e letërsisë. “Objekti i letërsisë
krahasuese,-thekson Van Tieghem,-janë marrëdhëniet binare (binaires) letrare,
janë marrëdhëniet reciproke midis dy letërsive kombëtare” 1 Nuk duam t‟u
referohemi këtu pikëpyetjeve të shumta teorike lidhur me pavarësinë dhe
efektivitetin e kësaj metode për studimin e letërsisë. Mjaftohemi për këtë me atë
që thotë Yves Chevrel se “tani grindjet janë qëtësuar, në mos janë kapërcyer
fare”2 dhe i referohemi përkufizimit të kësaj metode të bërë nga Cl. Pichois dhe
A. Rousseau që më 1967: “Letërsia e krahasuar është arti metodik, që, nëpërmjet
kërkimit të lidhjeve të analogjisë, të afërisë dhe të ndikimit, përqas letërsinë ndaj
fushave të tjera të shprehjes ose të njohjes, përqas të dhënat dhe tekstet letrare, të
largëta ose jo në kohë dhe në hapësirë, maft që t‟u përkasin shumë gjuhëve ose

1
2

Van Tieghem, La littèrature comparèe, Paris, 1931, fq.174.
Yves Chevrel, Letërsia e krahasuar, Tiranë, 2002, fq. 12.

2

Cl.Pichois & A. Rousseau, sipas A. Colin, La litterature comparèe, Paris, 1983, fq.174.
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shumë kulturave, të jenë pjesë e së njëjtës traditë, për t‟i përshkruar më mirë, për
t‟i kuptuar e vlerësuar” 1
Metoda krahasuese është ajo që na jep modelin si të përçapemi drejt tjetrit
për ta kuptuar atë më mirë dhe paralelisht me të edhe veten. Ajo na jep çelësin për
të kuptuar se çfarë ndodh kur një ndërgjegje njerëzore ose kolektive, e përfshirë
në kulturën e vet, përballet me një fenomen që është shprehje e një kulture tjetër.
Ajo “përfshin të gjithë sektorët e marrëdhënieve kulturore globale dhe të
faktorëve–ndërmjetës të tyre, si dhe marrëdhëniet e letërsisë, –kombëtare e
ndërkombëtare, në një kuadër të gjërë fenomenësh e shfaqjesh jashtëletrare e
kulturore”2.
Kuptohet që kjo metodë, e përdorur në shumë fusha të tjera shkencore, në
studimin e letërsisë nuk mjaftohet thjesht në grumbullimin e fakteve dhe
krahasimin e tyre. Metoda krahasuese në letërsi, zë një gamë tepër të gjërë
rrafshesh krahasuese e studimi. Pa i përmendur mund t‟i përmbledhim në dy
kategori kryesore:
Së pari, veçojmë kategorinë e rrafsheve krahasuese të strukturës apo të
shtresimit të brëndshëm letrar. Së dyti, është kategoria e parimeve të përgjithshme
të historiografisë krahasuese të letërsisë.
Objekti ynë në këtë studim do të përqëndrohet kryesisht te kategoria e
dytë. Qëllimi, siç thamë, është që duke u mbështetur në ligjësitë estetike të
funksionit dhe natyrës së letërsisë, të japim një ide sa më të plotë për çështje që
lidhën me historiografinë e zhvillimit të letërsisë së Minoritetit Grek; të trajtohën
brënda sistemeve të tilla referimi të hapësirës e kohës (hronotoposit), elemente të
qenësishëm e përcaktues të kësaj letërsie, siç mund të jenë: kushtet historike,
politike e shoqërore që e lindën dhe në të cilat u zhvillua kjo letërsi. Po ashtu, me
sistem referimi konceptin e Dewey-it (Djouit) mbi ekzistencën në letërsi të

2

Brunel Pièrre, Qu‟ est-ce que la littèrature comparèe?, , Paris 1983, fq. 67.
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marrëdhënieve të përvojës së krijuesit dhe të atij që e përvetëson atë, 1 të përqasen:
përkatësia etnike e bartësve dhe krijuesve të saj; raportet e marrëdhënieve me
letërsinë panhelene; si dhe marrëdhëniët me letërsinë shqiptare dhe popullin
shqiptar në përgjithësi etj. Të para brënda sistemit referues të kohës, karakteristikë
e shumë prej këtyre faktorëve mbetet ndryshueshmëria në varësi të ndryshimeve
gjeopolitike të trevës, në të cilën kjo letërsi u lind dhe u zhvillua.
Për të arritur qëllimin e sapo riideuar të studimit tonë, u mbështetëm
njëkohësisht te metodologjia e sociologjisë së letërsisë, e cila pranon se “ligjësitë
estetike nuk mbështeten tek ligjësitë shoqërore; nuk janë, bile, as pjesë e ligjësive
shoqërore. Janë ligjësi shoqërore të një lloji të veçantë, të lidhura ngushtë me ato
shoqërore”2. Çelësin për të ecur me siguri drejt këtij qëllimi na e jep përfaqësuesi
i shkollës së Pragës J. Mukarofsky i cili thotë se historia e letërsisë “mund të
marri parasysh zhvillimin e strukturës poetike, e cila realizohet nëpërmjet
rivendosjes së vazhdueshme të elementeve të saj dhe njëkohësisht në sajë të
ndërhyrjeve të jashtme. Faktorët e jashtëm edhe pa qenë vetë bartës zhvillimi,
përcaktojnë me saktësi çdo fazë zhvillimi të saj. Nga kjo pikë vështrimi çdo
ngjarje letrare shfaqet si rezultante e dy dinamikave:- të dinamikës së brëndshme
të strukturës dhe të ndërhyrjeve të faktorëve të jashtëm” 3
Nga ana tjetër, sociologjia e letërsisë si degë e studimit të letërsisë dhe jo e
sociologjisë së përgjithshme, na ndihmon për të parë në letërsinë e minoritetit
pasojat nga zbatimi i parimeve të realizmit socialist, sipas të cilave, “vullneti
politik (i klasës në pushtet, shën. i autorit) duhet të përcaktojë ecurinë dhe ndarjen
e prodhimit artistik”4. Parimet historiko-shoqërore të kësaj metode, (të realizmit
socialist) të ngritura mbi kategorinë filozofike të shkak-pasojës, synonin që “jo
vetëm të kuptonin botën, por edhe ta ndryshonin” 5
1

Monroe G. Beardsley ,Aesthetics from Classical Greece to the Present – A short History , Athinë 1989, fq.325
Rene Wellek – Austin Warren, Theory of literature, Athinë 1980, fq. 123
3
Revista “Alternative”, Nr. 80 (Oktober 1971), Përkth. Greqisht
4
Monroe G. Beardsley ,Aesthetics from Classical Greece to the Present – A short History , Athinë, 1989, fq.347
5
Po aty, fq. 345.
2
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Metoda e sociologjisë së letërsisë mund të fshehi në vetvete gracka të
ndryshme. Të tilla mund të jenë, p.sh: parimet e “sociologjisë empirike”, të cilat
në studimin e letërsisë mjaftohën vetëm me faktorët socialë e jashtëletrarë.
Determinizimi i thjeshtuar i veprës letrare te tre faktorët e jashtëm “race”,
“milieu”, “moment”, të H. Tain-it, mund të na shpjerë në pozitat e parimeve
pozitiviste të Auguste Comte (1798-1857) në letërsi, sipas të cilave, ajo duhet të
mjaftohet me përshkrimin e pastërt të objekteve empirike dhe të mos synojë të
kërkojë vlera shpirtërore.
Këto e të tjera gracka metodike jemi munduar t‟i kapëcejmë. Nga ana tjetër
sistemin referues diakronik–krahasues e konsiderojmë jo thjesht një çlirim nga
postulatet ideologjike për studimin e letërsisë së kësaj treve, por edhe një mundësi
për evidentimin e vlerave unikale e të papërsëritshme në rrafshin e fenomeneve
letrare.

Këndi i vështrimit
Faktori i tretë që ndihmon realizimin e një studimi është këndi i vështrimit.
Elementi përcaktues për të përzgjedhur këndin e vështrimit për një studim është
nevoja e shmangies së subjektivitetit të studiuesit në një studim me karakter
shoqëror. Në këtë prizëm dy janë pikëvështrimet kryesore: ajo “intelektuale” dhe
ajo “biomatike” (e përvojës personale).
Këndvështrimi i parë deklaron asnjanësinë mbi objektin e studimit. Mirëpo,
të gjithë janë të ndërgjegjshëm se nuk e siguron asnjanësinë e deklaruar, se
studiuesi në mënyrë indirekte shpreh qëndrimin e tij mbi objektin e studiuar.
Këndvështrimi i dytë deklaron se ajo që referohet në një studim është
produkt i drejtpërdrejtë i “unit” të studiuesit në një moment të dhënë. “Sa më
shumë kalon koha dhe shkruaj,- thotë në një nga librat e tij historiani i njohur
John Devy,- gjithnjë e më shumë përdor fjalën “unë”. Këtë nuk e bëj se më pëlqën


Kuptohet që kjo çështje del jashtë objektit të trajtesës sonë, pavarësisht se është e vështirë dhe e
pakuptimtë shmangia totale e saj.
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vetja, por e bëj që të mbroj lexuesin tim, të kuptojë se, atë që them në studimin
tim, është ajo që unë besoj në çastin e dhënë dhe këtë e bëj me sinqeritet dhe
ndershmëri”. Kjo mënyrë të arsyetuari fiton gjithnjë e më shumë terren në
studimet filologjike dhe konsiderohet objektive brënda kuadrit të diversitetit e të
pluralizmit të mendimit.
Të studiuarit e fenomeneve nga ky këndvështrim përbën gjithashtu një
sprovë për vetënjohje. Dhe, siç thotë Yves Chevrel, “Kush bën një studim mbi një
objekt letrar, cilido qoftë ai, njeh rrënjët e një kulture, të kulturës së bashkësisë së
tij (ndonjëherë të kulturave të bashkësive të tij, të njëkohshme ose të
njëpasnjëshme), po aq sa ç‟njeh rrënjët e kulturës ku është formuar vetë” 1
Mbështetur, pikërisht mbi këto parime ndoqëm në këtë punim
këndvështrimin “biomatik”, si një mënyrë më efikase drejt qëllimit tonë. Për këtë
zgjedhje ekzistojnë edhe disa arsye, do të thoshnim, objektive .
Arsyeja e parë lidhet me veçoritë e letërsisë së

Minoritetit Grek në

Shqipëri, sidomos, pas Luftës së Dytë Botërore, veçori që për shkak të ndërprerjes
“hermetike” të kontakteve me kombin am, janë të rralla për letërsi analoge
minoritetesh etnike. Rrjedhimisht, studimi i kësaj veçorie sigurohet, përpos të
tjerash, nga një njohje e përjetuar.
Arsyeja e dytë ka të bëjë me mungesën e një bibliografie korresponduese
me veçoritë e kësaj letërsie. Dhe arsyeja e tretë lidhet me mungesën e studimeve
të mirëfillta mbi këtë letërsi ose me ekzistencën e studimeve që preferojnë
konfuzionin dhe shtrembërimin e realitetit të saj, në shërbim të qëllimeve politike
dhe ideologjive të caktuara.
Nga ana tjetër, për një pjesë të mirë të kësaj letërsie, është ende herët për të
bërë konkluzione përfundimtare. Ndaj dhe mënyra biomatike e të studiuarit të saj
të siguron epërsinë për të shprehur thjesht një vlerësim apo gjykim nga ky
pozicion.
1

Yves Chevrel , Letërsia e krahasuar, bot, shqip, Tiranë 2002, fq.151.
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PJESA E PARË

KREU I PARË
VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM
I.1. Periodizimi

Në të gjithë literaturën teorike mbi periodizimin e letërsisë, çeshtja trajtohet
si një nga problemet më të holla apo të ndërlikuara. Problemi bazë mbetet caktimi
i parimeve të periodizimit. Mbi ç‟kritere do të përzgjidhën ato? Ekziston në radhë
të parë rreziku që buron nga trajtimi i historisë së letërsisë nga pozitat e historisë
politike. J.Velludhis 1 i referohet për këtë përfaqësuesit më me zë të kësaj teze
George Gottfried Gervinus-t, i cili në parathënien e “Historisë së Letërsisë të
shekullit XIX”, shkruar prej tij, thotë: “Nuk kam asnjë lidhje me kritikën estetike
të objektit”.
Të njëjtën rrezikshmëri deformuese për kriteret e periodizimit të letërsisë
paraqet edhe pozitivizmi. Në anën e kundërt qëndrojnë formalistët dhe
strukturalistët. Parimet e tyre të studimit të veprave letrare së brëndshmi dhe të
zhvillimit të letërsisë mbi këtë bazë, i përshtatet më së shumti zhvillimit në teorinë

1

Γηώξγνο Βεινύδεο, Γξακκαηνινγία – ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, fq. 362, Athinë 1994.
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e llojëve të Darvinit1 verën Wellek. Vet Wellek thotë se kriteret që lejojnë të
përvijohën tiparet e periudhave letrare “mund të përcaktohën... duke u nisur vetëm
prej kriteresh të kulluara letrare” 2
Më i pranueshëm është parimi i Mukarovsky-it, i cili pranon trajtimin
historik të letërsisë në një ndërthurje të dyfishtë: si “zhvillim” të “strukturave” të
brëndshme të saj dhe si “krijim”, në raport me realitetin shoqëror “të jashtëm” 3
“Në shkallë kombëtare, mbartja e periodizimeve politike, edhe në rrafshin e
jetës letrare, është një tundim i madh, që duket te shumica e historianëve të
letërsisë angleze apo franceze”, na thotë Yves Chevrel 4. Po ky autor na thotë se
në Gjërmani, për një orientim periodizimi letrar ose kulturor, parapelqejnë një
ngjarje, siç mund të jetë vdekja e Gëtes. Ndërsa në Greqi, Spanjë dhe Vende të
Ulëta, na njofton Chevrel, përdoret termi “breza”.
Në punimin tonë, parapëlqyem parimin e mbartjes së periodizimeve
historiko-politike në periodizimin e kësaj letërsie, të gërshetuar me parimin e
Mukarovskyit. Njëkohësisht, preferuam edhe termin “breza”, për ato periudha që
tiparet dalluese të letërsisë së saj krijohën nga autorë të një moshe ose brezi.
Ndjekja e kësaj rruge lidhet me faktin që, siç theksuam edhe më lart,
Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri u zhvillua si një letërsi e ndikuar nga
zhvillimet historike. Nga ana tjetër historiografitë e letërsive shqiptare dhe greke
ndoqën pak a shumë të njëjtat parime.
Siç mund të kuptohet, kjo mënyrë fsheh rrezikun e interpretimit të historisë
së letërsisë me syrin e historianit ose rrënjën në pozitat e pozititvizmit apo dhe të
empirizmit, por në rastin tonë, mendojmë se është më produktive.
Megjithatë, ajo që ka më shumë rëndësi për historiografinë e letërsisë në
lidhje me Minoritetin Grek në Shqipëri është fakti që, është vështirë të gjesh një
mendim të unifikuar, si për periodizimin, ashtu edhe për emërtimin e saj. Ajo që
1

Renè Wellek, Concepts of Criticism, New Haven, London, 1963, fq. 121
Renè Wellek, Theory of literature, Athinë, 1980,fq. 67
3
Γηώξγνο Βεινύδεο, Γξακκαηνινγία – ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Athinë, 1994, fq. 365.
4
Yves Chevrel, Letërsia e krahasuar, Tiranë, 2002, fq. 48.
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duhet thënë është se këto mendime mund të grupohën në dy qëndrime relativisht
të kundërta.
Qëndrimi i parë i përket periudhës së diktaturës komuniste dhe ishte pak a
shumë i imponuar. Për arsye politikisht të njohura “konkludohej”, pothuaj nga të
gjithë studiuesit e atëhershëm, se kjo letërsi lindi gjatë Luftës së Dytë Botërore,
emërtohej “Letërsia minoritare” dhe konsiderohej pjesë përbërëse e letërsisë
shqiptare e realizmit socialist në gjuhën greke.
“Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri është e re, - shkruan që më 1953
Spiros Kufos ose, kushtet për lindjën e saj u krijuan atëherë kur Partia Komuniste
e Shqipërisë ftonte të gjithë popullin pa dallim feje, krahine e ideje, të bashkohej
në Frontin Nacionalçlirimtar për të luftuar kundër okupatorëve të huaj fashistë
dhe veglave të tyre në vendin tonë” 1
Spiro Çomora, i pari dhe nga të pakëtit që trajtoi në letrat shqip problemin
e letërsisë së Minoritetit Grek, thotë te revista “Nëntori”: “...në të kaluarën s’kish
dhënë shënja jete një letërsi minoritare...kjo lindi pikërisht pas çlirimit të
Shqipërisë”2
“Atëherë (në vitet e luftës shën.i autorit) pa mohuar ekzistencën e ndonjë
tradite, hodhi rrënjët e veta dhe letërsia e vërtetë minoritare”3, - thotë Minellas
Dalianis, një nga eksponentët e minoritetit që nga koha e luftës deri në ditët tona.
“Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri filloi të zhvillohet pas triumfit të
luftës Nacionalçlirimtare dhe vendosjes së pushtetit popullor”, - thotë që më 1955
edhe personaliteti tjetër i luftës, por edhe i letrave në Minoritetin Grek, Spiros
Xhas4. Të njëjtën ide shfaq ai edhe shumë vite më vonë: “Letërsia në gjuhën
greke, me ndonjë përjashtim të vogël, filloi të shkruhet pas çlirimit. ... Eshtë një

1

S.Kufo, gaz “Zëri popullit”, 29 korrik, 1953, f.3.
Spiro Çomora, revista “Nëntori”, 1954 nr. 3, fq. 99.
3
M. Daliani, Gaz. «Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα», maj 1989, f..3.
4
S.Xha, revista “Nëntori”, nr 6, 1955, fq.119.
2
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vlastar që gjeti truall të përshtatshëm dhe klimë të favorshme vetëm në vitet e
pushtetit popullor”1
Pa ndonjë vlerë të veçantë artistike dhe pa ndonjë ndikim në opinionin
publik dhe traditën më të re letrare, karakterizon letërsinë në lidhje me
Minoritetin Grek të periudhës para Luftës së Dytë Botërore edhe Stavros Dajos.
“Lufta Nacionalçlirimtare, -thekson,- nuk i solli (minoritetit shën. yni, P.B) vetëm
lirinë, por dhe çlirimin e energjive krijuese...” dhe shton... “.... këto krijime (të
luftës, shën. i autorit) shënojnë lindjen e një letërsie të re, asaj të realizmit
socialist”2.
Qëndrimi i dytë

i përket periudhës

pas viteve 90të.

Sipas këtyre

qëndrimeve letërsia e minoritetit etnik grek ndahet në dy periudha të mëdha me
vijë demarkacioni Luftën e Dytë Botërore.
Fillimet e kësaj letërsie, sipas këtyre mendimeve, shkojnë shumë thellë në
kohë. Rrënjët i ka te folklori dhe te kënga popullore tradicionale. Nënvizohet ideja
se kjo letërsi nuk ka përbërë ndonjë shkollë letrare me vete, por përbën “pjesë të
pashkëputur dhe zhvillim natyral të letërsisë panhelene” 3-4.
Ndërsa në periudhën e pasluftës, e cila zgjat deri në vitet 90të, kur
Minoriteti Grek rivendos kontaktet me kombin am, letërsia e Minoritetit Grek,
sipas po këtyre mendimeve, krahasimisht me letërsinë panhelene, reflekton
“prapambetje” përsa u përket vlerave artistike dhe është “e ndikuar” nga letërsia
shqiptare.
Gjatë kësaj periudhe letërsia e minoritetit etnik grek zbatoi të njëjtën
platformë estetike me letërsinë shqiptare, atë të realizmit socialist. “Rrjedhimisht,

1

S. Xha, Gaz. «Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα», prill 1990, f.5.
S. Dajo, Gaz. «Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα», shkurt 1989, f.6
3
K. Naço “Historia e Letërsisë Vorioepirote” (Ηζηνξηα ηεο Βνξεηνεπεηξσηηθήο Λνγνηερλίαο), f. 15, Gjirokastër,
2005
4
Foto Qiriazati, “Një vështrim mbi Letërsinë Vorioepirote”, Rev. «Νέα εζηία», Athinë, 25.12.1994, f.125-132
2
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në këtë rast,-thotë prozatori i njohur i periudhës së pas viteve 90, T. Koças,mund të flasim për letërsi shqiptare në gjuhën greke” 1
Duke u bazuar në kritere rigorozisht historiko-politike, Letërsia e
Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri zë fill te momenti i vendosjes së kufijve
dhe shndërrimit në minoritet etnik grek të asaj pjese të popullsisë me
kombësi greke të përfshirë brënda shtetit shqiptar.
Sigurisht që do të bënim gabim në qoftë se do të studionim fenomenet
letraro-kulturore duke u nisur nga një datë historike të motivuar politikisht.
Aq më tepër që letërsia e kultivuar nga ky komunitet grek brënda shtetit
shqiptar, nuk mund të konceptohet si e tillë (në funksion të evidentimit dhe
zhvillimit të identitetit etno-kulturor të këtij komuniteti), pa e parë si
zhvillim mbi trashëgiminë e vet letrare të periudhës para shndërrimit në
minoritet. Vetë realiteti i zhvillimit të kësaj letërsie, qoftë i periudhës 19121939, qoftë i asaj 1940-1990, vërtetuan domosdoshmërinë e mbështetjes
mbi këtë traditë, sipas parimit që letërsia e çdo momenti të së tashmës, është
produkt i arritjeve të traditës mbi të cilat shtohën vlerat e kohës .
Në këtë aspekt, studimi mbi letërsinë që lidhet me trevën kulturore që
trashëgohet nga minoriteti i sotëm etnik grek në Shqipëri, merr parasysh
faktin se letërsia e këtij minoriteti përbën një vijimësi e ngritur mbi këtë
trashëgimi. Nga ana tjetër, duke u nisur nga fakti se kjo trashëgimi letrare
është pjesë përbërese e trashëgimisë letrare kombëtare greke, studimi i
prodhimit letrar në komunitetitn e Minoritetit Grek fiton rëndësi për ta parë
atë si një devijim nga tradita e përbashkët për shkak të kushteve historikopolitike dhe së dyti, për të parë vlerat që sjell si e tillë letërsisë kombëtare
greke, por edhe letërsisë shqiptare.

1

T. Koças, diskutim në simpoziumin e Lidhjes së Shkrimtarëve të Greqisë , 14.12.2000.
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Duke u bazuar në kriteret e mësipërme dhe duke marrë si pika referimi kontaktet me letërsitë
komunikuese me të (greke apo shqiptare), letërsinë në minoritetin etnik grek në Shqipëri
mund ta periodizojmë në këtë menyrë :

Në një periudhë të parë mund të përfshihet etapa e kontaktit të
drejtpërdrejtë me krijimtarinë letrare të traditës popullore.
Periudha e dytë përkon me pushtimin e gjatë otoman deri në lindjen e
shtetit të pavarur shqiptar dhe vendosjen e kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë.
Karakteristikë dalluese është se ajo zhvillohet si pjesë e pandarë e lëvizjës së
përgjithshme letrare greke.
Periudha e mëpastajme është ajo deri në Luftën e Dytë Botërore.
Karakteristikë e kësaj periudhe, është zhvillimi i letërsisë me statusin e të
qënit minoritet etnik brënda shtetit shqiptar së bashku me pasojat që e shoqëruan
procesin drejt këtij statusi në të gjitha drejtimet. Kjo letërsi vazhdon të ruaj
kontaktet me letërsinë e kombit am. Madje, zhvillohet, më së shumti, jashtë
kufijve gjeografikë të shtetit shqiptar. Ndërsa kontaktet me letërsinë shqiptare
janë të vakëta, aq sa nuk mund të merren parasysh.
Periudha që pason është ajo e realizmit socialist. Komunikimet me letërsinë
kombëtare greke janë inekzistente, me përjashtim të rasteve të rralla dhe atyre të
ndërmjetme. Ndikimet nga letërsia shqiptare janë të shumta. Këto ndikime janë
më shumë pasojë e metodës krijuese të përshkruar thellësisht nga ideologjia
komuniste. Kjo letërsi zhvillohet kryesisht si poezi. Nga një letërsi e shkruar në
gjuhën greke në fillimet e saj, kthehet në një letërsi bilinge ku elementi shqip,
sidomos në fund të vitëve 70‟ –fillim të viteve 80-të, bëhet mbisundues.
Si periudhë në zhvillim mund të konsiderojmë atë pas vitetve 90të.
Karakterizohet nga një zhvillim i vrullshëm dhe nga lëvrimi, pothuaj, i të gjitha
gjinive e llojeve letrare. Kontaktet me letërsinë panhelene janë të lira, ndërsa
rrallohën gjithnjë e më shumë kontaktet me letërsinë shqiptare.Gjithashtu gjithnjë
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e më shumë rrallohet numri i krijuesve minoritarë të kësaj periudhe që shkruajnë
në të dy gjuhët, shqip e greqisht
I.2.

Emërtimi.

Mendojmë se është e domosdoshme të hedhim në diskutim dhe mendimet e
shfaqura në lidhje me përcaktimin e termit emërtues të kësaj letërsie.
Edhe për sa i përket emërtimit, nuk ka një qëndrim të unifikuar. Më shumë
vihet re një konfuzion, që e ka burimin, mendojmë te ngarkesat emocionale e
politike të shkaktuara nga vetë historia e trevës në të cilën u kultivua kjo letërsi.
Të njëjtën gjë duhet ta kërkojmë dhe te mungesa e dëshirës nga ana e autoriteteve
përgjegjëse (më shumë se nga vështirësitë) për të qartësuar statusin historikopolitik e etno - kulturor të Minoritetit Grek në Shqipëri.
Ky konstatim lidhet më së shumti me qëllimin e sistemit komunist, i cili në
emër të ideologjisë së njeriut të ri socialist, donte të shndërronte identitetin etnokultoror të Minoritetit Grek në një identitet hibrid. 
Ekzistojnë edhe qëndrimet që vijnë nga ana greke, të cilat kërkojnë që,
duke ngarkuar me doza emocionale e ideologjike nocionet gjeografike, të mbajnë
gjallë situata të tejkaluara dhe ireale për aktualitetin.
Gjithashtu, në gjërësinë e konfuzionit lidhur me termat e përdorura dhe
mungesën e një termi të vetëm, me shpjegim të qartë shkencor e përkufizues të
kësaj letërsie, mendojmë se duhën marrë në konsideratë edhe një sërë faktorësh të
tjerë. Të tillë mund të jenë këndvështrimet e ndryshme për periodizimin e saj,
marrëdhëniet e krijuara të kësaj letërsie dhe të bartësve të saj me letërsitë analoge
të shtetit ku jeton dhe të kombit am, kultivimi kryesisht i një gjinie letrare etj.


Në aspektin formal këtë tendencë mund ta konstatojmë te përpjekja për të hequr nga togfjalëshi “minoritet etnik
grek” përcaktuesit e identitetit “etnik” e “grek“, dhe identifikimin e tij thjesht me termin “minoritar”. Pra, të
zëvëndësonte emërtimin që shprehte drejtpërdrejt e në mënyrë të plotë identitetin etno-kulturor me termin
përgjithësues që e nënkuptonte atë.

Përdorimi, p.sh, i termit “vorioepir” dhe trajtimi i problematikës së Minoriteti Grek edhe në lëmin letrar në bazë
të këtij koncepti
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Si pasojë, për të përkufizuar këtë letërsi përdoren terma të tilla si: “Letërsia
minoritare”, “Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri”, “Letërsia e grekëve të
Shqipërisë”, “Letërsia vorioepirote”, “Letërsia e burgosur”, “Letërsia e pasluftës
së Minoritetit Grek në Shqipëri” etj.
Do të propozonim termin “Letërsia në Minoritetin Etnik Grek në
Shqipëri” Argumentet lidhur me këtë emërtim do të ishin. Të gjithë pranojmë se
letërsia e Minoritetit Grek përbën një vazhdimësi të trashëgimisë letrare që shkon
tutje kufirit kohor të krijimit të shtetit shqiptar. Si e tillë, para këtij momenti ajo
ishte e njehsuar me letërsinë panhelene. Pas kthimit në minoritet etnik brënda
shtetit shqiptar tradita letrare, apo trashëgimia letrare pësoi një devijim ose ndoqi
një rrugë tjetër nga ajo e letërsisë kombëtare greke. Këtë produkt letrar që mban
vulën e trashëgimisë së trevës së vet (sado të mohuar) dhe të realitetit të ri socialpolitik në kuadrin e shtetit shqiptar, e njohim si produkt letrar të këtij komuniteti.
Këto veçori na çojnë te kerkesat për të shqyrtuar proceset letrare që ndodhin në
këtë minoritet si pasojë e ndërveprimit të faktorit traditë në kushtet e reja socialpolitike. Si i tillë, termi në fjalë na siguron pasqyrimin më të mirë të këtij realiteti
si vazhdimësi, apo si fenomene letrare në këtë Minoritet Grek që mbajnë vulën e
faktorit trashëgimi dhe ndërveprimit me faktorë të tjerë. Vet ky realitet letrar
dallon si nga letërsia panhelene ashtu edhe nga letërsia shqiptare.
Përsa u përket emërtimeve të tjera, do të kishim këto mendime: Së pari,
termi “Letërsia minoritare”, e përdorur gjërësisht në literaturën shqiptare,
kryesisht nga studiues apo referues me kombësi shqiptare, nuk mund të
përkufizojë objektin tonë. Kjo për faktin se fjala “minoritare” ka një kuptim të
përgjithshëm dhe mund të bëjë fjalë për letërsinë e grupeve minoritare në
përgjithësi në vend, pavarësisht nga fakti se në Shqipëri me emrin “minoritet”
nënkuptohej dhe vazhdon të nënkuptohet vetëm Minoriteti Grek. Së dyti, ashtu siç
përmendem më lart, përdorimi i termit “minoritet” kishte fituar një funksion
politik me qëllim ngushtimin dhe zbehjen kuptimore të identitetit etnik e kulturor
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të Minoritetit Grek. Aq më tepër kur përcaktori “grek” kishte fituar ngarkesa
kuptimore negative që shkonin nga fyerja deri në sinonim të fjalës “armik” dhe
vetë anëtarët e komunitetit të Minoritetit Grek në Shqipëri, për të shmangur këto
ngarkesa negative, e quanin veten “minoritarë”, në vend që ta quanin “minoritarë
grekë”, ose “grek”.
Po ashtu, dihet se tradita letrare e këtij komuniteti shkon në kohë shumë më
larg se momenti historik që e shndërroi atë në minoritet brënda shtetit shqiptar.
Kjo bën që termi “Letërsia minoritare” nuk mund t‟i përgjigjet realiteti historik që
lidhet me traditën letrare të këtij minoriteti.
Argumenti i traditës letrare që shkon në kohë më larg se momenti i
vendosjes së kufijve, rrëzon dhe përkufizimin “Letërsia e Minoritetit Grek”.
Kjo do të thotë se ky term është i përdorshëm në kuptimin e statusit të
sotëm të këtij minoriteti kur atij i njihet e drejta dhe autoriteti i trashëguesit të
letërsisë së kësaj treve në aspektin diakronik. Ose, për të përcaktuar një periudhë
historike të kësaj letërsie, kur ky komunitet njihet si minoritet. Mund të përdoret
gjithashtu për një tematikë të veçantë, kur duam të vëmë p.sh, në dukje tiparet apo
veçoritë dalluese të kësaj letërsie krahasur me letërsinë shqiptare apo dhe me atë
greke.
Termi “Letërsia e grekëve të Shqipërisë” është përdorur në literaturën
përkatëse të Minoritetit Grek në periudhën pas viteve 90të. Kundërshtimi i këtij
termi, nga rrethe të ndryshme letrare e jo letrare, lidhet me reagimet negative që
ka shkaktuar herë pas here përdorimi i togfjalëshit “grekët e Shqipërisë”, për të
përcaktuar Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri.  Argumentimi lidhet me faktin se
një term i tillë përdorët për grekët e Gjërmanisë, të SHBA-së, të Australisë etj, që
kanë vajtur aty në një kohë relativisht të re, si diasporë dhe përbëjnë një
komunitet përgjithësisht të shpërndarë dhe jo funksional. Si rezultat, thonë se nuk
mund të përdoret i njëjti formulim dhe për Minoritetin Grek në Shqipëri, i cili


Ai është përdorur me qëllimin e përfshirjes në këtë komunitet edhe të anëtarëve të tjerë të Minoritetit Grek që
gjendeshin në pjesë të ndryshme të territorit të Shqipërisë , por jashtë zonave homogjene minoritare
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shtrihet në vazhdimësi territoriale me kombin am dhe nuk ka ardhur në
vendbanimet e tij nga ndonjë vend tjetër.
Shumë i përhapur, sidomos në hapësirat greke, është termi “Letërsia
Vorioepirote”. Termi “Vorioepirot” (Epiri i Veriut) është më së shumti një nocion
gjeografik. Ai lidhet me faktin e ndarjes në dy shtete, në fillim të shekullit XX, të
territorit të krahinës së njohur historikisht me emrin “Epir”. Në vijim kemi
ideologjizimin e politizimin e këtij nocioni gjeografik për të njehsuar në të idenë e
“trojeve greke të shkëputura nga trungun am”. Ai përbën edhe sot një term me
përdorim të gjërë në Greqi edhe në Minoritetin Grek. Përdorimit fillestar të tij i
është shtuar tani edhe përdorimi me kuptimin e përcaktimit të origjinës (pra
zëvendoson termin “minoritet etnik grek”), por edhe përdorimi me kuptimin e ri
ideologjik “të evidentimit” të patriotizmit individual ose kolektiv. Të njëjtën ecuri
kuptimore ka ndjekur dhe termi “Letërsia Vorioepirote” .
Mendojmë, se për sa i përket letërsisë, edhe ky term nuk mund ta
përfaqësojë atë denjësisht. Kjo, jo për faktin se në rrethe të ndryshme në Shqipëri
ky term presupozon pretendime “për bashkimin e Epirit të Veriut me të Jugut”
por, së pari, ky term nuk gëzon një status të njohur juridik e zyrtar, që të mund të
përfaqësojë ose të shprehë identitetin e komunitetit grek në Shqipëri.
Rrjedhimisht, në aspektin zyrtar nuk mund të përdoret as për letërsinë e këtij
komuniteti. Aq më tepër, mund të kryejë këtë funksion në aspektin diakronik,
d.m. th për të shprehur letërsinë e periudhës para vendosjes së kufijve. Së dyti, në
kufijtë gjeografik të “Epirit të Veriut” sado në Jug të Shqipërisë të vendosen ato,
do të përfshihet dhe një pjesë popullsie shqiptare.
Duke pasur parasysh arsyetimin e deritanishëm, besojmë se mund të
interpretohën lehtë pse nuk i përgjigjen realitetit të kësaj letërsie termat “Letërsia
e pasluftës e Minoritetit Grek”, “Letërsia e burgosur” etj. I pari, i cili haset po aq
shpesh sa dhe termi letërsia minoritare, mund të përdoret vetëm për letërsinë e
një periudhe të caktuar, atë pas Luftës së Dytë Botërore. Termi i dytë, i cili gjen
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vend në disa antologji të poezisë së Minoritetit Grek 1, mund të përdoret (me
ngarkesën analoge emocionale), për të karakterizuar atë pjesë të ndaluar ose të
censuruar të krijuesve minoritarë grekë gjatë pushtetit komunist. Në Greqi i njëjti
term përdoret edhe me kuptimin e gjithë letërsisë së Minoritetit Grek, e cila në
periudhën e pasluftës deri në vitet 90të, u zhvillua krejtësisht e izoluar nga pjesa
tjetër e letërsisë greke.
Për të gjitha këto arsye, mendojmë se termi “Letërsia në lidhje me
minoritetin etnik grek në Shqipëri” është më afër realitetit si në aspektin diakronik
(edhe kur ky komunitet s‟ka qenë minoritet), ashtu dhe koherent të kësaj letërsie.
Madje, përfshin edhe atë letërsi të shkruar nga të tjerët për këtë minoritet .

1

Shih, Αλζνινγία βνξεηνεπεηξώηηθεο πνίεζεο, Δμόξηζηε Πνίεζε, (Antologji e poezisë vorioepirotase, poezi e
internuar), Janinë 1996.
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KREU I DYTË
TRASHËGIMI LETRARE NGA FILLESAT DERI NË VENDOSJEN
E KUFIRIT MIDIS DY SHTETËVE
II.1. Komunikim

i drejtepërdrejtë me folklorin, premisa
për një individualitet të ri krijues në letërsinë
e kultivuar- periudha e parë.

Ndër tiparët kryesore të periudhës së parë, do të dallonim së pari atë të
komunikimit të drejtpërdrejtë të letërsisë së kësaj periudhe me krijimtarinë letrare
të traditës popullore. Me këtë kuptojmë se në këtë fazë nuk kemi akoma një
diferencim të qartë midis letërsisë së kultivuar dhe asaj popullore. E themi këtë se
këngët epike, p.sh, që ka trashëguar veçanërisht treva e minoritetit të sotëm grek
dhe që janë konsideruar si këngë të ciklit të “Akritëve”, (epika legjendare
historike) nuk lidhën me ngjarje me përmasat e epikës legjendare. Ato më shumë
pasqyrojnë drama të jetës së përditshme, si p.sh: tradhëtia bashkëshortore,
dashuria e pamundur, drama e ndarjes së bashkëshortëve për shkaqe lufte apo
kurbeti etj. Vetëm mjetet shprehëse që përdoren në to janë ato të epikës legjendare
dhe të baladave dramatike dhe heroike.
Kjo na lejon të themi se kufijtë e letërsisë së kultivuar në këtë periudhë nuk
janë diferencuar nga folklori dhe se “fillimet e letërsisë që trashëgon sot
Minoriteti Grek lidhën me momentet kur folklori letrar fiton trajtat e një letërsie
të kultivuar”1.
Tipari i dytë lidhet me faktin se të dy këta faktorë së bashku, si letërsia
edhe folklori ruajtën një komunikim intensiv me eposin mitologjik Kjo do të thotë
1

K. Naço, Përshkrim i shkurtër dhe një trajtim i parë teorik i Letërsisë Vorioepirote, Gaz. «Σα λέα ηεο
ΟΜΟΝΟΗΑ» e premte, 2.6.2000, f. 6-8,
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se kultura dhe civilizimi i periudhës klasike do të ketë një reflektim gjithëplanësh
në kulturën dhe krijimtarinë letrare të çdo natyre të kësaj treve. Në aspektin e
folklorit do të pasqyrohet në dy linja kryesore: Së pari, në krijimin e një universi
të ri mitesh, legjendash e gojëdhanash, të një karakteri të theksuar e të
dallueshëm lokal, si dhe mbartjen e realitetit mitologjik në ciklet e njohura të
këngëve popullore, po me natyrë të dyfishtë. Së dyti, në këngë të ngjashme me
universin folklorik panhelenik dhe me këngë popullore me identitet lokal.
Tipari tjetër lidhet me faktin se folklori i kësaj treve jo vetëm shërbeu si
pikënisje edhe të letërsisë së kultivuar, por edhe e shoqëroi ecjen e saj përpara në
të gjitha etapat. Madje, në momente kritike dhe udhëkryqesh historikë shërbën si
udhërrëfyes, i sjelljes kolektive të komunitetit, ashtu dhe i letërsisë së kultivuar
dhe kulturës së tij në përgjithësi.
Lino Politi, një nga personalitetet më të shquara në lëmin e historiografisë
së letërsisë së Greqisë pohon se, në krahasim me letërsinë e kultivuar 1 “kënga
popullore përbën një prezencë paralele diakronike”. Mirëpo, vetë ai zgjedh për
fillime të letërsisë së re greke një “ndërprerje” të këtyre paraleleve. Ai i vendos
këto fillime tek eposi popullor i “Akritëve”, Dhijenis Akritas, që daton në
gjysmën e parë të shekullit XI dhe që e pretendojnë njëkohësisht Folklori edhe
Letërsia Bizantine. Këtë zgjedhje e pranojnë në mënyrë, pothuaj unanime, të
gjithë historiografët e letërsisë greke . Ndodh kështu ndoshta për arsye se eposi në
fjalë përbën monumentin e parë të folklorit në gjëndje të shkruar. Së dyti, ajo
përfshihet në të njëjtën klimë epike që përshkon në atë periudhë Perëndimin e
Lindjen dhe dëshmon për shkëndijat e para të një ndërgjegjeje të re kombëtare.
Bëmë këtë parantezë, për të nënvizuar idenë e domosdoshmërisë së
studimit sistematik të fillesave të traditës kulturore nga çdo popull që synon më të
1

Λίλνπ Πνιίηε, Δηζαγσγή ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία, fq. 102, Athinë 1989
Të njëjtën gjë pranojnë K.U.Dhimaras, (1948), A. Mirambel (1953), Br. Lavagnini (1955), B. Knνs (1962), M.
Vitti (1971) etj.
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vërtetë kërkimin, perceptimin dhe promovimin e karakteristikave dalluese të
identitetit të vet. Në strukturat që mundësojnë studimin e sistemit kulturor të një
vendi apo komuniteti, letërsia përbën faktorin e privilegjuar. Veçoritë kryesore të
këtij sistemi duhën kërkuar tek dallueshmëria (pertinence) e fenomeneve në
studim, e cila na orienton tek strukturat diakronike, që kompozojnë koordinatat
bazë të sistemit të kulturës kombëtare. Kriteri i dytë është vitaliteti, i cili lidhet me
mundësitë e vlerave të fenomeneve në studim për t‟ju përgjigjur dhe zgjidhur në
mënyrë të kënaqshme dhe të gjithëkohëshme kërkesat shpirtërore thelbësore të
bartësve të tij, aftësinë për të marrë pjesë në krijimin e vlerave të reja nga ana e
tyre dhe për të kontribuar në kuadrin e një dialektike vlerash estetike të një rajoni
më të gjërë.
Argumenti i tretë lidhet me kriteret tipologjike të studimit, të cilat
mundësojnë orientimin e studimit në sektorë strategjik të kulturës e civilizimit.
Ajo që vihet re në Letërsinë e Minoritetit Grek është veçoria që krijuesit e
saj strukturat krijuese dhe kodet e vlerave estetike në mitet e tyre poetike burojnë
tek natyra, kënga dhe tradita kulturore popullore.
Nëse, psh, në thelb të Orakullit të Dodonës qëndron sipas mitologjisë
pema dhe zogu, (sipas një varianti mitologjik Orakullin e themeluan dy
pëllumbesha të zeza), këto dy elementë përbejnë edhe thelbin e mitit poetik të
këngës popullore të trevës përreth. Pema është vendi që heroi popullor var armët
dhe simbol i rrënjosjes dhe i qëndresës, i lidhjes me tokën mëmë dhe me natyrën.
Zogu është protagonist i metaforizuar apo i personifikuar që shpalos
koshiencën dhe subkoshiencën e dëshirave dhe aspiratave të njeriut të këtushëm.
Ndërsa pema ka një funksion statik vertikal në drejtim të tokës, zogu, me veçori
më të theksuara personifikimi, zotëron një dinamikë horizontale dhe vertikale
drejt qiellit, për të kontrolluar, apo komunikuar me ato vende, ngjarje apo aspirata
që njeriu nuk i arrin dot.
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Të njëjtën marrëdhënie me këto elementë ka vendosur edhe letërsia e
kultivuar. “Brezi i çrrënjosur” është titulli i romanit të J. Lilit, shkruar në vitet
30të dhe që i dedikohet ikjes së detyruar të brezit të tij (të humbur) nga atdheu i
tyre i veçantë.
Tek poeti Niko Kacalidha, pema herë në kuptimin metaforik e herë të
drejtpërdrejtë, herë në funksion fjalëformimi e herë në formë të thjeshtë, na
shfaqet 68 herë vetëm te vëllimi poetik “Pagëzimi i zogjve”, ndërsa “zogu” po në
këtë vëllim poetik 167 herë.
Tek Andrea Zarballa pema është kthyer në simbol qëndrese dhe
rrënjëzimi të njeriut në atdheun e tij të veçantë, - në tokën e tij, në vendin e tij, në
topos-in e tij ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ηνλ ηόπν ηνπ.
Ky vështrim na mundëson për të përcaktuar kriteret tipologjike të traditës
popullore të mbartur në letërsinë e kultivuar. Më të qenësishëm mund t‟i gjenim te
raportet individ-shoqëri, natyrë-kulturë, liri-robëri dhe jetë-vdekje. Sistemi i
mësipërm huazohet nga Claude Lévi-Strauss1, i cili e përdori si istrument studimi
në fushën e etnologjisë. Sipas tij çiftëzimi në marrëdhënie e këtyre elementeve i
korrespondojnë atyre kategorive bazë nëpërmjet të cilave njeriu mund të vëzhgojë
e të studiojë përvojën e tij dhe të organizojë sisteme analoge kulturore.
Në çiftet e mësipërme tipologjike i pari dhe i treti korrespondojnë fushës
historiko-shoqërore dhe na adreson tek një izotop të arsyes. Njëkohësisht, na jep
kriteret e klasifikimit të vlerave shoqërore (dmth të ideologjisë). I dyti dhe i
katërti i përkasin thelbit të jetës shoqërore dhe përbëjnë izotopin kozmologjik,
dmth na sigurojnë kritere të cilat mundësojnë kodifikimin e marrëdhënieve që
mbështesin një botëkuptim. Të dy këto izotope, ose fusha, bashkëgzistojnë në
traditën kulturore dhe letrare të popullit, të lidhura me një varësi ose unitet të
detyrueshëm, ku raporti individ-shoqëri është i barazvlefshëm me raportin natyrëkulturë dhe raporti liri-robëri i barazvlefshëm me raportin jetë-vdekje. Eshtë
1

Claude Lévi-Strauss, Les structurale élémentaires de la parenté, fq. 9 paris 1949
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pikërisht, kjo lidhje që përcakton vlerat estetike thelbësore diakronike dhe
mesazhin e aktualizuar të krijimtarisë popullore dhe gjithmonë brënda një
strukture të qëndrueshme dhe të transformueshme.
Ta konkretizojmë idenë duke marrë në shqyrtim, një nga variantet e
legjendës së ujit në këtë trevë.
Deti, thotë legjenda,- nxorri nga gjiri i tij një gjarpër-kuçedër. Një hinkë
stuhie e ngriti në qiell dhe e lëshoi lart mbi faqën perëndimore të malit të Sopotit
mbi Delvinë. Ngjarja, dalja e gjarpërit-kuçedër, prishi harmoninë midis natyrës
dhe banorëve të atjeshëm (raporti natyrë-kulturë), pasi jeta e gjarpërit-kuçedër
ishte lidhur me vdekjen e banorëve dhe të gjesë së gjallë të tyre.
(Edhe në rastin konkret faktori prishës është shoqëria e personifikuar në
dashakeqësinë e detit. Në traditën popullore të këtushëm nga deti vijnë vetëm të këqija, sidomos
ushtritë e huaja që prishin e shkatërrojnë gjithçka edhe jetën (lufta = kulturë). Bëhet fjalë për
një marrëdhënie gjeopolitike dhe antropologjike të njeriut të këtushëm me detin. Deti nuk ishte
faktor zhvillimi për Epirin, nuk ishte aleati i tij, prandaj edhe në krijimtarinë tradicionale
shndërrohet në burim të së keqës. Ky raport, siç do të shohim më poshtë, ruhet edhe në letërsinë
e sotme të kultivuar)

Ky raport përbën edhe konfliktin e mitit që duhet zgjidhur. Zgjidhja
përcaktohet si një provë me dy pjesë: ndërmarrja e aksionit nga njera anë (për të
asgjesuar të keqën) dhe fitorja-humbja nga ana tjetër. Pjesa e dytë përbëhet nga
dy elemente që kundërshtojnë njera-tjetrën.
Asgjësimi i së keqes, (ndërmarrja e aksionit) nis nga mençuria e një
plaku. (Fjala është për heroin që identifikohet me individin dhe natyrën, që na
vjen nga veprimi individual primitiv i heroit popullor. Pra, kemi të bëjmë me
individ-hero, ose e kundërta, i cili vepron i vetëm në emër të së drejtës natyrorejetës. Ai do t‟i kundërvihet një force të organizuar (në rastin konkret të mishëruar
në forcën shkatërruese të hiperbolizuar), që shpreh pushtetin e një shoqërie:
kulturën.
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Plaku ngarkoi një kafshë (gomar-kafsha karakteristike e zonës) me lëndë
lisi dhe brënda ngarkesës kishte vendosur eshkë të ndezur. E çoi ngarkesën në
strofkën e kuçedrës. Ajo, e lenë pa ushqimin e preferuar, e gëlltiti kafshën me
gjithë ngarkesën. Por, pas pak eshka u ndez dhe kuçedra mori flakë që çoi në
asgjësimin e saj. (Tradita popullore nuk e mbaron këtu rrëfimin që nga pikëpamja
artistike do të ishte e arsyeshme, por e vazhdon duke u marrë me “hollësi” të
qenësishme të kundërveprimit të faktorit “shoqëri”, i cili eliminohet nga befasia e
shkaktuar nga mençuria popullore. (Kjo mbetet një karakteristikë e krijimtarisë së
N. Kacalidhës). Vazhdimi i rrëfimit lidhet edhe me përpjekjen që bëhet për t‟i
dhënë karakteristika bindëse, se ngjarja ndodh pikërisht në këtë trevë–hapësirë,
pavarësisht nga koha e rrëfyer që duhet të mbetet e papërcaktuar.
Kuçedra pasi mori flakë ftoi Bistricën dhe detin për ta ndihmuar. Bistricën
e thërriti me emrin “nënë” dhe detin me emrin “motër”. Deti u zemërua që e
quajti “motër”. Bistrica nuk mundi të ngjitej më të lartë. Kështu ndihma nuk iu
dha. Pas kësaj, kuçedra, me shpresë se do të shpëtonte doli nga strofka e vet dhe
mori pllajën e malit mbi Delvinë. Filloi të nxirrte gjithë ç’kishte kapërdirë për të
shpëtuar, por nuk shpëtoi. Përpjekjen e saj, thotë legjenda, e tregojnë dhe dy
rreshtat me pemë lisi që nuk rriten dhe as shumohën në pllajën e malit mbi
Delvinë. Thonë se janë nga lëndët e lisit që volli atëherë kuçedra.
Komunikimi me mitologjinë klasike konstatohet fare lehtë. Madje bëhet
fjalë për vet Iliadën. Pavërisisht nga koha e rrëfimit që në rastin tonë është shumë
më e vogël; dramaciteti i epikës me densitet të minimizuar dhe heronj (hero) me
trajta thellësisht njerëzore, që s‟mund të përdorin shpata e heshta e as të kryejnë
veprime mitike; elementët komunikuese me mitologjinë e lashtë (Iliadën) janë
domethënëse. (Hiperbola dhe konkretizimi i hapësirës së bashku me mprehtësinë
e vazhdueshme të problemit-vështirësitë e jetës, që kërkojnë një zgjidhje, mbajnë
gjallë në rastin tonë mitin dhe rrëfimin). Ky komunikim lidhet me mënyrën dhe
mjetin e ngjashëm të zgjidhjes së konfliktit. Në Iliadë, për të pushtuar Trojën,
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përfundimisht nuk u deshën armët, por mençuria e heroit-individ. Shpikja e Kalit
të Drunjtë nga Odiseu. Në rastin tonë kemi përdorimin e kafshës së ngjashme, por
të gjallë. Në të dyja rastet lëvizja është e njëjtë. Depërtimi i forcës shkatërruese në
brëndësi, në zemër të kundërshtarit. Në rastin e Trojës kjo forcë përbëhet nga
ushtarë të armatosur në barkun e kalit të drunjtë. Në rastin tonë nga zjarri i
ndodhur në ngarkesën e kafshës. (Ky element na çon në një ngjashmëri tjetër, në
mjetin e zjarit të përdorur nga Herkuli për të asgjësuar kuçedrën me 12 krerë).
Në Iliadë, Troja është një qytet (i pashpirt) që i japin jetë banorët e saj (një
sistem shoqëror), në rastin tonë kundërshtari është një gjarpër-kuçedër (gjë e
gjallë) “e dërguar” nga deti si personifikim i këtij sistemi. Pra, kemi dy linja
veprimi brënda të njëjtit sistem tipologjik, me të vetmin dallim se elementët
veprues kanë natyrë të kundërt. (Kur një element është frymor në njerën linjë
veprimi, në tjetrën është jo frymor.)
Për individualitetin krijues të kësaj treve, na flet fakti që në periudhën e
përhapjes së krishtërimit, në të njëjtën legjendë popullore heroi (plaku i mençur)
zëvendësohet me një përfaqësues, ose të dërguar mbitokësor të perëndisë. Bile, ai
ka dhe një emër konkret, Akaqios. Fuqia e tij për të asgjesuar kuçedrën qëndron te
kryqi. (!) Në një rast të ndërmjetëm, në fillimet e Krishtërimit në këtë trevë,
merita e asgjesimit të kuçedrës i takon episkopit Dhonatos (person historik), i cili
nuk përdor as kryqin e as zjarrin, por i lëshon kuçedrës në strofkë një top të
stërmadh prej dylli. Kuçedra e gënjyer nga era e mjaltit mundohet ta kapërdijë,
por i dalin jashtë luftimit armët e saj më të fuqishme, dhëmbët e ngulura në dyll,
me pasojë heroi ta godasë lehtësisht me shqytë dhe ta asgjësojë. Në aspektin e
mitologjisë fetare kjo vlerë u identifikua në përgjithësi me shën Gjërgjin, i cili
konsiderohet dhe shënjti dallues për zonën më të gjërë të Epirit.
Në këtë pikë na mbetet për të sqaruar se ku qëndron vlera etike dhe për
pasojë estetike e veprimit të heroit si të tillë, pasi nga sa thamë u duk se në këtë
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përpjekje triumfi real apo etik i heroit, na shfaqet si triumf i individit përballë
shoqërisë dhe një kohësisht, të natyrës përballë kulturës.
Në trumfin e këtij tipi heroi, vlerat natyrore marrin trajtën e vlerave
shoqërore, që do të mund të intrepretohej si sfidë ndaj antinomisë, d.m.th si një
lloj pajtimi të individit me shoqërinë dhe rivendosje të ekulibrit midis kulturës dhe
natyrës. Natyra shprehet nëpërmjet individualitetit të heroit si mbartës i vlerave
estetike të natyrës. Në këtë model në qëndër është vendosur, njeriu në
marrëdhënie harmonie me natyrën.
Këtë do të mund ta quanim skemën përcaktuese të “kozmosit ideologjik” të
një shoqërie tradicionale periferike, që jeton në marrëdhënie organike me natyrën
dhe një raport kundërshtie ndaj shtetit të organizuar dhe pushtetit qëndror. Eshtë
pikërisht ky fakt që Epiri konsiderohej nga pushteti qëndror i Bizantit “në rastin
më të keq si kryengritës dhe në rastin më të mirë si periferik-provincial”1
“Periferik në lidhje me qëndrat zyrtare të kulturës, të braktisura ose të
shtypura nga klasa në pushtet, këto komunitete zhvilluan kulturën e tyre në
kundërshtim me të parat, të mbështetur në motive dhe kërkesa fillestare jetësore të
natyrës së butë mesdhetare, por të ekulibruar” 2, na thotë E. Kapsomenos, profesor
në Teorinë e Letërsisë dhe studiues i marrëdhënieve të letërsisë së kultivuar me
folklorin grek.
Në këtë trevë, i njëjti motiv, konflikti me faktorë armiqësorë të huaj, ndaj
harmonisë së njeriut të këtushëm me natyrën, si dhe fitoren e heroit me mjete që
përmbi guximit, trimërisë dhe shpirtit të sakrificës kanë mençurinë, haset që nga
mitet për shkatërrimin e Finiqit deri në kohët moderne. Ky është edhe mesazhi
etik

për sjelljen kolektive të transmetuar nga ky univers i traditës letrare

popullore. Që fitorja në një konflikt permanent kërkon sakrifica, por mbi të gjitha
mençuri.

1
2

Δθδνηηθε Αζελώλ Α.Δ, ΄Ζπεηξνο 4000 ρξνληα ειιεληθήο ηζηνξηαο θαη πνιηηηζκνύ, fq.219, Athinë 1997
Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, Αλαδεηώςληαο ηνλ ρακέλν Δπξσπατθό Πνιηηηζκό, Α‟, fq 44, Athinë 2002.
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Nga ana tjetër ky realitet përbën kozmogoninë e sjelljes kolektive
diakronike të këtij komuniteti dhe është përcaktues edhe në krijimtarinë e
kultivuar letrare të ditëve tona, sidomos në poezi, ku natyra dhe personifikimi i
saj, apo i elementëve të veçantë të saj, përbëjnë hapësirën dhe mjetet e veprimit
estetik.
Ashtu siç u shprehëm edhe në fillim, të njëjtën strukturë tipologjike hasim
edhe në këngët popullore. (Një përqasje, por në një plan tjetër, të jetës-vdekjes, do
ta bëjmë kur do të flasim për Letërsinë në Minoritet gjatë Luftës së Dytë
Botërore) .

II.2. Kushtet

historike dhe karakteristikat kryesore të
letërsisë deri në vendosjën e kufiritperiudha e dytë

Periudha e dytë në kuadrin e kësaj trashëgimie letrare dhe kulturore,
përkon me pushtimin e gjatë otoman deri në lindjen e shtetit të pavarur shqiptar
dhe vendosjen e kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë. Sqarojmë se në këtë rast
flasim për periudhën kur treva e sotme e Minoritetit Grek në Shqipëri, ishte e
njehsuar me trevën me të gjërë të Epirit. Kjo do të thotë se karakteristikë dalluese
e letërsisë së kësaj periudhe, është se ajo zhvillohet si pjesë e pandarë e lëvizjes
së përgjithshme letrare greke. Tiparet kryesore të letërsisë së kësaj periudhe,
besojmë se janë dy. I pari ka të bëjë me lidhjet e kësaj letërsie me eposin
mitologik dhe i dyti lidhet me kushtet specifike në të cilat ajo u zhvillua.
Fenomeni bietnik - multikulturor e multigjuhësor, përbënte në çdo kohë
faktorin që i siguronte Epirit, avantazhin për t‟u paraprirë zhvillimeve që do të
pasonin në rajonin më të gjërë në të gjitha fushat. Dhe kjo lidhet me faktin se
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“kudo në botë, atje ku popujt takohën, shikojmë që të shkëlqejnë ata ose ato që
rrjedhin nga dy fise (kombe) të ndryshme”.1
Zhvillimet politike që shoqëruan periudhën e Dhespotatit të Epirit, me
ndryshimet e vazhdueshme të drejtuesve të tij,- grekë, italianë, serbë e shqiptarë,
bënë që mbi nënshtratin e përbashkët

kulturor, të njehsohej një strukturë

popullsie shumëgjuhësore e multietnike 2. E njëjta strukturë u trashëgua dhe në
periudhën e Perandorisë Otomane.Në trevën që ne trajtojmë, N.Vernikos dhe S.
Dhaskallopullu, vënë re se banonte dhe lëvizte “një botë pesëgjuhëshe” 3,
bashkëjetesa dhe bashkëveprimi i të cilëve do të sjellë medoemos zhvillim e
përparim.
Në këtë kuadër njerëzit e letrave të kësaj periudhe do të kërkojnë modele
të reja organizimi politik ekonomik, shoqëror e kulturor që do t‟u korrespondojnë
atyre Perëndimore. Kjo do të thotë, së pari, që ata kuptuan nevojën e njohjes së
vetes dhe historisë së tyre dhe së dyti, kuptuan se sistemet perandorake të
organizimit shoqëror e politik po perëndonin. Vendin e tyre po e zinin shtetet
kombëtare. Kjo periudhë kulturore iluministësh, arrin kulmin me shtypshkronjën
e Voskopojës (1720-1769). Gjatë kësaj periudhe dolën në dritë shumë studime
historike, kronika, monografi etj, të shkruara me arsyetim iluminist e qëllimin
romantik. Synonin që, duke ndriçuar mendjen, të ndihmonin në njohjen
diakronike të vetvetes, me qëllim ngjizjen e identitetit kombëtar. 
Në këtë plejadë treva që sot lidhet me Minoritetin Grek në Shqipëri ka një
kontribut të vyer. Permendim Vasilio Zoto Mollosson (Βαζίιεηνο Εώηνο
Μνινζζόο) (1837-1912), nga Dhroviani i Delvinës. Shkroi shumë vëllime me
1

Νηθνιαο Βεξλίθνο νθία Γαζθαιαπνύινπ, ηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθεο ηδενινγίαο, Athinë,1999, fq 163
Ήπεηξνο, Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ, Athinë, 1997 , fq. 219
3
Νηθνιαο Βεξλίθνο νθία Γαζθαιαπνύινπ, ηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθεο ηδενινγίαο, Athinë,1999, fq.22

Më 1710 Meletio Mitro (Μειέηηνο Μήηξνο) boton “Gjografinë” «Γεσγξαθία», një studim historik
edhe mbi Epirin, por që shënon fillimin e periudhës ku nevoja për të njohur veten në realitetin konkret përmes një
vështrimi diakronik që do të përcakojë të ardhmen. Kronikat e Pogonianisë, e Papingur, e Malçanit. Por mbi të
gjitha rëndësi ka kronika mbi themëlimin e Dropullit që gjendet në mbi 10 variante dorëshkrimesh që i përkasin
viteve 50‟ të shekullit XVIII. U botua nga Pukevil më 1821.
2
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studime me titullin e përgjithshëm “Studime Epirotase”, (Ζπεηξσηηθαί Μειέηεο),
të cilat shërbyen si bazë dhe pikë rrefërimi për të gjithë studiuesit e mëvonshëm
që u morrën me krahinën e Epirit. Shkroi gjithashtu shënime udhëtimi për të
gjithë rajonin e Ballkanit, si dhe një fjalor shpjegues me karakter fetar.
Bashkëfshatari i tij Athanasios Petridhis (Αζαλάζηνο Πεηξίδεο) (18301914). Shkroi “Studime të hollësishme mbi Dodonën, (Eπηζηαζίαη θξηηηθαί πεξί
Γσδώλεο), “Kronika e Dhriopidhos” (Φξνληθόλ Γξπνπίδνο) dhe një serë artikujsh
të tjerë shkencorë me karakter arkeologjik, historik e kulturor me objekt Epirin.
Po nga Dhroviani ishte dhe Nikollaos J. Mystaqidhis (Νηθόιανο Γ.
Μπζηαθηδεο) (1863-1930) të cilit i takojnë 45 studime të ndryshme me objekt
arkeologjinë, historinë, kulturën dhe fenë në Epir.
Themistoklis Bamihas (Θεκηζηνθιήs Μπακίραs)(1875-1930), jurist nga
Delvina. Politikan, studiues dhe intelektual me kulturë të gjërë. Deputet në
parlamentin e Konstantinopojës, si përfaqësues i komunitetit grek të prefekturës
së Gjirokastrës. Vazhdoi shkrimin e Kodikut të Delvinës të trashëguar nga
Konstandinos Hr. Manaris 1635 e Vasilios Zotos Mollossos 1 (Shkrimi i Kodikëve
të Delvinës kishte filluar që më 1372, pas sulmit të parë të Turqëve në Delvinë)
*
*

*

Fillimet e mirëfillta letrare në trevën e sotme të Minoritetit Grek, i hasim
në fillim të shekullit

XVII. Fjala është për Stavrinos Dhelviniotin-Vestiarin

(ηαπξηλόο Γειβηληώηεο-Βεζηηάξεο 1570- 1632), nga Malçani i Sarandës, me
1312 vargjet e tij kushtuar bëmave të Mihail Voivodës (1594-1601) në Vllahi.
Titulli i poemës është: “Tregim i bukur për Mihail Voibodën, si sundoi në Vllahi,
1

Kodikë të tjerë më rëndësi të veçantë për krahinë janë: Kodiku i kishës së Lindjes së Shënmerisë të
Labovës i cili mendohet se filloi të shkruhet në shekullin VI, atëherë që Perandori Justinian ndërteoi kishën.
Kodiku i kishës së Gjirokastrës u shkrua shumë vonë nga episkopi metsovit Dhositheo 1760-1799
Kodiku tjetër i rëndësishëm është ai i monastirit të Kamenas që i përket fillimit të shek XIX
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si preu turqit që u gjenden aty, si bëri dhe shumë heroizma, dhe pastaj si e vranë
pa luftuar”.
Stavrinos na e thotë vetë se ishte nga Malçani i Delvinës.Po vetë na pohon
se nuk dinte shumë “gramë”. (Kjo deklaratë u bë ndoshta për shkak të modestisë
së kohës.) Nuk dihet me saktësi, sa kohë ka qëndruar në vendlindjen e tij, por siç
pohon studiuesi i tij Kostas Naços, ai duhet të ketë mësuar shkrim e këndim në
shkollën e manastirit të Theollogos, në Cerkovicën e sotme, në rrethin e
Sarandës1
Po ashtu nga mënyra e përshkrimit të ngjarjeve dhe “heroizmave” të
Mihail Voivodës, rezulton i vërtetë pohimi i Stavrinos se ka qenë ndihmësi i
Voivodës. Dihet historikisht, se Mihail Voivoda sundoi në Vllahi nga 1594-1601.
Synimi i tij ishte “çlirimi i Konstandinopojës dhe realizimi i bashkimit të të dy
kishave”.
Poema duhet të jetë shkruar pak pas vdekjes së Voivodës, shkurt 1602.Vetë
Stavrinos thotë, se e ka shkruar brënda dy netëve në kështjellën Bistrisa ku e
kishin burgosur. Nxitje për të shkruar poemën ose “romanin”, siç e karakterizon
Naços,2 bëhet kujdesi karakteristik i periudhës bizantine e pas bizantine, se
“ngjarjet e rëndësishme duhën shkruar që të mos humbasin”.
Eshtë shkruar në gjuhë popullore, por ai përdor edhe fjalë nga greqishtja e
vjetër. Vargu i përdorur është pesëmbëdhejtërrokëshi me rimë.
Poema, edhe pse nuk përmban vlera të spikatura letrare, ka rëndësinë e
saj si vepër e parë e mirëfilltë letrare në trashëgiminë e sotme letrare të
Minoritetit Grek. Po ashtu, ajo përmban vlerat e veta historike përsa i përket
informacionit që sjell. Poema duke filluar nga 1668 është ribotuar katër herë.
Nga ana tjetër, është i rëndësishëm fakti se virtyti dhe vdekja e një heroi të
huaj, si në rastin tonë e M. Voivodës, u bënë burim frymëzimi për një poet që i
përket një populli tjetër.
1

2

Kνζηαο Ναηζηνο, ηαπξλνύ Βεζηηαξε, Athinë, 1997, fq.13-14.
Po aty, fq.18.
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Por, siç vë re, historiografia filologjike për këtë periudhë, krijimet e kësaj
periudhe nuk mund të kenë pretendime letrare dhe ajo që ka më shumë rëndësi,
është se “nuk mund të përfshihën në një traditë me rrezatim shpirtëror për
rajonin më të gjërë” Ndër vlerat që vihën re, p.sh për kronikat, janë karakteri
edukativ, informacioni që mbart, si dhe gjuha e përdorur e cila shpesh ka trajtën
e gjuhës së folur popullore.
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KREU I TRETË
LETËRSIA NË MINORITETIN GREK DERI NË
LUFTËN E DYTË BOTËRORE

III.1.

Tiparet e letërsisë në minoritet pas vendosjes së
kufirit midis shteteve

Vendosja e kufijve dhe krijimi i shtetit shqiptar në fillim të shekullit të
kaluar krijoi një përvojë të re historike për komunitetin me etni greke, që u përfshi
në të me statusin e minoritetit etnik. Përjetimi prej këtij minoriteti i realitetit të ri
historik ndoqi rrugën e vështirë të përpjekjeve të tij për të mos u pajtuar me
ndarjen nga pjesa tjetër e kombit të vet; të peripecive nga Luftrat Ballkanike e
Lufta e Parë Botërore; të ambicjeve të shtetëve të fuqishme për të ruajtur
supremacinë e tyre në këtë rajon strategjik midis Lindjes dhe Perëndimit; por edhe
të peripecive nga përpjekjet për të arritur stabilitetin e brëndshëm politik të shtetit
të ri e të brishtë shqiptar.
Në këto situata jeta e këtij komuniteti u fut në amulli e stanjacion të
përgjithshëm. Zhvillimi i tij ekonomik e aq më tepër zhvillimi kulturor, ishte i
paimagjinueshëm. Bashkëjetesa ndëretnike si një karakteristikë dalluese dhe
faktor stimulues i përparimit të gjithanshëm nëpër histori, u vu në rrezik serioz.
Kushtet e krijuara provokuan një emigrim masiv të elementit grek. Ky emigrim
prekte kryesisht elementin e shkolluar e intelektual (e njëkohësisht bartës dhe
krijues kryesor i vlerave kulturore), i cili është gjithmonë më i ndjeshëm ndaj
trazirave, paqëndrueshmërisë e mungesës së një perspektive të qartë.


Në bazë të statistikave të kohës rezulton që 70 përqind e emigracionit nga Dropulli i takon periudhës 19201938. Në SHBA emigruan në këtë periudhë 20. 000 veta. Nga fshati Bularat më 1939 numëroheshin në kurbet
500 veta, nga Derviçani 410 veta, nga Sopiku 200, nga Poliçani 280, nga Goranxia 110. Më 1936 në fshatin Sotirë
kishin mbetur vetëm 20 burra ndërsa 216 të tjerë ishin në mergim.
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Krijuesit letrarë, tanimë përfaqësues të Minoritetit Grek në Shqipëri, po
gjenin strehë në qëndrat e mëdha kulturore të Greqisë, siç ishte Athina, Patra,
Selaniku etj.
Eshtë fakt se në historinë e letrave të Minoritetit Grek në Shqipëri, nuk
mund të përmendim pothuaj asnjë emër me peshë që të ketë krijuar në Shqipëri.
Por mund të përmendim shumë të tjerë, të cilët kanë ushtruar veprimtarinë e tyre
krijuese në Greqi apo dhe në vende të tjera jashtë saj.
Këtu përsëri ka vend pyetja: Pse krijimtaria e tyre letrare duhet përfshirë
brënda kornizave të letërsisë së Minoritetit Grek ? Një përgjigje na jep për këtë
prozatori i njohur grek Sotiris Dhimitriu nga fshati Povëll, në kufi me Shqipërinë.
“Eshtë e vërtetë se letërsia jonë në Epir nuk krijoi ndonjë shkollë letrare të vetën
në letërsinë e përgjithshme greke, por ajo kishte gjithmonë vulën e vetë
epirotase...”1 Duke e parë nga ky këndvështrim krijimtarinë letrare të autorëve
nga Minoriteti Grek, që krijuan larg vendlindjës së tyre, do të vëmë re se ata
mbartën në këto krijime gjuhën e folur të trevës së tyre, toponomastikën, florën
dhe faunën e saj. Tematika e veprave të tyre lidhet drejtpërdrejt me problematikën
e vendlindjes. Personazhet dhe heronjtë e tyre kanë mentalitetin, veshjen dhe
temperamentin e njerëzve të vendlindjes.
Po përmendim disa nga këta përfaqësues.
Katina Papa2 (1903-1959). U lind në Janicat të Sarandës. U rrit në
Korfuz. Studioi për filologji në Athinë dhe psikologji-pedagogji në Austri.
Katina Papa përbën pa dyshim arritjen më të vyer midis njerëzve të letrave
të kësaj treve të viteve 30, me jehonë pangreke dhe e përkthyer në disa gjuhë të
huaj. Më të drejtë ajo konsiderohet princesha e Letërsisë në Miniritetin Etnik
Grek dhe jo vetëm për periudhën midis dy luftrave.

1

S. Dhimitriu, nga diskutimi në takimin midis krijuesve grek nga të dy anët e kufirit në universitetin e
Gjrokastrës, 31.05.2004.
2
Νηραιεο Πεξάλζεο, Διιεληθή Πεδνγξαθία, 1453 deri sot, Vel. IV, Athinë, 1982, fq.513-515.
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I përket brezit të viteve ’30 të letërsisë greke, jo për faktin se rojti dhe
shkroi në atë periudhë, por se u formua dhe përfaqëson thelbin e kësaj lëvizjeje
shpirtërore e kulturore, duke sjellë kontributin e vet me produktin letrar të
frymëzuar dhe që i përket atdheut të saj të veçantë.
“Vërtet ju kam zili,-thotë për Katinën Nikos Kazanatzakis. Gjallërinë,
ndjeshmërinë dhe hiret, identifikimin e qëllimit në rrëfim dhe realizimin e tij. Më
çfarë thjeshtësie fiksoni kompleksitetin e shpirtit! Faleminderit!”
Shkroi në prozë, poezi dhe dramaturgji, artikuj kritik, ese estetike dhe
filozofike mbi letërsinë greke. Më 1935 përmbledhja e saj me tregime “Σηε
ζπθακηά από θάησ”(“Nën hijen e manit”) fiton çmimin e Akademisë së Greqisë.
“Kjo përmbledhje tregimesh të zonjës Katina Papa...është plotësisht i një
fryme më të lartë, predispoziocioni e hiri poetik, në një gjuhë të përkryer
popullore...” u tha në ditën e dekorimit në asamblenë e Akademisë së Athinës.
Vetë ajo do të kujtojë: “...Janë kujtime fëmijërie nga atdheu im i veçantë.
Kur isha 8 vjeç, prindërit e mi, të cilët ishin vendosur në Korfuz, më dërguan të
kaloj pushimet e një vere në Epir. Kalova verën dhe erdhi dimri, por unë nuk
desha të largohësha nga fshati i vogël me natyrën e tij të egër, me malet e larta,
lumenjtë e tij, grykat e thella si shpirtrat e njerëzve dhe sidomos nga gjyshja e
ëmbël dhe të shumëditur... Çfarë pash dhe përjetova atë vit të pashlyeshëm të
jetës sime, një dimër dhe dy vera do t’i degjoni në këtë tregim, parë me sytë e
Marinës së vogël që janë vetë sytë e mi...”
Tregimi, ashtu si gjithë letërsia e K.Papas, është një mrekulli. Situata,
personazhe, problematikë e mprehtë shoqërore, njerëz mbartës të saj, vajza të
reja që dashurojnë por nuk e gëzojnë dashurinë, ose që rriten para kohe, të rinj
që humbasin rrugëve të kurbetit, plaka të ditura, doke zakone, një botë e tërë në
vetëm disa faqe. Gjthëçka është e thjeshtë dhe mahnitëse. Titulli “Nën hijen e
manit” dhe përshkrimet lirike, tipizimi i personazhëve dhe veprimet e tyre me një
sinqeritet që i shkon përshtat natyrës së bukur dhe të egër, të krijojnë idenë se
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kemi të bëjmë me një histori lirike fshati që të kujton tregimet etike të letërsisë
greke të fundit të shekullit XIX. Nëpërmjet rrëfimit të saj, të rritjes së intensitetit
lirik në tregim, lexuesi nxitet të mësojë se çfarë do të ndodhë nën hijen e manit.
Për të arritur këtë përdorë asimetrinë në hapësirën e rrëfimit. Koha e rrëfimit pas
momentit të martesës së shoqes së protagonistes në raport me kohën e deri në këtë
moment është i pakët. Matet me disa faqe. Rrëfimi merr trajtën e një
kronike.Fjalët përshkruese pakësohën edhe më. Më këtë mënyrë ajo lë lexuesin të
prekë “indet” më të thella të dramës shpirtërore që shtrihet tutje dy
protagonisteve të vogla. Ose e arrin këtë duke lënë të veprojnë tek lexuesi
kontrastet me pjesën e parë dhe ballafaqimi i njerëzve me vdekjen e pritshme
shkaktuar nga sëmundja ngjitëse pas martesës. Të gjitha këto krijojnë relieve të
pashlyeshme ndjenjash, karakteresh, të prekshme vetëm me forcën e shpirtit.
Shoqja e Marinës do të vdesë. Do të vdesë nën man, jo në hijen e manit, por
nën shiun e rrëmbyeshëm të vjeshtës, e veshur me një rrobë të bardhë. Marina, e
vetmja që nuk kishte frikë nga sëmundja e saj, provonte me kot të hidhte gurin në
anën tjetër të bregut të një honi, që, sipas traditës, nëse realizohej, të plotësohej
dëshira. Marinës i ishin gjakosur duart nga përpjekja....
Në trashëgiminë e saj letrare gjejmë akoma një vellim tjetër me tregime,
“Αλ άιιαδαλ όια” (“Po të ndryshonin të gjitha”), romanin “Σ΄ έλα γπκλάζην
ζειέσλ” (“Në një gjimnaz femëror”), dramën “Ο μέλνο” (“I huaji”).Poezitë e saj
u botuan pas vdekjes.
Tasos Vidhuris (1888-1967). U lind në Dhrovjan të Delvinës dhe vdiq në
Patra ku punoi si pedagog në universitetin e këtushëm. Studioi dhe njohu letërsinë
franceze dhe u bë një përkthyes i denjë i saj. Shkruan poezi e prozë. Poezitë i
përmblodhi nën titullin e përgjithshëm

“Ζιύζηα” (“Ilisia”) dhe prozën nën
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titullin “Γηεγήκαηα” (“Tregime”). I takon brezit të tregimtarëve moralizues dhe
me të drejtë konsiderohet një Papadhiamanti i dytë.
Mihalis Papadhopollos (Botis) 1860 –1937. Shkroi poezi që u botuan në
dy vëllime me të njëjtin titull “Μεξόπε” (“Meropi”), si dhe disa komedi të
humbura si “Τν πνπγθί ηνπ Φηιάξγπξνπ”,(“Qeska e kopracit”) “Ο ςεπηνγηαηξόο”
(“Mjeku i rremë”), “Ο θνκήηεο”(“Kaçaku”). Eshtë nga të paktët që vdiq në
vendlindjen e tij, në Bularat të Gjirokastrës
Athanasios Ikonomidhis (1843-1903) dhe i biri Miltiadhis Ikonomidhis
(1983-1964) nga Poliçani i Gjirokastrës. I pari bashkëpunoi me gazetat e kohës
deri në Konstandinopojë. Shkroi studime historike dhe folklorike, por

njihet

kryesisht si tregimtar. Disa nga tregimet e tij të botuara janë: “Ζπεηξσηηθέο
εηθόλεο” (“Imazhe epirotase”), “Ζ θαζηαληά ηεο λύθεο”(“Gështenja e nusës”),
“Ο Βξηθόιαθαο”, (“Vrikollaku”) etj.
Η biri, Miltiadhis Ikonomidhis, më 1911 përgatiti në Poliçan të
Gjirokastrës

dhe

botoi

në

Konstandinopojë

revistën

e

ilustruar

“Δηθνλνγξαθεκέλν Ζπεηξσηηθό Ζκεξνιόγην”(“Ditari i ilustruar epirotas”) me
254 faqe dhe më 1914 në Athinë numrin e dytë me 354 faqe. M. Ikonomidhis do
ta vazhdojë punën e tij studimore, por do të lërë edhe një trashëgimi të pasur
letrare. Më 1945 botoi në Selanik vëllimin me tregime “Άλζξσπνη από ηε Βόξεην
Ήπεηξν” (“Njerëz nga Epiri i Veriut”), me 13 tregime dhe pak më vonë vetë ai
njofton se ka gati për botim dy vëllime me tregime me titullin e përbashkët
“Ηζηνξίεο από ηελ Ήπεηξν κνπ” (“Histori nga Epiri im).
Janis Lilis 1916 –1965. U lind në Derviçan të Gjirokastrës dhe vdiq në
Melburn të Australisë. Pasi mbaroi shkollën Zosimea në Janinë u mor

me

publicistikë e letërsi. Botoi në Greqi dhe në Australi. Poezitë i përmblodhi në
vëllimin me titull: «Βνξεηνεπεηξσηηθά βάζαλα» (“Brenga vorioepirotase”),
Korfuz, 1944. Të njëjtit autor i takon edhe romani «Ξεξηδσκέλε γεληά» (“Brezi i


Aleksandhros Papadhiamantis, (!818-1895) është themelues i tregimit moralizues në letërsinë greke dhe
konsiderohet si babai i tregimit modern të Greqisë.
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çrrenjosur”). J. Lili, sipas N. Jorgaqit, është autor i shkrimeve estetike në gazetën
proqeveritare “Tomori” të Tiranës së para Luftës.
Më 1945 botoi në

Athinë sprovën eseistike “Ζ Ληνύληδε ηνπ

Αξγπξνθάζηξνπ, Ηζηνξία-Λανγξαθία» (“Lunxhëria e Gjirokastrës, historifolklor”). E gjithë vepra e tij i është nënshruar kohët e fundit procesit të botimit.
Agamemnon Ath. Kommatas. U lind më 1903 në Bularat të rrethit të
Gjirokastrës. Në moshën 18-vjeçare emigroi në Shtetet e Bashkuara. Autor i
romanit historik me titull “Φαζάλ Οδπζζέαο ν Αξγπξνθαζηξηηεο” (“Hasan
Odhisea Gjirokastriti”), i botuar më 1972 në Athinë , nëpërmjet të cilit kërkon të
tregojë, siç thotë edhe vetë në parathënien e romanit, “afinitetin midis dy popujve
fqinj, grek e shqiptar dhe të kontribuojë në mirëkuptimin dhe forcimin e
marrëdhënieve midis tyre”.
Jeorjios V. Papadhopullos. U lind më 1912 në fshatin Selo të Dropullit të
Sipërm, rrethi i Gjirokastrës. Më 1938 u diplomua në Fakultetin e Filozofisë të
universitetit të Athinës. Nga 1940 deri më 1975 punoi si mësues në shkollën e
mesme në gjuhën greke në Rumani nga ku u kthye në Athinë më 1977-ën. Shkroi
tre vellime poetike: «Θιηκκέλα ηξαγνύδηα» (“Kengë të trishtuara”) 1930, «Αύξεο
θαη ζύειιεο» (“Fllade e stuhi”)1936, «Τξαγνύδηα ηεο Σησπήο»(“Κëngë të
heshtura”) 1937, si dhe dy romane: «Τν Παξάμελν παηδί» (“Djali i çuditshëm”)
Βukuresht, 1943, dhe «Ζ Θύειια» ( “Stuhia”) një roman për fëmijë.
Përmendim gjithashtu, romacieren Marika Nathanail-Manthu (Μαξία
Ναζαλαήι-Μάλζνπ) nga Dhroviani; po nga ky fshat, Qiriako Ikonomun
(Κπξηάθνο Οηθνλόκνπ), i diplomuar për filologji në Paris dhe novelën e tij “Tsiloja” («Ζ Τζίισ»); Manoli Viton (Μαλόιεο Βήηνο) nga Smineci i Sarandës, autor i
nëntë vëllimeve me tregime; Taqi Tsiakën (Τάθεο Τζηάθαο) nga Gjirokastra etj.
Pra, siç shihet edhe nga bibliografia e shkturtër e autorëve me në zë të kësaj
periudhe letërsia e kësaj periudhe zhvillohet në të gjitha gjinitë dhe llojet. Ajo
vazhdon të ruajë të njëjta trajta dhe nivele si dhe letërsia panhelene. Madje, ashtu
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si vë re edhe T. Koças, vazhdon të ushqejë letërsinë greke si e barabartë,
pavarësisht nga tematika e veçantë që trajton në shumicën e krijimeve.
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PJESA E DYTË

KREU I KATERT
TIPARET E LETËRSISË NË MINORITETIN ETNIK GREK NË
REALITETIN E LUFTËS SË DYTË BOTËRORE
IV. 1. Letërsia

gjatë Luftës së Dytë Botërore

Lufta e Dytë Botërore krijoi një realitet të ri për Minoritetin Grek në
Shqipëri.

Pas

peripecive

të

brëndshme

dhe

nën

ndikimin

e

Frontit

Nacionalçlirimtar të popullit grek, pjesa dërrmuese e këtij Minoriteti, mori pjesë
në mënyrë të organizuar në luftën e përbashkët me popullin shqiptar, të drejtuar
nga Fronti Antifashist Nacionalçlirimtar Shqiptar.
Pas disa dekadash marrëdhëniesh që kishin vënë përherë e më shumë në
dyshim mundësinë e bashkëjetesës paqësore, po ndodhte bashkëpjesëmarrja në të
njëtjën luftë. Kjo kthesë me përmasa vërtet historike për marrëdhëniet e
mëtejshme midis elementit grek e shqiptar në Shqipëri, kishte si faktorë
përcaktues armikun e përbashkët dhe aspiratën që ushqeu për minoritetet Karta e
Atlantikut, për të drejtën e vetëvendosjes pas luftës të atyre minoriteteve, që do të
luftonin kundër fashizmit përkrah popujve në shtetet që jetonin.
Nga ana tjetër, ky realitet i ri marrëdhëniesh po konturohej nga një
ideologji e re ,- atë komuniste. Kjo do të thotë se, për minoritetin etnik grek në
Shqipëri lufta në vetvete, ashtu si ideologjia udhëheqëse e saj, përcaktonin jo
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thjesht një situatë të re, por vetë thelbin e momentit të ri historik që buronte nga
këto marrëdhënie. Rrjedhimisht, atij i duhej të përpunonte e të krijonte sisteme të
reja vlerash referuese. Kjo presupozonte krijimin e modeleve të reja mitesh,
heronjsh e ideologjish, të aftë për të shërbyer jo vetëm si ushqim shpirtëror, por
dhe si nevojë, që nëpërmjet riprodhimit shpirtëror të këtyre vlerave apo sistemit të
ri të referimit, të krijohej besueshmëria optimiste në lidhje me perspektivën e këtij
realitet të ri.
Në plan të parë doli roli i letërsisë dhe jo i një letërsie të çfarëdoshme, por
të një letërsie me një angazhim historik të diktuar më shumë nga aspirata
entuziaste sesa nga qëllime qartësisht të përcaktuara
Kësaj letërsie i duhej të çante shtigje të reja. Se pari, i duhej t‟i përgjigjej
nivelit të vlerave që krijonte realiteti i luftës dhe nivelit të marrëdhënieve të reja
shoqërore e ndëretnike. Së dyti, nuk mund të shmangte as filozofinë e ideologjisë
komuniste, e cila, e ndihmuar nga realiteti i luftës, e kishte më të lehtë për t‟u
bërë sunduese. Së treti,misionin e vet kjo letërsi duhej ta kryente në kushtet e
mungesës së një tradite letrare koherente me këtë realitetit të ri.
Në këtë drejtim kjo letërsi nuk mund të mbështetej as në letërsinë shqipe.
Për këtë nuk pengonte vetëm mungësa e marrëdhënieve tradicionale e as
mundësia e pakët e komunikimit. Vetë letërsia shqiptare nga njera anë nuk
dispononte ndonjë traditë të pasur letrare dhe nga ana tjetër edhe vetë ajo duhej të
përballonte problematikën e luftës, e ndikuar nga filozofia e ideologjisë
komuniste dhe nga synimet e përfaqësuesve të kësaj ideologjie për marrjen e
pushtetit.
Megjithatë, edhe në këto kushte letërsia në Minoritetin Grek gjeti forma për
një rrugë të natyrshme zhvillimi. Dihet që në çdo moment kalimtar historik, çdo
grup apo komunitet i formuar etnikisht kërkon si dodmosdoshmëri objektive një
sistem të ri kolektiv sjelljeje që t‟i përgjigjet dinamikës së re të zhvillimit. Në
sferën shpirtërore kjo realizohet nga subkoshienca kolektive, e cila i refereohet

60

atij sistemi vlerash të qëndrueshme që përbëjnë nënshtratin shpirtëror e kulturor të
komunitetit.
Kështu shpjegohet pse realiteti i ri i luftës, i bëri krijuesit minoritarë t‟i
drejtoheshin pasurisë së pafundme të universit, të krijimtarisë popullore dhe të
përzgjidhnin pjesët më domethënëse për kushtet e reja që po krijoheshin. Si të tilla
shërbyen ciklet e këngëve popullore historike të kaçakëve në Greqinë e fundit të
shekullit XVIII edhe fillimet e shekullit XIX. Në këtë rast nuk është se kemi
thjesht një përngjashmëri, sado të pakët, të kushteve historike. Më evidente bëhet
nevoja e modeleve të gatshme dhe të njohura heroizmi për t‟i mishëruar ato te
heronjtë dhe te luftëtarët e rinj, për një të ardhme jo fort të ditur e të përcaktuar.
Kjo mbështetje te universi i pasur i vlerave të krijimtarisë popullore të trevës së
tyre, u siguronte krijuesve minoritarë epërsinë që të bëheshin farkëtuesit dhe
shprehësit bindës të këtij sistemi të ri vlerash pavarësisht nga fakti se sa u
shërbenin aspiratave të bartësve të tyre. Kësisoj, huazimi i modeleve të sprovuara
në të kaluarën përbënte një garanci për të krijuar besimin e duhur ndaj parimeve të
ideologjisë së re. Në këtë pikë, zhvillimi natyror i letërsisë vihet në dyshim serioz.
Angazhimi i saj si funksion

diakronik e permanent shoqëror do të shënojë

fillimin e angazhimit në funksion të ideologjisë e të politikës.
Rimarrja e modeleve te gatshme dhe të sprovuara i shërbënte realisht edhe
ruajtjes pa shkëputje të vazhdimësisë vertikale të parametrit etnik. Kjo për faktin
se këngët e kaçakëve përbëjnë në tërësinë e tyre një zhvillim të natyrshëm të
këngëve të akritëve dhe baladave popullore, të cilat nga ana e tyre kanë lidhje të
drejtpërdrejta me korpusin e madh të miteve dhe të letërsisë klasike të Greqisë së
lashtë
Mirëpo, siç e thamë, kjo luftë nuk mund të krahasohet me historinë e luftës
së kaçakëve në Greqi, pavarësisht se ajo shërbeu si fillim i revolucionit grek të
1821. Lufta Nacionalçlirimtare Shqiptare Kishte parametra e konvecione të reja
krejt të ndryshme. Ajo zhvillohej në kuadrin e luftës së popullit shqiptar. Në këto
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rrethana marrëdhëniet e Minoritetit Grek me kombin am kishin më shumë
konvecionin e luftës globale kundër fashizmit dhe të ideologjisë komuniste dhe
fare pak ato shfaqeshin si marrëdhënie të drejtpërdrejta etnike.
Megjithatë, fakt është se në këtë krijimtari gjejmë të gjitha tiparet dhe
veçoritë e këngës popullore tradicionale greke, veçanërisht, të ciklit historik të
kaçakëve. Dallohën në to mishërimi në një unitet poetik ose pjesëmarrje e
përbashkët në veprimin poetik (kryesisht nëpërmjet personifikimit dhe hiperbolës)
të njerëzve, të natyrës, të ideve dhe të perëndive. Dialogu midis heroit, të cilit i
kushtohet kënga (poezia) dhe mjedisit, cilido qoftë ai, si karakteristikë dalluese e
eposit të lashtë, këngëve të akritëve dhe baladave, mbetet një karakteristikë
përgjithësuese e krijimeve poetike të kësaj periudhe. Ashtu si në traditën e
krijimtarisë popullore edhe në krijimtarinë e kësaj periudhe, natyra, në aspektin e
konotacionit figurativ, përbën një parajsë të mbitokë që i garanton tërësinë dhe
siguron fatbardhësinë e qënies së gjallë-njeriut. Në nivelin e veprimit rrëfyes
poetik marrëdhënia e njeriut me natyrën, (peripecitë njerëzore në natyrën e
personifikuar), shpaloset si një komunikim pafund që tenton një identifikim të
lumnueshem me të. Në aspektin e sistemit të vlerave kjo lidhje shfaqet si
marrëdhënie identiteti midis vlerave të natyrës dhe të njeriut.
Po ashtu, përballimi i vdekjes, si vazhdim i jetës, ndodh si te këngët
tradicionale të kaçakëve. Kjo vijimësi, si realitet dhe si vlerë estetike në poezi,
arrihet nëpërmjet harmonizimit dhe njehësimit të vetive të natyrës me ato të
njeriut, pavarësisht se raportet caktohën sipas kategorive të kundërta, liri-robëri,
jetë-vdekje. Sipas kësaj skeme robëria është e njëvlefshme me vdekjen (dhe
përbëjnë polin negativ) dhe liria me jetën (përbëjnë polin pozitiv). Çelësi i këtij
modeli qëndron te identifikimi absolut i jetës me lirinë dhe te ndarja eventuale e
saj nga gjendja e robërisë. Te këngët popullore kjo hierarki vlerash zë fill te
parimi se jeta vet nuk ka vlerë, ose nuk ia vlen ta jetosh, nëse nuk i korrespondon
cilësisë reale të njeriut (e përcaktuar në raportin e tij me natyrën). Këtu buron
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koncepti i sakrificës së jetës personale në emër të dinjitetit dhe pavarësisë
njerëzore. Në këtë mënyrë, njeriu i këngës popullore, ose heroi popullor, duke
parapëlqyer vdekjen përballë robërisë dhe përdhosjes, mohon në mënyrën më të
dukshme shkëputjen e jetës nga liria dhe nga dinjiteti i tij. Në fakt duke
sakrifikuar jetën, heroi pohon në mënyrë evidente integritetin e saj që
identifikohet, ose njehsohet me plotërinë e ekzistencës si kategori filozofike.
Vargjet e mëposhtme na paraqesin më së miri këto raporte:
Οη παξηηδάλνη βγήθαλε/ ζηηο πην ςειέο θνξθνύιεο/ γηαηί „ραλ ζθιάβνπο
αδεξθνύο/ θαη ζθιάβεο αδεξθνύιεο/…
(Partizanet seç dolën/ në majat më të larta/ se kishin skllevër vëllëzërit/se
kishin skllave motrat/...),
ose: Ήηαλ όια παιηθάξηα/ ηνπ ιανύ καο ηα παηδηά,/έλαο ήηαλ ν ζθνπόο
ηνπο:/Θάλαηνο ε ιεπηεξηά!/…
(Ishin të gjithë trima/ djemtë e popullit rini,/një qëllim ata kishin/ ja vdekje
ja liri!)
Në asnjë nga poezitë e kësaj periudhe nuk permendet fjala “vdekje” si veti
mohuese e jetës. Në vend të saj përdoret fjala “fjetje” si moment qetësie dhe
rigjenerimi të jetës ose plotësisht në harmoni me të.
Interesante mbetet mbartja në letërsinë e Luftës së Dytë Botërore të
Minoritetit Grek të tipologjisë së aksionit mbrojtës të këngës popullore greke. Kjo
do të thotë se aksioni, ose motivi nxitës për veprim, te këto këngë përcaktohet nga
kundërshtimi i heroit për të lejuar kundërshtarin t‟i rrëmbëjë diçka të vyer që ai
zotëron. (E njëjta situate shfaqet edhe te epika për Gjërgj Elez Alinë). Krejt e
kundërta nga tipologjia e aksionit në perëndim që heroi vepron në emër të
rrëmbimit nga ai të një vlere që e zotëron dikush tjetër. Pra, ky hero i yni na
shpalos vlerën e plotmërisë që buron në vetvete nga jetesa me drejtësi dhe në
harmoni të plotë me mjedisin natyror dhe shoqëror.
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Këtë filozofi vlerash të këngës tradicionale popullore e gjejmë të mishëruar
edhe në letërsinë e Luftës së Minoritetit Grek. Bile, duke mbartur të njëjtat mjete
shprehëse që janë përdorur dhe në ciklin, të cilit i referohemi, por edhe në baladat
dhe në këngët akritase. Marrim si shembull këngën për dëshmorin Spiro Partali.
Thotë në një moment kënga: «..ύληξνθνη κε κ΄ αθήλεηε ζηα έξεκα ηα δάζε/ γηα
πάξηε κε θαη ζύξηε κε, ςειά ζε „θείλ„ ηε ξάρε / θακείηε θαη ηνλ ηάθν κνπ, ην
καύξν κνπ θηβνύξη,/ λα „λαη βαζύ, λα ‟λαη πιαηύ, λα „ρεη θαη παξαζύξη,/ λα
βιέπσ ηα ζπληξόθηα κνπ, λα ραίξεηε ε θαξδηά κνπ….»
(Shokë mos më lini mes pyjeve të shkreta/ merrmëni dhe çomëni në majë
t‟asaj kodre/ bëmëni dhe varrin të ziun varrin tim/ të jet‟ i thellë, të jet‟ i gjërë, të
ketë edhe dritare/ të shoh unë shokët e mi, zemra të më gëzohet...).
Ashtu siç ndodh në shumë këngë kaçakësh, edhe këtu kemi motivin e
partizanit të plagosur (në greqisht përdoret emri αληάξηεο - andart) në mes të një
pylli që pret vdekjen. Ai, si te kaçakët, nuk i trembet vdekjes më shumë se idesë
se do të jetë vetëm. Ndaj dhe kërkon që dhe pas vdekjes të ketë mundësi
komunikimi (pasiv) me shokët (jetën). Dritaren që kërkon te varri i tij na kujton
gjithashtu variante të ndryshme të baladës së murimit (Ura e Artës) apo dhe vetë
varrin e Dhijeni Akritës.
Por shpesh natyra përdoret edhe për të shprehur dramacitetin që krijon ikja
nga jeta e mbi tokë. Në këtë rast veprimi zhvillohet sipas parimit marrëdhënie
pozitive - funksion negativ.
Γηα δεο θαηξό πνπ δηάιεμεο ν Υάξνο λα ζε πάξεη,
Σώξα π‟ αλζίδνπλ ηα θιαξηα θαη βγαδ‟ ε γήο ρνξηάξη ....
(Pa shiko kohë që zgjodhe Vdekja të të marrë,
Tani që dega lulëzon dhe bari tej e mban ...)
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Heroi-njeri nuk e përballon tundimin se ai po ikën në kohën që pranvera
vjen.
Në krijimet e kësaj periudhe, përveç rimarrjes së motiveve nga këngët
popullore të traditës, të vargjeve, fragmenteve nga ato, apo dhe këngëve të tëra ku
ndryshohet vetëm emri dhe koha e ngjarjes (fenomene këto tipike të krijimtarisë
popullore) gjejmë përshtatjen në të njëjtën këngë të motiveve nga këngë të
ndryshme:- të kurbetit, të nizamëve, të baladave etj. (Edhe këto fenomene tipike
të krijimtarisë popullore). Në to gjejmë shpesh dhe armët që përdornin kaçakët
(shpatën) dhe në të njëjta vargje formacionin luftarak partizan, madje, në gjuhën
shqipe “brigadë”. (Kënga për dëshmorin Llambi Llambraqi)
Elementët e rinj që hasen në krijimet e periudhës së luftës partizane,
karakterizohën më shumë nga ngjyrime ideologjike dhe ndikime nga himnet e
marshet revolucionare të kohës, qofshin këto shqiptare, greke apo ndërkombëtare.
E veçanta është se ato interpretohën në gjuhën greke. Kemi, p.sh rimarrjen në
masë të gjërë të fjalës “shokë”. E njëjta fjalë gjendet e përdorur rrallë edhe në
këngët e kaçakëve. Në to ajo përdoret me kuptimin intim të mikut. Në këngët
partizane përdorimi i saj bëhet në një kontekst ideologjik.
Po ashtu, dihet që te këngët popullore të kaçakëve, (njësoj si në mitologji
apo në këngët epike të akritëve) ndërgjegja dhe veprimi i individit vazhdon të
luajë rol kryesor në përcaktimin e fatit e të rrjedhës së ngjarjeve. Amanetet, si
pjesë integrale e kozmosit të eposit të kaçakëve, kanë si objekt anën personale dhe
private. Në kuadrin e kësaj antropologjie qëndrimi karakteristik i heroit është një
qëndrim rezistence dhe kundërshtimi ndaj faktorëve që venë në rrezik plotmërinë
dhe integritetin e tij natyror ose shfaqet si një përpjekje për ta venë atë në vend
pas një padrejtësie. Pra, mishëron modelin e heroit kundër shoqërisë apo formave
të pushtetit që vënë në rrezik komunitetin e tij të vogël. Ky raport është e vërtetë
se vë në dukje modelin e heroit që është gati të sakrifikohet ai dhe të shpetojnë të
tjerët duke na shpalosur modelin e heroit mbrojtës.
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Përkundrazi, në krijimet e luftës partizane ato zëvendësohën me veprime
kolektive (të shokëve, popullit). Edhe amanetet u përkasin elementëve të logjikës
kolektive, lirisë, demokracisë, përparimit etj. Pra kemi një raport të ri forcash të
mishëruar në idealin e ri, të cilit i përkushtohet heroi kolektiv që mbetet i njehsuar
dhe në harmoni me natyrën. Në anën tjetër është sistemi shoqëror që kërkon t‟i
kundërvihet atij.
Së fundi duhet me forcë nënvizuar se në krijimtarinë e kësaj periudhe,
përveç ruajtjes së linjës së riprodhimit të motiveve tradicionale, kemi edhe
ndikime të parametrave të këtyre marrëdhënieve. Vihën re motive, apo dhe këngë
të plota të ndikuara nga fryma e përgjithshme e aleancës së popujve kundër
forcave të boshtit, e udhëhequr kjo alencë nga ish-Bashkimi Sovjetik. Po ashtu në
gamën e gjërë të këtyre krijimeve, kemi kengë të ndikuara apo të përkthyera nga
shqipja.
Më mirë këto ndikime vihën re tek ana muzikore e interpretimit. Marshet
dhe meloditë e tjera që u përdorën kishin një linjë të përbashkët të konvecionit
global të luftës,-ideologjinë komuniste, pavarësisht nga ndonjë veçori.
Karakteristikë është fakti që ky ndikim, në aspektin muzikor, u shtri edhe në ato
krijime apo këngë të Minoritetit Grek të kësaj periudhe, të cilat u mbështetën
fuqimisht te trashëgimia e poezisë popullore greke.
Që në këtë periudhë kemi shfaqjen e elementit deklamativ, panigjirik e
retorik të poezisë. Këto karakteristika, të kuptueshme dhe të lejueshme deri diku
për shkak të situatës, në të cilën krijohën dhe reflektojnë, dalngadalë shndërrohën
në tregues të angazhimit ideologjik e politik të krijimtarisë së kësaj periudhe. Bile
arrijnë deri në shfaqjen hapur të luftës së klasave. Këto elemente në të ardhmen
do të bëhën mbisunduese dhe do të përbëjnë treguesin themelor të letërsisë së
realizmit socialist.
Nëqoftëse “lufta” në këngët e traditës na jepet në realitetin e vet të vrazhdë
dhe heroik, por pa një qëllim të përcaktuar, në krijimet e periudhës së luftës jepet
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nën prizmin e një qëllimi të qartë ideologjik. Lufta tani bëhet për “... Γηα κηα
ιανθξαηία, γηα έλα κέιινλ ιακπξό/ ειεπηεξηά εηξήλε, δνπιεηά, πνιηηηζκόο ….»
(Për një demokraci, të ardhme të ndritur/ paqe, punë liri, civilizim...) .
Ose “…Πνηνο είδαηε ην Γηώξγαξν /ην Γηώξγαξν ην Εώην/ ηνλ θιέθηαξν
ηνλ πξώην/κεξόλπρηα ηνλ βιέπακε/ ην Εώην ηε θαγάλα/ ηελ παιηνθαξαβάλα…..»
(Kush pa Jorgaron/ Jorgaron Zoton/ Natë e ditë e shihnim/ Zoto llupësin/
çanakprishurin..)
Janë pikërisht këto trajtesa që zbehin në maksimum vlerën letrare të këtyre
poezive.
Nga ana stilistike në to ruhet vargu 15-rrokësh apo dhe 13-rrokësh, klasik
apo i thyer, me ritëm jambik. Këto janë karakteristika kryesore të poezisë
tradicionale popullore greke, por edhe të poezisë së kultivuar të autorëve të
Minoritetit Grek për këtë periudhë dhe për dekada të tëra të periudhës së
pasluftës. Përpjekjet për të futur në to rimën nuk janë dhe aq të suksesshme.
Po ashtu, dëshmtitarë të letërsisë së kësaj periudhe tregojnë se gjatë luftës
janë lëvruar dhe skica e tregime si dhe pjesë të vogla teatrale. Ato janë mënjanuar
dhe në emër të “harresës” sot nuk disponohën (Të vetme krijime që u ruajtën janë
disa skica dhe tregime të vogla të Lefter Talos, të cilat faktikisht nuk lidhën me
luftën, por me periudhën para saj).
Për zhvillimin e kësaj letërsie u përdorën dy “gazeta” shaptilografi, njera
me emrin «Ο Αγώλαο καο» (“Lufta jonë”) dhe tjetra «Ζ θσλή ηνπ αληάξηε»
(“Zëri i andartit”).
Siç shihet, natyra dhe fizionomia e kësaj letërsie, e mbështetur kryesisht te
krijimtaria e traditës popullore, krijuan përshtypjën se letërsia e luftës së
Minoritetit Grek shënon dhe fillimet e letërsisë në Minoritetin Grek në Shqipëri.
Kjo përshtypje u kthye në një të vërtetë të paverifikueshme dhe ndihmoi shumë
nevojat e politikës komuniste për të mohuar traditën ekzistuese letrare që


Fjala është për një figurë intelektuali nga minoriteti që nuk u pajtua me idetë komuniste dhe për këtë u përndoq.
Të njëjtin qëndrim mban ndaj tij dhe prodhimi letrar i kohës
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trashëgoi Minoriteti Grek në Shqipëri. U shfrytëzua për këtë parimi i njohur se
fillesat e çdo letërsie të kultivuar e kanë zanafillën te krijimtaria popullore.
Nga ana tjetër letërsia e Minoritetit Grek (lexo poezia) e kësaj periudhe,
ashtu siç ndodhi edhe me letërsinë shqiptare, u trajtua me termat e folklorit, si
krijime popullore (këngë) të luftës partizane. (Kjo ndodh edhe për arsyen e
thjeshtë se ato krijoheshin për t‟u kënduar, pra për t‟i shërbyer moralit të luftës)
Kështu, për këto poezi përdoret termi “këngë partizane” në shqip, ndërsa në
greqisht edhe “Këngë andartësh” (Αληάξηηθα ηξαγνύδηα).
Duhet thënë se, pavarësisht nga shkalla e mbështetjes në traditën popullore,
në krijimtarinë në shqip apo greqisht, identifikimi me krijimtarinë popullore ose
me një formë të përafërt me të (Këngë partizane – e të gjithë popullit që luftoi për
liri nën drejtimin komunist) bëhet edhe me një qëllim tjetër. Për të vërtetuar se
fryma komuniste dhe pasqyrimi i saj në art përbënte shkallën më të lartë “të
natyrës apo të frymës popullore”, karakteristikë që do ta hasim në vijim në gjithë
letërsinë e pasluftës së popullit shqiptar edhe në krijimtarinë e kultivuar të
Minoritetit Grek.
Në shërbim të së njëjtës ide, që letërsia e luftës së Minoritetit Grek shënon
dhe fillimet e letërsisë në lidhje me Minoritetin Grek në Shqipëri, përdoret edhe
fakti se letërsia e pasluftës në minoritet, krahasimisht me letërsinë e krijuar nga
autorë minoritarë grekë brënda territorit shqiptar në periudhën para luftës, pati një
zhvillim të vrullshëm .
Këto dhe arsyet e tjera i bën ata pak studiues të periudhës së diktaturës
komuniste të letërsisë në minoritet, të trajtonin krijimtarinë e periudhës së luftës si
fillime të një letërsie të re, “të letërsisë minoritare”.
Në kritikën e kohës, krijuesit e periudhës së luftës u quajtën “njerëz të cilët
ose nuk kishin asnjë lidhje me poezinë e kultivuar, ose kishin ndonjë njohuri
lidhur me kërkesat e poezisë”1. Bile, këtyre marrëdhënieve të krijuesve të kësaj
1

J.Jani. Gaz «Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα», nëntor, 1989, fq. 6
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periudhe me letërsinë, u dedikohën edhe elementët e poezisë së kultivuar që
hasen, sipas mendimit kritik në fjalë, në krijimtarinë e periudhës së luftës. Madje,
përpjekja e Pano Çukës në librin e tij “Një buqetë me këngë popullore” dhe të të
tjerëve pas tij, që flasin për emra konkret krijuesish të këtyre këngëve,
konsiderohet e gabuar1. Ndodh kështu kur dihet që një pjesë e mirë e këtyre
krijuesve si vetë Panos Çukas apo Spiros Xhas, Janis Panos, Vagjelis Vasiliu etj,
u bënë krijuesit me në zë në letërsinë e mëvonshme në Minoritetin Grek në
Shqipëri.

1

J.Jani. Gaz «Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα», nëntor, 1989, fq. 6
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KREU I PESTË
PARIMET E REALIZMIT SOCIALIST DHE LETËRSIA E MINORITETIT
GREK NË SHQIPËRI

V.1.

Kushtet historike në realitetin politik të pasluftës.

Përvetësimi i fitores kundër fashizmit në fund të nëntorit 1944 nga
komunistët shqiptarë, u shoqërua me vendosjen de jure të pushtetit të tyre me në
krye Enver Hoxhën, në fund të 1945-ës dhe fillim të 1946-ës. Bazat logjike të
politikës që do të ndiqej ishin hedhur që gjatë luftës dhe bazoheshin në dy akse
kryesore.
Së pari, logjika e eleminimit të kundërshtarëve politik dhe individëve që
zotëronin një potencial intelektual perëndimor të manifestuar, si mendim ndryshe
nga ai i Hoxhës.
Së dyti, për të siguruar një “unitet” të brëndshëm që nuk do të vinte në
dyshim sundimin e vet, Enver Hoxha aplikoi me sukses teorinë e patriotizmit
nacional-socialist. Shqiptarët, sipas kësaj teorie, duhet të harxhonin gjysmat e
energjive, për ta kthyer në ndërgjegje “mbrojtjen” nga “armiqtë shekullorë, që
donin të coptonin Shqipërinë” dhe nga ata “që e kishin halë në sy”, por që ajo,
“nën udhëheqjën e partisë, dinte të hidhte valle në gojë të ujkut”.
Pra, sistemi komunist ndoqi në Shqipëri për të gjithë qytetarët e vet,
politikën homogjenizuese nacional–socialiste. Kjo politikë vepronte negativisht
te vetë populli shqiptar në dy drejtime kryesore. Drejtimi i parë çonte

në

shpërfytyrimin e dinjitetit personal të individit, në emër të krijimit të një dinjiteti
kolektiv të përshtatur ideologjisë së partisë dhe të udhëhequr prej saj, sipas
slloganit të “njeriut të ri socialist”. Drejtimi tjetër lidhet me rritjen, mbi këtë bazë,
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të ndjenjës nacional-socialiste. Kuptohën pasojat e rënda të kësaj politike në
aspektin e respektimit të lirisë së individit dhe të të drejtave të tij.
Kuptohet, gjithashtu, se të dy këta faktorë, kishin veprim negativ të dyfishtë
mbi Minoritetin Grek:, edhe si qytetarë shqiptarë, edhe si anëtarë të një
komuniteti etnik.

V. 2.

Përvetësimi “in extremis” i parimeve të realizmit
socialist.

Pasojat ishin më të dukshme në fushën shpirtërore dhe veçanërisht në atë të
letërsisë. Udhëheqja komuniste, shpalli marksizëm-leninizmin si ideologji
udhëheqëse të politikës së saj, në fushën e letërsisë dhe të arteve. Ndërkohë, ose
zbatoi parimet estetike më ekstreme të saj (ato të konfondimit të letërsisë me
ideologjinë), ose i deformoi ato në favor të qëllimit, që letërsia dhe artet të jenë në
shërbim absolut të sigurimit të rolit të saj udhëheqës.
Kështu, duke qenë e vetëdijshme për rolin e letërsisë dhe të arteve në
përpunimin e ndërgjegjes kolektive, udhëheqja komuniste shqiptare në emër të
zhvillimit të tezave të marksizëm-leninizmit, adaptoi si parim të estetikës
marksiste- leniniste një thënie të Stalinit. Sipas saj, “shkrimtarët janë arkitektët e
shpirtit të popullit” 1.
Po ashtu, për të imponuar pranimin e parimeve të Proletkul‟t të artit të
realizmit socialist në ish-Bashkimin Sovjetik, u deshën rreth tridhjetë vjet. Debati
i filluar në mesin e dhjetëvjeçarit të parë të shekullit XX u mbyll në kongresin e
parë të Shkrimtarëve Sovjetik më 1934. (Bile, më shumë ishte një marrëveshje
vullnetare midis grupeve të angazhuara politikisht dhe atyre të paangazhuara) 2.
1

Douwe Fokkema-Elroud Ibsch, Teorries of Literature in the Twenty Century, Athinë, 1998, fq.164.
Në statutin e Lidhjes së Shkrimtarëve ky parim përshkruhej si “pasqyrim konkret i realitetit në zhvillimin e tij
revolucionar e kombinuar me domosdoshmërinë e edukimit ideologjik të masave punonjëse me idealet e
socializmit”
2
Douwe Fokkema-Elroud Ibsch, Teorries of Literature in the Twenty Century, Athinë ,1998, fq. 162.
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Komunistëve shqiptarë iu deshën vetëm disa vjet

për ta bërë këtë.

Konferenca e tretë e Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, tetor 1949, përcaktoi
drejtimin e letërsisë shqiptare si letërsi e realizmit socialist1, drejtim që nuk
ndryshoi deri më 1990.
Në Shqipëri u abuzua me tezën e Leninit mbi të drejtën e Partisë, për të
ushtruar kontroll mbi botimet partiake në përgjithësi.  E drejta e kontrollit mbi
krijimtarinë letrare u kthye në parim bazë. Kjo çoi në ngritjën dhe veprimin në
ekstrem të makinës së censurës deri në autocensurë.
Po ashtu, në ish B-Sovjetik ekstremiteti i censurës veproi për një kohë të
shkurtër. Në Shqipëri karakteristikë dalluese mbeti forcimi dinamik, në raport
me kohën, i kontrollit të Partisë mbi letërsinë deri në 1990.
Eshtë gjithashtu i njohur fakti që Enver Hoxha e mbështeti veprimtarinë e
vet politike, duke manifestuar dukshëm një kompleks inferioriteti ndaj epërsisë
intelektuale të njerezve të letrave në përgjithësi, veçanërisht ndaj atyre që kishin
studiuar në Perëndim. Në këto rrethana, ai e absolutizoi mohimin e së drejtës së
krijuesve letrarë, për të provuar forma të reja dhe të panjohura në letërsi dhe arte.
Kështu shkrimtarët lejoheshin të bënin sprova letrare brënda kuadrit logjik të
Partisë dhe krijimtaria e tyre duhej të përbënte një propagandë letrare të
kuptueshme nga masat dhe, rrjedhimisht, më efektive se propaganda politike.
Gjithashtu në Shqipëri nuk u pranua kriteri i dyfishtë për trajtimin e
veprave të traditës, (- i historizmit për vlerësimin e veprës letrare në lidhje me
kohën kur u shkrua dhe kriteri politik, për të gjykuar një vepër nga këndvështrimi

1

Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Tiranë – Pejë 1977, fq.380.
Në artikullin “Organizata e partisë dhe letërsia e partisë”, dhjetor, 1905, Lenini hodhi tezën për të drejtën e
Partisë për të ushtruar kontroll mbi botimet partiake në përgjithësi ( jo mbi botimet letrare dhe mbi ato botime që
nuk kanë lidhje me partinë )

U shfaq me 1946 me censurën që Komiteti Qëndror i Partisë Komuniste i B. Sovjetik ushtroi mbi Mihail
Zosçenko dhe Anna Achmatova dhe u zbut pas vdekjes së Stalinit 1953. Kongresi i dytë i Shkrimtarëve të
B.Sovjetik 1954 sanksionoi heqjen nga parimet e realizmit socialist të parimit për edukimin revolucionar të


masave.
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politik i kohës). Në Shqipëri kriteri politik i vlerësimit të trashëgimisë letrare
vendase, u bë mbisundues dhe absolut. Ky këndvështrim i traditës letrare, së
bashku me parimet e realizmit socialist të letërsisë, të gërshetuara me parimin
sipas të cilit Partia përbënte shkallën më të lartë të frymës popullore, i dhanë një
goditje të rëndë vazhdimësisë së prodhimit letrar në Shqipëri. “Përndjekja e
intelektualëve, sidomos e atyre që kishin qenë jashtë vendit para vitit 1944 dhe
shkëputja faktike nga të gjitha traditat kulturore, thotë Robert Elsie, -krijuan në
Shqipëri një zbrazëti letrare e kulturore e cila, zgjati deri në vitet gjashtëdhjetë.
Pasojat e saj mund të ndihën edhe sot.” 1
Në këto rrethana kuptohet sa mund të pajtohej sistemi i Enver Hoxhës me
një liri letrare dhe me ndikime të pakontrolluara, si në aspektin e trashëgimisë
ashtu dhe në atë aktual, siç mund të ndodhte me letërsinë e Minoritetit Grek në
Shqipëri. Një situatë e tillë provokoi për letërsinë e pasluftës në Minoritetin Grek,
një situatë zhvillimi nën presionin e censurës dhe të autocensurës dhe kultivimin
e një letërsie thellësisht të angazhuar.
Duhet thënë, gjithashtu, se në krijimtarinë letrare në gjuhën shqipe zbatimi
i parimeve të realizmit socialist nën ndikimin e linjës së Sejfualla Maleshovës 2,
pati përkohësisht mëdyshje. Kjo mëdyshje lidhej me vetë fatin e thelbit të letërsisë
si të tillë.Mëdyshjet dhe rezervat lidhur me zbatimin e këtyre parimeve, të
shfaqura nga një pjese e krijuesve minoritarë, përveç shqëtësimit të mësipërm,
kishin parasysh edhe rrezikun në lidhje me identitetin etnik.



Mao Ce Duni shkon akoma me tej kur pranon kriterin estetik për vlerësimin e një vepre letrare edhe kur ekziston
rreziku “të tërhiqet vëmendja e lexuesve nga veprimi revolucionar”
1
Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Tiranë – Pejë 1977, fq. 378
2
Po aty, fq.379
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V.3.

Reflektimi i këtij realiteti në jetën shpirtërore të
Minoriteti Grek.

Le të shikojmë rëndësinë e këtyre veçorive në fizionominë e re të letërsisë
në lidhje me Minoritetin Grek të kësaj periudhe.
Pushteti komunist, që në fillimet e tij, krijoi për minoritetin një situatë
presioni deri në paranojë. Bllokoi menjëherë, çdo kontakt njerëzor me kombin am
e çdo lidhje shpirtërore me të jashtë kontrollit të partisë. Bile, në kuadrin e
ideologjisë komuniste dhe në emër të luftës kundër shfaqjeve dhe ndikimeve të
huaja, arriti të bllokojë deri edhe depërtimin e valëve radiotelevizive.
Në vijim, trumbëtoi në çdo nivel dhe për një kohë të gjatë parrullën e
“Synimeve grabitqare të monarkofashistëve ndaj Shqipërisë”. Kjo propagandë
çonte në forcimin e unitetit të brëndshëm duke nxitur armiqësinë ndaj Greqisë.
Mirëpo, njëkohësisht, kultivonte midis komunitetit të Minoritetit Grek, ndjenjën e
fajit për përkatësinë e vet etnike.
Në emër të mbijetesës ata ose duhej ta shmangnin publikimin e këtij
identiteti etnik, ose duhej ta përdornin me formalitetin “minoritar” që “jeton e
punon i lumtur në Shqipërinë socialiste”, ose duhej ta mohonin totalisht. Pra, të
gjitha format e referimit ndaj këtij identitetit nuk kishin në thelb asnjë vlerë në
evidentimin real të tij.
Gjithçka mbështetej te frika e hapur dhe e pamasë që E. Hoxha e kishte
“edukuar “ që në kohë të Luftës dhe, me kalimin e kohës, vetëushqënte një terror
të shumëfishtë dhe tepër të veçantë. Aplikimi i këtyre makinacioneve kishte
krijuar përshtypjen, se bëhej fjalë për një zhvillim të brëndshëm natyral. Si
rezultat edhe humbja e identitetit bëhej në mënyrë të pandjeshme dhe pa
shkaktuar reagimet e natyrshme.
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Sjellja alogjike e Minoritetit Grek ndaj identitetit të vetë deri tek distancimi
(qoftë edhe i detyruar) nga kombi am, lidhet edhe me faktin se për 25 vjet (1946 1971), Greqia dhe Shqipëria nuk kishin as marrëdhënie diplomatike midis tyre.
Nga ana tjetër, duke qenë se Shqipëria ishte një shtet hermetikisht i mbyllur
ndaj botës, monitorimi i të drejtave të njeriut dhe të minoritetit bëhej nëpërmjet
pasqyrës ideologjike të partisë - shtet.
Po ashtu, nën preteksin e eliminimit të kundërshtarëve të pushtetit popullor,
sistemi komunist asgjesoi atë potencial njerëzor e intelektual të Minoritetit Grek,
që nuk mund të pajtohej me këtë politikë. Këta ishin njerëz që kishin studiuar
jashtë Shqipërisë, kryesisht në Greqi, të cilët jo vetëm që zotëronin një kulturë
ndryshe, por zotëronin lidhjet më të gjalla dhe më të qenësishme me kombin am.
Goditje pësuan edhe pena të tilla si Vangjelis Vasiliu, Nikos Filipa Zahu,
Mihalis Hr.Manos, Athanasios Fidhis, Aristidhis Qirushis etj, të cilët u burgosen
dhe u internuan nga disa vjet deri gjithë periudhën deri në vitin 1990.
Kaq e madhe dhe e rëndë ishte goditja në drejtimin e letrave, saqë për të
hedhur hapat e para në rrugën e letërsisë u deshën të kalonin disa vite. Kështu,
vëllimi i parë poetik në gjuhën greke mban vulën e viti 1953, të autorit Pano Çuka
me titull “Jetë e lirë” («Διεύζεξε δσή»). Po këtë vit del në qarkullim edhe libri i
parë në prozë në greqisht e shqip i Spiro Xhait me titull: “Përkundruell
Murganës” (Μπξνζηά ζηα κάηηα ηεο Μνπξγθάλαο).
Për t‟i mbajtur nën kontrollin e vet, por edhe për të nxitur devotshmërinë në
shërbim të ideologjisë komuniste, “Partia” dënonte herë pas here shkrimtarët
rebelë për t‟u treguar të tjerëve se të jesh i bindur do të thotë, të jetosh me
dinjitetin që të siguronte pushteti popullor. Përmendim këtu shkrimtarin dhe
poetin e njohur Foto Qiriazatin. Po ashtu, krijuesit minoritarë grekë kishin shpesh
të njëjtin fat me shumë kolegë të tyre shqiptarë. Ata bëheshin objekt spastrimi i
ciklonëve që “ndërmerrte Partia, për revolucionarizimin e jetës së vendit”. Në
plejadën e gjërë të shkrimtarëve dhe artistëve që u denuan pas plenumit të
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famshëm të Partisë së Punës të 1974-ës, u përfshi edhe prozatori i njohur i
Minoritetit Grek Spiros Xhas. Ai u përjashtua nga partia, programin e së cilës, siç
thotë vetë, e kishte pranuar që më 1942. U denua me punë në prodhim në moshë
pensioni. Veprat e tij u demaskuan publikisht nga organizata e frontit dhe u
ndalua të shkruajë për vite të tëra.
Citojmë më poshtë pjesë nga autobiografia në dorëshkrimin e vetë Spiro
Xhait: “Më 1974 fare pa pandehur dhe pa pasur asnjë vërejtje më përjashtuan
nga Partia e Punës. Akuza bazë ishte:”Nuk isha dakort me vijën e partisë dhe
ushtroja opozitë në politikën e qeverisë”Kjo ishte ana e dukshme e medaljes,
sebepi për të më përjashtuar nga partia. Arsyeja e vërtetë qëndronte në faktin se,
kisha ruajtur të paprekur identitetin tim i të qënit grek”.
Nga ana tjetër Partia kultivonte midis krijuesve minoritarë, ashtu si midis
krijuesve shqiptarë, simbole devotshmërie. Makina propangaduese e partisë,
përzgjidhte elementin më të devotshëm, mundësisht edhe të aftë e të talentuar dhe
i shndërronte në figura që duheshin respektuar, madje edhe imituar nga të tjerët në
krijimtarinë e tyre. “Partia” u kishte besuar një barrë të rëndë monopolizuese, në
të gjitha fushat e veprimtarisë letrare e artistike të minoritetit. Nga ana tjetër, me
ta komunikonte vetë “udhëheqësi komunist”, flisnin me konsiderata maksimale
kritika më autoritare e kohës dhe shkrimtarët me në zë në vend. Ata përfaqësonin
Minoritetin Grek në të gjitha veprimtaritë e sferës kulturore e artistike. Madje,
edhe talentet e reja duhej të kishin deri në një farë mase bekimin e këtyre poetëve
simbole.
Janë pikërisht këto mekanizma që kultivuan në mënyrë diakronike,
diferencimin e prodhimit letrar në Minoritetin Grek. Nga njera anë, kultivuan
letërsinë e angazhuar, e cila njohu shpesh shkallën më të lartë të angazhimit atë të
devotshmërisë. Nga ana tjetër çuan në instalimin e censurës dhe shkallës më të
lartë të saj autocensurën. Kjo e dyta çoi në prodhimin e asaj që u quajt “letërsia e
burgosur”.
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V. 4.

Infrastruktura.

Akti i shkrimit të letërsisë nuk lidhet thjesht me momentin historikokulturor që përcakton pikënisjën e kufirit ndarës midis letërsisë së kultivuar nga
ajo orale – folklorike1. Njëkohësisht përbën një element

me rëndësi

në

kompleksin e procesit të realizimit të letërsisë 2 si e tillë. Ky element fiton një
rëndësi përherë më të madhe në kushtet e sotme të prodhimit letrar ku faktorët
industrial ose jashtë krijuesit të vërtetë të një vepre letrare, luajnë gjithnjë e më
shumë rol të dorës së parë. Kjo do të thotë që zhvillimi i një letërsie, presupozon
mbi të gjitha ekzistencën e një infrastrukture të zhvilluar mbështetëse, që përfshin
jo thjesht anën teknike botuese, por edhe promovuese e reklamuese të letërsisë.
Në këtë kuadër, mendojmë se është me vend të shënojmë se përderisa
Enver Hoxha adaptoi parimet staliniste edhe në trajtimin e minoriteteve, me
siguri, që këto parime do të gjenin pasqyrim edhe në trajtimin e letërsisë dhe të
arteve në Minoritetin Grek, si elemente të rëndësishme që do të vërtetonin
“parimet humane të shtetit socialist”.
Në këtë këndvështrim ,dhe në kushtet

e mungesës totale

të një

infrastrukture të trashëguar, është e vërtetë se sistemi komunist u kujdes të ngrinte
një infrastrukturë të veçantë, në shërbim të zhvillimit të letërsisë së Minoritetit
Grek në Shqipëri. Vonesat e vëna re në fillimin e instalimit të kësaj infrastrukture,
lidhën me vështirësitë

objektive

të viteve të para të pasçlirimit. Ndikoi,

gjithashtu, fakti që adaptimi i tezave të Stalinit për trajtimin e minoriteteve u bë
me vonesë.

1
2



R. Wellek – A. Warren, Teory of Literature, Athinë, 1976, fq. 142.
Γ.Βειινπδεο, Γξακκαηνινγία , Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο, Athinë, 1994, fq. 56.

Kjo do të thotë se masat e marra nuk synonin një realitet të qenësishëm, por ishin pjesë të përpjekjeve të sistemit
për të siguruar një vitrinë. Kështu sistemi zgjodhi Minoritetin Grek si vitrinë përfaqësuese për të gjitha minoritetet
e tjera në vend. Në kuadrin e Minoritetit Grek zgjodhi krahinën e Dropullit për ta fokusuar si model mirëqënieje
dhe frymëzimi. Dhe brënda në këtë krahinë disa fshatra e midis tyre familje të veçanta.
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I vërtetë mbetet fakti që kjo infrastrukturë u zhvillua ngadalë, ishte formale
dhe stimulonte atë lloj letërsie, kryesisht poezi, që i interesonte sistemit komunist.
Në radhë të parë u stimulua në mënyrë të kontrolluar zhvillimi i letërsisë së
realizmit socialist i minoretit grek në Shqipëri. Ky zhvillim, qoftë si qëllim në
vetvete, por më shumë si pasyrim në art nga vetë krijuesit e minoritetit të trajtimit
shembullor të tij nga pushteti socialist, përbënte për këtë pushtet një element bazë
për të kompletuar vitrinën e kujdesit dhe respektimit të të drejtave të minoriteteve
në Shqipëri. Nga ana tjetër, siguronte, nëpërmjet ndikimit efektiv të letërsisë,
përkushtimin e këtij minoriteti ndaj pushtetit. Këtë mision, në fakt, kërkohej nga
letërsia e Minoritetit Grek si pjesë e pandarë e letërsisë shqiptare në përgjithësi,
ashtu siç ndodhi edhe me të gjitha proceset e tjera.
Për shumë vjet mjeti i vetëm që i shërbeu këtij qëllimi, ishte gazeta “Llaiko
Vima” (Λατθό Βήκα),

e cila dilte një herë në javë që nga 1945-a. Në të

botoheshin herë pas herë krijime letrare në prozë e poezi. Më 1956 u themelua në
këtë gazetë faqja letrare, e cila jo gjithmonë funksionoi si e tillë. Ajo kurrë nuk
shërbeu si tribunë e vërtetë e fjalës letrare. Madje këtë rol nuk arriti ta kryente as
gazeta 8 faqëshe me titull “Llaiko Vima Letrare” (Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα), që
filloi të botohej më 1988 si supliment i përmuajshëm dhe e përdyjavshëm i
“Llaiko Vimës”.
Emisioni në gjuhën greke pranë Radio Gjirokastrës, i themeluar edhe ai që
më 1945-ën, nuk mund të pretendojë për një rol efektiv në këtë drejtim. Emisionet
kulturore të së dielës, të drejtuara për një kohë shumë të gjatë nga Panos Çukas,
kishin më shumë karakter propagandistik. Megjithatë nuk mund të mohohej se,
në terrin ekzistues edhe ato ishin një dritarëz tjetër në shërbim të zhvillimit të
letërsisë së Minoritetit Grek.
Më 1952-in në shtëpinë botuese “Naim Frashëri” në Tiranë, funksionoi për
herë të parë sektori i botimeve në gjuhën greke me një redaktor.Vetëm në fillim
të viteve 80‟ ky sektor mori një fizionomi më të plotë. Ai u zgjërua me njerëz të
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tjerë e të rinj, disa prej të cilëve kishin studiuar në Greqi. Të gjitha botimet në
gjuhën greke realizoheshin në shtypshkronjën “21 Janari” (më parë “Miqësia”)
në Gjirokastër.
Më 1958 Lidhja e Shrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë në një takim me
krijuesit minoritarë, “mori në analizë zhvillimin e letërsisë në Minoritetin Grek”.
Konsideroi sukses botimin deri atëherë të 8 librave me letërsi në gjuhën greke dhe
theksoi “nevojën e edukimit ideoestetik të krijuesve minoritarë grekë, për
kuptimin më të mirë të parimeve të realizmit socialist” 1.
Më 1968-ën u krijua në Gjirokastër dega e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë për Gjirokastrën, që u pasua me vonë me atë të Sarandës.
Krijuesit minoritarë u përfshinë në këto struktura krijuese.

V.5.

Elemente të tjera të infrastrukturës – kritika.

Kritika letrare, si një institucion ndihmës për përparimin dhe rritjen cilësore
të letërsisë së Minoritetit Grek, nuk arriti të luante këtë rol. Përkundrazi, ajo u
përdor për të thelluar me tej angazhimin e letërsisë pas ideologjisë komuniste. E
vërteta është se ajo nuk trashëgoi ndonjë traditë. Po ashtu, kritika në letërsinë e
Minoritetit Grek vërteton më së miri parimin stalinist. Me të u morrën njerëz që
përfaqësonin në një mënyrë apo një tjetër ideologjinë e partisë. Kritika ishte tejet
skematike dhe synonte të evidentonte thjesht mënyrën e mishërimit në
përmbajtjen e veprës letrare të kërkesave të partishmërisë. Madje për vepra në
greqisht, shkruhej kritikë letrare edhe në gjuhën shqipe.
Vetëm aty nga fundi i vitëve 80, një pjesë e njerëzve që kishin studiuar në
Greqi, duket se sollën një frymë të re në këtë drejtim. Ata ishin njerëz të
specializuar për letërsi. Zotëronin në mënyrë perfekte gjuhën amtare dhe një
kulturë më të gjërë. Megjithatë edhe ata e panë këtë letërsi dhe kulturën e
Minoritetit Grek nga këndvështrimi ideologjik i partisë në pushtet. Vënia e
1

gaz Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα, fq.6, shkurt, 1989
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autoritetit të tyre kulturor në shërbim të evidentimit të partishmërisë në letërsinë e
Minoritetit Grek, ishte me pasoja jo të thjeshta, aq më shumë, po të mendohet se
ata nuk patën guximin të kontribuonin në krijimin e kontakteve me letërsinë e
kombit am.
Nga ana tjetër, siç e thamë edhe kur folëm për objektin e studimit tonë, në
bibliografinë e specializuar të të dy vendeve me të cilat ka lidhje letërsia e
Minoritetit Grek, vendi që zë ajo është e pakët. Jo vetëm që nuk ka një studim
shkencor për natyrën dhe zhvillimin e saj, por artikuj e studime për probleme e
vepra të veçanta janë shumë të rralla e skematike. Po ripërsërisim këtu të dhënat e
përmendura në kapitullin e parë.
Në Historinë e Letërsisë Shqiptare, botim i Institutit të Gjuhësisë dhe
Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë më 1983-in dhe në botimin
shqip të “Historisë së Letërsisë Shqiptare” të Robert Elsie, Tiranë – Pejë, 1997,
Letërsia e Minoritetit Grek nuk përmendet as si pjesë e letërsisë shqiptare (si një
vlerë e saj) e as si një fenomen letrar që ndodh brënda shtetit shqiptar.
Ndërsa në edicionin e plotë të revistës “Nëntori” nga 1953-1990 dhe të
gazetës “Drita” të së njëjtës periudhe, konstatuam se trajtimi i kësaj letërsie ose
nuk ekziston fare, ose është në nivele të recesioneve, lajmeve apo deklaratave
politike.
Po ashtu ajo që vihet re është se edhe këto botime të rralla vijnë duke u
rralluar me kalimin e viteve deri në mungesën e tyre të plotë. Kjo ndodh në një
kohë që autorë nga Minoriteti Grek si Foto Malo, Spiro Xha, Vasili Melo etj,
trajtojnë në shtypin letrar shqiptar probleme teorike dhe konkrete të letërsisë
shqiptare.


Në revistën “Nëntori” problemi i letërsisë së minoritetit grek në aspektin teorik trajtohet vetëm dy herë. Një
herë në vitin 1955, nga Spiro Xhai, ( Revista “Nëntori”, nr 10, fq.119-122) dhe një herë nga Pano Çuka në
formën e diskutimit në kongresin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të qërshorit të vitit 1984 . (Revista
“Nëntori”,nr 6,1984 ,fq. 222-227). Në gazetën “Drita” nuk ka trajtime të kësaj natyre.


Foto Malo, “Pasqyrim i fenomeneve të reja që në lindje”, revista “Nëntori”, nr.1,1968, “Toka , Ndërgjegjja dhe
lëvruesit e tyre”, revista “Nëntori”, nr. 6. 1969, “Zhvillimi i vrullshëm i poezisë tonë”, revista “Nëntori”
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E kufizuar dhe vazhdimisht duke u zvogëluar është dhe vendi i letërsisë së
Minoritetit Grek në tekstet letrare të shkollave të Minoritetit Grek..“Veprat e
shkrimtarëve minoritarë që botohën në toalin e leximeve letrare të pasluftës në
shkollat e Minoritet Grek, deri në vitin 1994 përfaqësojnë vetëm 2.2 përqind të
numrit të përgjithshëm të teksteve letrare në këto libra”,-thotë studiuesi i këtyre
teksteve shkollore, Athanasios Paskalis 1
Vetë kjo infrastrukturë e pakët në botime, mjete dhe njerëz në dispozicion
të Minoritetit Grek, nuk krijonin një bazë reale për të përkrahur e stimuluar këtë
letërsi. Nga ana tjetër, prizmi ideologjik, fragmentarizmi, spontaniteti dhe
vlerësimet përgjithësisht jashtë të parimeve estetike, janë karakteristikat kryesore
të trajtimit të kësaj letërsie në mjetet e komunikimit masiv e letrar të minoritetit në
periudhën e pasluftës.

V. 6.

Kontaktet me letërsinë e kombit am.

Siç e theksuam edhe gjetkë, kontaktet e letërsisë së Minoritetit Grek me
letërsinë greke ishin aq të pakta, sa më saktë është të thuash se ishin inekzistente.
Dihet se një libër në gjuhën greke i pakontrolluar dhe i palejuar nga sistemi
përbënte vepër penale –politike.
Ajo pak letërsi që hynte në Shqipëri, ishte kryesisht letërsi që konsiderohej
nga Tirana zyrtare e majtë dhe si e tillë “përparimtare”. Ato pak libra vinin
kryesisht nga emigrantët politikë grekë në Rumani të cilët kishin themeluar atje
shtëpinë botuese «Νέα Διιάδα» (“Greqia e Re”). Nga mesi i viteve 60të, pas
prishjes së marrëdhënieve me ish - Bashkimin Sovjetik dhe bllokun tjetër të
Lindjes edhe librat e atjeshëm u ndaluan.

1

Αζαλαζηνο π. Παζραιεο , Σα κεηαπνιεκηθα αλαγλσζηηθά ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο, Athinë,
1998 fq. 297
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Nga ana tjetër, duhet thënë se edhe këto libra ishin shumë të pakët në
numër dhe ishin në përdorim të brëndshëm vetëm nga disa veta të besuar të
sistemit. Për publikun më të gjërë të Minoritetit Grek, madje, dhe për masën e
madhe të krijuesve të tij letrarë, kontaktet me letërsinë greke siguroheshin
nëpërmjet përkthimeve në shqip të autorëve grekë nga një gjuhë e tretë, siç ishte
në shumicën e rasteve frëngjishtja.
Po ashtu në redaksinë e gazetës “Llaiko Vima” arrinin nga Greqia disa
gazeta të majta, por edhe ato “për përdorim të brëndshëm”.
Vonë, aty nga vitet 80të, pas politikës së hapjës që filloi të ndiqte Tirana
me Greqinë, u lejuan disa libra shkrimtarësh grekë , por edhe këta duhet të ishin
miq të sistemit komunist në Shqipëri, si p.sh: libra të Menellaos Ludemis, të Eli
Aleksiut, të Llambro Mallamas etj.
Një tregues i këtyre marrëdhënieve përbën edhe realiteti i kësaj letërsie në
tekstet shkollore letrare. Në leximin letrar të klasës së gjashtë në vitin 1950 numri
i pjesëve nga letërsia greke ishte 40, më 1969 ishin vetëm 2 dhe më 1984 ishin 5.
Po ashtu në vetë krijimtarinë letrare në lidhje me Minoritetin Grek ekziston
një funksion i dyfishtë. Nga njera anë, nuk ka asnjë referim të lidhjeve midis
Minoritetit Grek dhe Greqisë, nga ana tjetër, synohet promovimi dhe kultivimi i
marrëdhënieve midis Minoritetit Grek dhe popullit shqiptar.
Duhet theksuar gjithashtu se letërsisë së Minoritetit Grek në Shqipëri, iu
imponua ndërprerja e kontakteve me traditën e vet paraardhëse. Në këto rrethana
ajo komunikonte me kulturën kombëtare greke dhe traditën e vet nëpërmjet
gjuhës, nga njera anë dhe traditës së krijimtarisë popullore, nga ana tjetër. Të dy
këta faktorë ishin më shumë rezistentë se përpjekjet ndërhyrëse dhe eliminuese të
sistemit komunist ndaj tyre. “Tradita popullore ishte shumë e fortë, saqë nuk
mund ta asnjanësonin ndërhyrjet”, -thotë filologu dhe shkrimtari i njohur grek
Hristoforos Milonis 1. Ato përbënin, njëkohësisht, burimet e vetme për të
1

Υξηζηόθνξνο Μειηώλεο , Ζ ινγνηερληα ζηε Β. Ήπεηξν , gaz “Kathimerini”, 6.3.1994, fq. 30.
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mbështetur zhvillimin dhe krijimin e individualitetit të kësaj letërsie. Nga ky fond,
kjo letërsi i dha ç‟mundte letërsisë shqiptare. Mirëpo, duke qenë se kjo e fundit u
kthye në sistem referimi, letërsia e Minoritetit Grek mori prej saj çka i duhej,
qoftë për t‟u bërë letërsi e kornizave të realizmit socialist, qoftë për t‟i shërbyer si
e tillë ideologjisë komuniste.
Për të kuptuar se si kjo letërsi u shkëput nga tradita dhe u bë mjet efektiv
që edhe receptuesit e saj të bënin të njëjtën gjë, marrim si shembull tregimin e
Spiro Xhait, “Rrojet e Rupublikës” 1. Qëndrojmë shkurtimisht te fillimi i
tregimit..... Ishte 11 Jenar 1954, festa e Republikës . Fshatarët e Zervatit ishin
mbledhur në shkollë. Dhe mbas pak u nisën të gjithë për në varrezat e fshatit.
Përpara shkonin vajzat duke mbajtur një kurorë të madhe prej degësh dafine dhe
trandafila dimri. Pak më prapa ecte i zhytur në mendime, Ndini, kryetari i
kooperativës bujqësore të Zervatit. Në krah të tij oficeri Lluka, që kishte ardhur
me leje në fshat nga një repart i kufirit që shërbente.......”
Siç mund të konstatohet lehtë, tregimi përngjason më shumë me një
reportazh. Nga informacioni që na sjell mund të ndërtojmë strukturën e një
komuniteti në një moment ceremoniali - feste: Një festë e re, politike. Festimet
fillojnë nga shkolla. Do të nderohet i vrari në varrezat në kishë. Turmës i prin
simboli i ri, -kurora. Pastaj protokollin e përbëjnë dy emra që përfaqësojnë
institucione të reja,- kryetari i kooperativës që përfaqëson hallkën e re ekonomike
dhe një oficer nga fshati që shërben në kufi e na tregon shkallën e devotshmërisë
ndaj sistemit. Emrat e personazheve dhe vendi i shpalosjes së ngjarjeve, (fshati
ku u themelua kooperativa e dytë bujqësore në Shqipëri), e lejon autorin të
tregojë shkallën e lartë të integrimit politik të Minoritetit Grek.
Po të bëjmë një krahasim me traditën do të vëmë re. Festa ose do të jetë
popullore, ose fetare. Vendi i organizimit është kisha. Simbolet janë të

1

S.Xha, Rojet e Republikës, tregim , revista “Nëntori” nr. 6, 1954.
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përcaktuara në varësi të festës. Në krye qëndrojnë zakonisht prifti, mësuesi ose
çdo person tjetër i lidhur funksionalisht me festën.
Pra, shikohet qartë se si autori distancohet (nuk e sheh) nga tradita
popullore, për të hymnizuar realitetin e ri politik. Vetë forma e përdorur - të
treguarit në formën e reportazhit- i shkon më shumë për shtat largimit nga realiteti
tradicional dhe angazhimit politik të veprës letrare. Përzgjedhja e rrëfyesit në vet
të tretë, i siguron autorit një objektiv për të ditur dhe kontrolluar gjithçka. Dhe të
mos harrojmë se jemi në vitin 1954.

V. 7.

Nga një letërsi njëgjuhëshe në letërsi dygjuhëshe dhe
anasjelltas.

“Statusi i greqishtës dhe i shqipes në këtë minoritet (Minoritetin Grek,
shën. iautorit) është i barabartë”,- thekson sociolinguisti i njohur Gjovalin
Shkurtaj1. Sipas të njëjtit autor, kjo do të thotë.... “përdorimin e njëhershëm dhe
konkurent të dy gjuhëve në të njëjtën hapësirë gjeografike, ekonomike ose
politike.....”

2

Në këtë pikë flasim për gjuhën si element i rëndësishëm i një

kulture dhe akoma më i rëndësishëm për dallimin e një letërsie të caktuar.
Gjithashtu, realiteti të cilit i referohemi i përket planit aktual kohor. Kjo
do të thotë se kemi një evolim nga një situatë tjetër. Siç e thamë edhe më lart, në
periudhën kohore të paraluftës, ku ky komunitet përjetonte statusin e ri të
minoritetit etnik, pra, jetonte “në të njëjtën hapësirë gjeografike, ekonomike ose
politike” me popullin shqiptar, gjuha, aq më tepër letërsia, kishin kontakte të
rralla me ato “të bashkësisë shoqërore” në mazhorancë.

1
2

Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, Shblu, Tiranë, 1999, fq.195.
Po aty, fq. 173
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Në dhjetëvjeçarin e ri të pasluftës fenomenet kishin filluar të ndryshonin
dhe realiteti kishte fituar një shpejtësi tjetër nga ajo e aspiratave. Më 1955-ën
Spiro Xhai duke folur për zhvillimin e letërsisë në Minoritetin Grek, thekson:
“Fillimi i zhvillimit të letërsisë në minoritetin grek është diçka e re dhe
inkurajuese. Por, po të krahasojmë prodhimin letrar të derianishëm me nevojat
dhe kërkesat e masave, do të shohim se akoma është shumë i pakët dhe nuk i
kënaq aspak këto kërkesa. Duhet të kemi parasysh, se për arsye të gjuhës
popullsia e minoritetit në përgjithësi, nuk ka mundësi të përfitojë nga letërsia
shqiptare dhe ta shijojë atë.....” - dhe shton si nevojë “përkthimin e disa veprave
të mira të letërsisë shqiptare në gjuhën greke...”1
Konstatimi i Xhait pohon se në përgjithësi minoriteti vazhdonte të jetonte
në një status monoling dhe orientimi i tij është që ky minoritet të zgjidhë nevojat e
tij estetiko – letrare me letërsi të realizmit socialist, por në kuadrin e gjuhës
amtare.
Në realitet po ndodhte ndryshe dhe vetë Xhai nga pozicioni i krijuesit
kundërshton vetveten. Që në fillimet e letërsisë së Minoritetit Grek krijuesit
minoritarë promovuan veten si krijues dygjuhësh. Sinjifikativ është fakti që
novela e parë me autor Spiro Xhain “Kënga e paqes”, 1949, është shkruar në dy
gjuhë, greqisht edhe shqip. Ndodh, gjithashtu, që shumë nga veprat e tyre krijuesit
me në zë në Minoritetin Grek si Panos Çukas ose Spiros Xhas t‟i kenë shkruar
fillimisht në shqip e pastaj në greqisht. Kështu Panos Çukas librin “Ujqër me
rasa” e shkruan në shqip më 1970 dhe në greqisht më 1973. Monografinë
“Thodhoris Mastoras” e shkruan në shqip më 1976 dhe greqisht më 1977.
Spiros Xhas, historinë prekëse të novelës “Pesë letra”,1956, e botoi
njëkohësisht dhe në shqip dhe në greqisht. Romani “Spitali partizan”, 1966, u
shkrua fillimisht në shqip e pastaj në greqisht. (Vëmë re këtu faktin që gjuha që
paraprin në prozë është shqipja.)
1

Spiro Xha, Letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri, revista “Nëntori”, nr. 10, 1955, fq.121.
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Por, si këta dy autorë, ka edhe të tjerë, si: Nikos Kacalidhas, Fotos
Qioriazatis, Thomas Sterios e shumë të tjerë që shkruanin me po të njëjtin sukses
libra (poezi) si në shqip ashtu edhe në greqisht.
Nikos Kacalidhas ashtu si Spiros Xhas janë lauruar për botimet në gjuhën
shqipe. Ismail Kadareja thotë për Kacalidhën se: “ padyshim hyn në plejadën e
poetëve më të talentuar të vendit” . Ndërsa Dritero Agolli thotë: “Nuk është vetëm
poet i Shqipërisë, nuk është vetëm poet i Greqisë, është poet ballkanas dhe me
gjërë, evropian...”1
Por, ana tjetër, ndërsa nuk mund të gjesh krijues minoritar grek që të ketë
shkruar vetëm në shqip, mund të gjesh krijues minoritarë grekë që kanë shkruar
vetëm në greqisht. Një nga këta është Andreas Zarballas.
Arsyet e një fenomeni të tillë duhet t‟i kërkojmë:
Së pari. Siç na pohon Gj. Shkurtaj, situatat bilinge krijojnë “konflikte e
kontraste të gjuhëve e kulturave”, të cilat “politikanët dhe në përgjithësi klasat në
pushtet, synojnë t‟i zgjidhin duke kërkuar të zbatojnë ose të imponojnë njësim
gjuhësor e kulturor, qoftë për motive praktike, qoftë

për arsye të mëtimeve

politike apo ideologjike të caktuara. ... ose bëhet njësim që s‟ është gjë tjetër veçse
një përshtatje e pastër dhe e thjeshtë e njerës nga kulturat konkurente që zgjidhet
si më eprorja dhe më unikja.”2
Në kushtet e krijuara nga pushteti komunist, pjesëtarët e Minoritetit Grek
shikonin mundësinë e mbijetesës

dhe të perspektivës duke u përfshirë në

shoqërinë shqiptare, por duke zbehur deri në fshehje identitetin e vet ose duke e
manifestuar atë formalisht. Pra, kemi më shumë një proces përshtatjeje ndaj
faktorëve imponues para se ata të veprojnë. Rrjedhimisht, lëvrimi i letërsisë në dy
gjuhë nga ana e krijuesve minoritarë grekë përbënte edhe një tregues më shumë
devotshmërie i një forme të veçantë nga ana e tyre.

1
2

Gazeta.”2000”, prill 2000, fq.2
Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, Shblu, Tiranë, 1999, fq. 161
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Së dyti. Faktori i mësipërm orientoi sjelljen e përgjithshme të minoritarëve
grekë në Shqipëri. Nga statusi, pothuaj monoling, dalngadalë kaluan në një
status a. biling, gjeopolitik, (të dy gjuhët greqishtja e shqipja kanë status të
barabartë me tendencë për epërsi të theksuar të shqipës. Po ashtu, të gjitha
marrëdhëniet me shtetin zhvilloheshin në gjuhën zyrtare). b. familjar (martesa të
përziera). c. tekniko-ekonomike, (të gjitha format e zhvillimit në ekonomi,
kulturë, arsim, depërtonin në veprimtarinë e përgjithshme e të përditshme të
anëtarëve të komunitetit grek vetëm në gjuhën zyrtare. Raportet zyrtare kulturore
përçoheshin në masën 70 me 30 për qind në favor të gjuhës shqipe. Arsimi i
mesëm e i lartë bëhej në gjuhën zyrtare) 1.
Së treti. Një arsye tjetër përbënte nevoja për sa më shumë lexues, aq e
domosdoshme për njerëzit e letrave. Në kushtet e Shqipërisë së izoluar publiku i
vetëm e i gjërë ishte lexuesi shqiptar. Pastaj edhe jeta letrare me konkurrencën ,
dekorimet dhe laurimet e saj bëhej në gjuhën shqipe. Sipas N. Kacalidhës, “duke
qenë se letërsia dhe artet nuk njohin kufij shtetërorë e kufizime gjuhësore, për një
shkrimtar është nevojë e brëndshme kontakti me sa më shumë lexues dhe ky
auditor i gjërë ishte lexuesi shqiptar”. 2
Kjo nevojë rritej edhe për faktin se kishim një zvogëlim relativ të lexuesve
minoritarë grekë. Ndodhte kështu për shkak se njohja dhe përdorimi i gjuhës
amtare greke pakësohej me kalimin e kohës. Pakësimi ishte pasojë e ngushtimit
të mësimit në shkolla dhe i perceptimit të zhvillimeve ekonomike në vend,
sidomos, në fushën e bujqësisë, nëpërmjet gjuhës shqipe.
Kjo ka vlerë edhe për krijuesit, të cilët në shumicën dërrmuese të rasteve
arsimoheshin në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër lexuesi minoritar, e kishte praktikisht të pamundur të gjente
në gjuhën amtare korpusin e madh të letërsisë botërore. Bile, askush nga
1

Universiteti i Gjirokastrës, Kërkime universitare 5, Gjjirokastër 2001, fq.121-127
N. Kacalidhas, nga diskutimi në takimin midis krijuesve grekë nga të dyja anët e kufirit në universitetin e
Gjrokastrës, 31.05.2004.
2
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përkthyesit minoritarë nuk mori përsipër të përkthënte një vepër të letësisë
botërore në gjuhën greke. Madje, siç thamë, edhe atë pak letërsi greke lexuesi
minoritar e gjente në greqisht të përkthyer nga shqipja dhe vetë përkthimi shqip
ishte bërë nga një gjuhë e tretë.
Një situatë e tillë kishte bërë që në fund të viteve 70të fillim i viteve 80të,
raporti i letërsisë dygjuhëshe të shkruar nga minoritarët grek të ishte në mënyrë
absolute në favor të letërsisë së shkruar në gjuhën shqipe.
Nuk mund të mos vëmë re gjithashtu se largësia gjeografike nga treva
homogjene e Minoritetit Grek, çonte jo vetëm në stimulimin e prodhimtarisë
letrare në gjuhën shqipe, por edhe në zbehjen gjithnjë e më shumë të elementeve
stilistike, leksiko-frazeologjike e tamatike që kishin lidhje me origjinën e tyre.
Shembull tipik përbën Spiro Xhai kur shkruan në gjuhën shqipe.
Nevoja e hapjes me Greqinë, e konstatuar pas vizitës së Enver Hoxhës në
Gjirokastër dhe Grapsh mars 1978, i dha fund këtij fenomeni. Inkurajimi i
politikës për të shkruar në gjuhën greke gjeti përkrahjen dhe mbështetjen e vet
krijuesve minoritarë. Momenti përkon, gjithashtu, me periudhën kur brezi i ri i
krijuesve minoritarë po arrinte pjekurinë e vet letrare.
Këto luhatje përbëjnë edhe një nga karakteristikat dalluese të kalimit nga
faza e parë në fazën e dytë të letërsisë së Minoritetit Grek. Ndërsa në fazën që do
të pasojë, atë pas viteve 90të do vihet re fenomeni i kundërt, i distancimit nga
krijimtaria letrare në gjuhën shqipe.
Kuptohet që në kushtet e globalizmit të përgjithshëm që jetojmë, lëvrimi i
një letërsie dygjuhëshe nga ana e një minoriteti, përbën një vlerë të
padiskutueshme letrare. Por kjo nuk mund të thuhet për rastin konkret, se letërsia
e këtij minoriteti nuk kishte asnjë kontakt

me letërsinë tradicionale e

bashkëkohore greke. Si rezultat, nuk mund të luante rolin e ndërmjetësit dhe
ndikimit reciprok midis letërsisë shqiptare dhe asaj greke.
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Negativisht ndikon në këtë drejtim dhe fenomeni i ri që karakterizon fazën
në vijim të viteve 90të të Letërsisë së Minoritetit Grek. Krijimtaria letrare e
autorëve minoritarë grekë, shkruhet kryesisht në gjuhën amtare dhe fare pak nga
ata, si Nikos Kacalidhas, këmbëngulin të shkruajnë akoma në të dyja gjuhët.
Ndërsa Jorgos Çatis, edhe pse shfaqet në letërsi pas viteve 90të, shkruan vetëm në
gjuhën shqipe. Në katërmbëdhjetë librat e tij të botuara pas1995-ës, pjesa më e
madhe në poezi, Çati manifeston një tendencë të hapur përfshirëse në letërsinë
shqiptare.

V. 7.

Lëvrimi vetëm në gjininë e poezisë.

Në prill të 1990-ës gazeta “Llaiko Vima Letrare”, nisur nga shqetësimi se
lëvrimi i prozës nga autorët minoritarë në gjuhën greke kishte mangësi

të

theksuara, organizoi një debat në të cilin kërkoheshin ndër të tjera shkaqet e
moslëvrimit të prozës. As që bëhet fjalë për dramaturgjinë.
Po sjell në vijim disa nga përgjigjet.
Spiros Xhas: “Letërsia në gjuhën greke në vendin tonë, me ndonjë përjashtim të
vogël, filloi të shkruhet pas çlirimit ..... dhe normale është të fillonte me poezinë.”
(Shënojmë se 14 vjet me vonë në një intervistë të bërë për këtë problem nga unë
iu përgjigj së njëjtës pyetje : “Eshtë e vërtetë se sistemi komunist bëri ç’ është e
mundur që letërsia jonë në gjuhën amtare të zhvillohej vetëm

si poezi. Ne

prozatorët u orientuam të shkruanim prozë vetëm në gjuhën shqipe.”)
Andreas Zarballas, në diskutimin e çelur nga gazeta, pranon vetëm se nuk mund
të flasim për arritje në fushën e prozës në gjuhën greke.
(Shënojmë se 14 vjet më vonë në një bisedë po për këtë problem jep këtë
shpjegim: “Proza ka të bëjë me një problematikë më komplekse dhe kërkon forca
krijuese të afta për ta trajtuar atë.”)
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Thomas Sterjos: “Do të desha t’i referohesha mungesës së traditës

si dhe

mungesës së përvojës së duhur të forcave krijuese për këtë gjini.”
Fotos Malos: “Shkaqet e dobësive duhën kërkuar brënda dhe jashtë tregimit.
Përvoja e pakët në krahasim me poezinë.”
Eshtë fakt se Letërsia e Minoritetit Grek nisi paralelisht në poezi e në
prozë.
Prozën në gjuhën amtare e inaguron më 1949-ën Spiros Xhas me novelën
“Kënga e paqes” në dy gjuhë, shqip edhe greqisht dhe siç e thamë më 1953 u
botua si libër me vete nën titullin “Përkundruell Murganës”. Një vit më vonë i
njëjti autor boton vëllimin me tregime “Rojet e demokracisë”.
Ky autor jo vetëm që e inaguroi, por e mbajti gjallë këtë krijimtari për një
dekadë e gjysmë, pavarësisht se boton paralelisht edhe shqip. Boton në vijimësi,
madje, me suksesin e kohës, disa novela, (“Dashuria cingane”, “Pesë letra, -një
histori e vërtetë” bile edhe romane si “Spitali partizan” i lauruar më 1966 dhe i
përkthyer në disa gjuhë.)
Po ashtu proza në letërsinë e Minoritetit Grek në llojin e tregimit u rishfaq
dukshëm pas mesit të vitëve 80të, që është një periudhë kur shtrëngesat e izolimit
totalitar kishin filluar të liroheshin.
Kjo tregon se nuk ishte pengesë për lëvrimin e saj as mungesa e përvojës
letrare dhe as kompleksiteti i problematikës. Këtë e vërteton edhe realiteti i viteve
pas rënies së diktaturës në Shqipëri. Proza bëhet pothuaj mbisunduese dhe në të
gjitha llojet. Vëllimet me tregime, novelat dhe romanet e autorëve minoritarë në
gjuhën amtare konkurojnë me sukses edhe në letërsinë greke.
Pra, edhe mendimi ynë përkon me mendimin e shfaqur se arsyeja pse nuk
u lëvrua proza duhet kërkuar te drejtimi politik. Përvoja jonë personale na jep të
drejtën të themi, gjithashtu, se stimulimi vetëm i poezisë në krijimtarinë letrare në
Minoritetin Grek, lidhet me argumentin politik se ky minoritet si “i vogël në
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numër”, nuk duhet të manifestonte aftësi dhe vlera të qenësishme të një
komuniteti me pretendime të tjera në krijimtarinë letrare.
Ky qëndrim ka vlerë vetëm për letërsinë e shkruar në gjuhën amtare dhe jo
atë të shkruar në shqip nga krijuesit minoritarë( si në rastin e Xhait). Po ashtu në
lloje të tjera arti, përceptimi i të cilave kërkon një nivel të specializuar kulturor,
si: piktuara, skulptura etj, nuk u vu re e njëjta taktikë. Fakt është që piktorët,
skulptorët, aktorët e kësaj përkatësie etnike nuk kishin kufizime për të krijuar në
lloje të caktuara arti.
Problemi doli në fushën e muzikës. Aty nga mesi i viteve 80, kur një grup
muzikantësh dhe letrarësh të Minoritetit Grek në Gjirokastër, tentuan të
kompozonin e interpretonin këngë në gjuhën amtare jashtë kuadrit folklorik, u
ndërhy me metoda të buta për të hequr dorë nga kjo përpjekje me preteksin se
Minoriteti Grek ka për traditë vetëm folklorin.
Në fakt, ekziston në lidhje e qëndrueshme midis poezisë së kultivuar të
poetëve minoritarë me folklorin, të cilën mund ta vemë re po të krahasojmë
stilistikën e figuracionin në krijimtarinë popullore me poezinë, sidomos, të fazës
së parë. Në përgjithësi, rimarrja e elementeve nga realiteti letrar i traditës
popullore shfrytëzohet nga krijuesit minoritarë, ashtu si dhe shqiptarë, jo thjesht
për t‟i dhënë letërsisë frymë popullore apo vlera të veçanta. Më shumë është
kërkesë e orientuar për të ndihmuar që, fenomenet shoqërore që impononte
politika sociale e pushtetit, të pranoheshin si prudukt popullor. Gjithashtu, kjo
poezi po përdorej me të njëjta funksione si tek folklori. Përbënte një mjet efikas
për të mitizuar udhëheqjën komuniste.
Forma folklorike e poezisë në letërsinë e minoritetit zgjidhte, njëkohësisht
edhe dy fuksione të tjera. Ishte mjeti më i mirë për t‟i krijuar këtij minoriteti
përshtypjen se mbante lidhje me traditën e vet dhe për pasojë, i krijonte
përshtypjen se kjo ishte mënyra më e mirë, për të plotësuar dhe shprehur
kënaqësinë dhe emocionin e vet.
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Për të njëjtat arsye kjo përbënte tendencën e përgjithshme të letërsisë së
kësaj periudhe

në Shqipëri.

Këtë e tregojnë më së miri edhe të dhënat

statistikore. 40% e botimeve ne Shqipëri në periudhën 1944-90 ishin poezi. Në
Perëndim këto raporte janë diçka krejt të papërfytyrueshme. Por ka edhe më keq.
Në Kosovë deri në 70 % e krijimtarisë letrare e përbënte poezia. 1 Raportet e kësaj
natyre në Kosovë kanë një shpjegim. Përderisa letërsia këtu ka një angazhim të
theksuar kombëtar, kuptohet që do të përdoret edhe

mjeti më i mirë për

kultivimin dhe promovimin e kësaj ndjenje dhe ky mjet është poezia.
Në letërsinë e minoritetit grek gjërat janë akoma më të rënda. Poezia e
kalon masën 90 % të krijimtarisë letrare në përgjithësi dhe kuptohet se nuk ka
asnjë arsye objektive për të pasur raporte të tilla.

1

Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, Tiranë – Pejë 1997, fq.417
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KREU I GJASHTË
FAZAT KRYESORE TË LETËRSISË SË PAS LUFTËS, TIPARET
DALLUESE, PËRFAQËSUESIT

VI.1.

Klasifikimi.

Duke u nisur nga pozicioni apo marrëdhëniët e letërsisë së Minoritetit
Grek me pushtetin komunist do të mund ta ndanim në:
Letërsi “ të burgosur” ose “të ndaluar” dhe letërsi “të lirë”.
Letërsia “e burgosur” përbëhet nga krijimtaria e njerëzve, të cilët, për shkak të
kundërshtimit të regjimit komunist fizikisht ose shpirtërisht ishin të burgosur, të
internuar, me biografi të prishur dmth, nuk gëzonin qoftë edhe ato liri dhe ato të
drejta qytetare që pushteti komunist u lejonte njerëzve të tjerë. Si rezultat kjo
letërsi nuk i shërbeu regjimit dhe ishte kundërshtare e tij. Njëkohësisht, ajo ishte
thellësisht e angazhuar me fatin e lirisë së individit dhe identitetit etnik të vëna
në rrezik. Lëvrohet në kushte të vështira. Mban komunikim me letërsinë e kombit
am të një periudhe të caktuar dhe shkruhet kryesisht në gjuhën amtare greke. Kjo
letërsi nuk kishte parë dritën e botimit deri në rënien e regjimit komunist.
Letërsia “e lirë” Do të mund ta ndanim në dy grupe. Në grupin e parë
mund të përfshinim letërsinë që ka si karakteristikë krijimtarinë me autocensurë,
dmth krijuesit të ndodhur midis ndërgjegjes së plotë për rolin e letërsisë dhe
pamundësisë, për t‟iu përkushtuar letërsisë së vërtetë

ose

përdorën sisteme

metaforiko-alegorike në krijimtarinë e tyre, ose shkruanin paralelisht dhe letërsi
të realizmit socialist dhe një letërsi tjetër për një kohë tjetër .


Ne do të përdorim këtu termin “letërsi e burgosur”. Nisemi nga arsye thjesht emotive, duke qenë se ky term është
përdorur deri tani në qarqet letrare të minoritetit për letërsinë e periudhës së pasluftës që nuk kishte lidhje me
pushtetin

93

Grupi i dytë përmbledh krijimtarinë thellësisht të angazhuar. Kjo letërsi
përshkohet nga parimet e realizmit socialist të diktuara nga pushteti komunist në
Shqipëri. Karakteristikë tjetër e rëndësishme e saj është humbja e komunikimit me
letërsinë kombëtare greke. Lidhjet me të dhe me krijimtarinë letrare të krijuesve
me origjinë nga Minoriteti Grek janë inekzistente, me përjashtim të rasteve të
rralla. Po ashtu, kësaj letërsie iu mohua çdo lloj trashëgimie duke konsideruar si
fillime të veta letërsinë e periudhës së Luftës së Dytë Botërore. Si në aspektin e
parimeve, ashtu edhe përsa u përket ligjësive të tjera të zhvillimit, ajo ndikohet
fuqishëm nga letërsia shqiptare dhe përbën një pjesë të letërsisë shqiptare të
realizmit socialist e shkruar në gjuhën greke. Si pasojë, ajo shfaq interes për
identitetin dhe kulturën e vet ose në mënyrë indirekte, ose për ta vënë në shërbim
të ideologjisë komuniste. Ajo ndjek zhvillimin e letërsisë shqiptare të periudhës
së pasluftës dhe kalon nëpër dy faza. Faza e parë shkon si kohë deri në vitet 70
dhe faza e dytë deri në vitet 90. Zhvillohet kryesisht si poezi. Në aspektin e gjuhës
që lëvrohet vihet re kalimi nga letërsia kryesisht në gjuhën amtare në letërsi
bilinge, ku letërsia e shkruar në gjuhën shqipe deri nga mesi i viteve 80, fiton
epersi ndaj asaj në gjuhën amtare.

VI.2.

Letërsia “e burgosur”

Karakteristikë e kësaj letërsie është fakti se ambienti mbytës dhe
përndjekjet nga regjimi komunist identifikohën me fatin e të qënit “minoritar”, gjë
që krijon ngarkesën e rëndë emocionale

të shkëputjes nga kombi am dhe

nostalgjinë e lirisë së humbur. Te kjo letërsi dhimbja dhe protesta janë
mbisunduese, pavarësisht nga dukja. Ajo komunikon drejtpërdrejt me këtë
dhimbje që është sa e njerëzve, aq edhe e ambientit që rrethon krijuesit e saj.
Ndërsa revolta i ngjan një vullkani që e di se nuk mund të shpërthejë. Duhet vënë
re këtu një fakt shumë domethënës. Revolta në këtë letërsi nuk ka lidhje me
njerëzit e thjeshtë të popullsisë shqiptare. Përkundrazi, ata konsiderohën
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“bashkëvuajtës”. Revolta nuk drejtohet as kundër “ambientit” shqiptar në
përgjithësi. Disa nga autorët e letërsisë së burgosur të Minoritetit Grek shkruajnë,
madje edhe në gjuhën shqipe. E vërteta është se krijuesit e letërsisë së burgosur të
Minoritetit Grek, ashtu si gjithë të përndjekurit e tjerë, ndihën shumë pranë me
bashkëvuajtësit shqiptarë. Ata i afron kundërshatari i përbashkët politik, produkt i
ideologjisë komuniste dhe i veçon, pa i armiqësuar, fakti se liria për krijuesit
minoritarë ka dhe një vlerë tjetër. Eshtë e lidhur me mohimin e kombit am.
Kjo letërsi u shkrua nga tre kategori krijuesish.
a. Kategoria e parë përbëhet nga krijues që vuajtën denimin nëpër burgje,
kampe internimi apo që provuan privimin e lirive civile. Përfaqësues kryesorë të
kësaj kategorie mund të përmendim Niko Filipa Zahon, Foto Qiriazatin etj.
Nikos Filipa Zahu. U lind më 1929 në fshatin Lugar. Pas çlirimit familja e
tij u shpall “kulake”. Vëllai i tij i madh vdiq në burgun e Spaçit, ndërsa tjetri në
internim. Më 1948 vetë ai tentoi të arratisej me not. U arrestua dhe u dënua me
18 vjet burg. Në burg mësoi edhe dy gjuhë të huaja. Shkroi përveç poezive edhe
një ditar, të cilin nuk e gjeti, pasi vendi ku e kishte groposur ishte
transformuar.Të njëjtin fat kishin edhe poezitë për tre vëllime poetike. Kur u lirua
nga burgu 1966 dhe u bë e njohur se shkruante letërsi e riarrestuan. Fitoi lirinë
më 1990.
Poezitë që shpëtuan i përmblodhi në një vëllim poetik të botuar në Korfuz
më 1992. Poezia e parë mban datën 1957 dhe e fundit u shkrua më 1990. Ato kanë
shtrirjen gjeografike të burgjeve, kampeve të përqëndrimit dhe internimeve të të
gjithë Shqipërisë. Fillojnë me burgun e Gjirokastrës dhe të Tiranës, dhe
përfundojnë me kampet e përqëndrimit në Laç dhe në Mamuras. Pjesa më e
madhe e poezive u shkrua në Llakatund. Vetëm një poezi është shkruar në liri në
vitin 1957. Vdiq “i varfër, por i nderuar” dhe pa familje më 2003 në Korfuz.
Në parathënien e përgatitur nga botuesi i vëllimit të tij poetik thuhet ndër të
tjera “Zahua ka për ne flakën që nuk shuhet kurrë, është njeriu mendimtar që ka
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vizione, është njeriu i thjeshtë që ngjitet në ndërgjegjen tonë. Eshtë poet i vërtetë
përderisa nuk u shërben regjimeve, por sakrifikohet në emër të muzës dhe i
shërben ndjenjës”1
Ah! Do të desha me këngë

Αρ! Ήζεια κε ηξαγνύδηα

Të prisja ardhjen e agimit

λα ηξαγνπδήζσ ηελ απγή

Pranverës t’i hiqja çdo brengë

ηελ Άλνημε κε ηα ινπινύδηα

Dritë t’i shtija lulëzimit

πνπ νκνξθαίλνπλε ηε γε

Por unë s’mundem të këndoj

Μα δελ κπνξώ λα ηξαγνπδήζσ

Zëri më mbytet në fyt

κε πνιπβόεηε θσλή

Lërmë, zemra ime, të lotoj

άζε, θαξδηά κνπ, λα δαθξύζσ

Diçka më sëmbon, më ndrydh

θάηη κε ζθάδεη κε πνλεί…..

Kështu shkruan poeti në një nga poezitë e tij në burgun e Gjirokastrës më
1958. Vargu i tij është i thjeshtë. Përdor strofën me numër të ndryshëm vargjesh,
me rimë dhe pa rimë. Gjuha është popullore. Nuk shprehet me figuracion të
zgjedhur apo të ndërlikuar. Interesohet më shumë për shprehjen e drejtpërdrejtë
të ndjenjave. Në poezitë e tij nuk kemi në duel të vazhdueshëm poetin me
pushtetin në emër të lirisë, por edhe njeriun të mbushur me mallin e dashurisë
për ajrin e pastër, për shaminë dhe emrin e një vajze, për të afërmit. Të gjitha
këto edhe pse trajtohën si elemeneë jetësorë që i mungojnë, nuk e bëjnë pesimist.
Fotos Qiriazatis. U lind më 1942 në fshatin Llazat të Sarandës. Më 1968 u
diplomua në fakultetin filologjik të Universitetit të Tiranës. Një vit më vonë u
dënua me një vit riedukim nëpërmjet punës dhe më 1987 u dënua me 15 burg si
organizator i një grupi nacionalist grek.
Më 1961 kishte botuar vëllimin poetik “Fluturimet e para”, më 1969
”Hapat”, dhe më 1979 “Rruga drejt burimeve”. Para periudhës së burgimit tre
1

Νηθν Φίιηππνπ Εάδνπ, πνίεκαηα, Korfuz, 1992, fq. 9.
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herë kishte paraqitur për botim një vëllim me tregime që më pas e titulloi
“Bërtitje në mesnatë”(«Κξαπγή ζηε λύρηα») dhe të tri herët i ishte kthyer
mbrapsht “për gabime ideologjike”. “Më 1970, -thotë në shënimet e veta autori,libri u varros për herë të parë me shënimin:“I dashur mik, kushdo qofsh, bëj pak
durim që të lexosh këto rreshta. Këtu do të gjesh rreckat e një jete që pikon gjak”.
Do ta ripunojë dhe do ta botojë si libër të periudhës komuniste më 1992
me titullin e lartpërmendur («Κξαπγή ζηε λύρηα»).Vlerësimet në Greqi të letërsisë
së Qiriazatit janë nga më pozitivet. Ai cilësohet si një shkrimtar që “kërkon
bindshëm një vend në letërsinë moderne greke” dhe vazhdon më poshtë:“Kjo
poezi dhe kjo prozë kaluan mes për mes errësirën e natës dhe nuk u nxinë, nuk u
vyshkën”1
“Qiriazatin mund ta karakterizojmë si një mjeshtër të vërtetë të fjalës që ka
shkruar disa nga faqet më të mira të prozës së re greke”.2
Të po kësaj periudhe janë edhe poezitë e vëllimit «Φσηνινύινπδα»
(“Luledrite”). Bile, ai mban mend se këto poezi janë shkruar në dimrin e vitit
1987 deri në korrikun e po atij viti në hetuesinë e Tiranës, midis seancave të
hetimit dhe të torturës. “Natyrisht nuk bëhej fjalë për bojë dhe penë. M’u desh
përseritje e përditshme për t’i mbajtur në kujtesë,”- thotë poeti. Dy vjet me vonë ,
më 1989, ai i futi poezitë e tij në tubeta boshe pastë dhëmbësh dhe me ndihmën e
bashkshortës i nxorri nga rrethimi i burgut.
Pas viteve 90 Qiriazati boton edhe disa libra të tjerë, që me siguri e
rrjeshtojnë atë edhe në kategorinë e dytë të letërsisë së burgosur të Minoritetit
Grek në Shqipëri. Përmendim librin «Άθνπ ηη ζνπ ζθπξίδεη ν άλεκνο»,(“Dëgjo ç’të
thotë era”) ,1999, romanin në dy vëllime «Κπλεγώληαο ηελ νκνξθηά» (“Duke
ndjekur bukurinë”) dhe «Ζ θόξε ηνπ πνηεηή» (“Vajza e poetit”).
Sido që të jetë, Fotos Qiriazatis njihet si poet rebel, të cilin e përçon tej e
mban dëshira e zjarrtë për liri, dashuria e madhe për njerëzit dhe vendlindjen e
1
2

Shtëpia botuese “Akritas” Athinë , 1992
gaz. Κπξηαθαηηθε Διεπζεξνηππηα, 31. 01.1993
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tij. Shquhet për një stil energjik e patetik, por që di të përdor edhe tone të ulëta.
Ndjenja e dëshpërimit është e pranishme, por kurrë ai nuk di të qajë. Edhe në
momentët e dëshpërimit më të madh, di vetëm të ndezë një pishtar shprese në
zjarrin e dashurisë për vendin e tij, për lirinë, në kuptimin më të gjërë të fjalës.
b. Kategorinë e dytë e përbëjnë krijues minoritarë të cilët ose nuk mund të
botonin letërsi “për shkak të biografisë”, ose përmbajtja e krijimtarisë së tyre
artistike ishte “antikushtetuese”, pra nuk mund të botohej. Dallojmë dy grupime.
Në grupimin e parë hyjnë ata krijues që shkruanin letërsi dhe e mbanin të
fshehur “në dhe”, duke pritur një ditë më të mirë për botimin e saj. Përmendim
Vangjeli Vasiliun, Aristidhi Qirushin, Foto Qiriazatin, Niko Litin etj.
Kishte nga ata krijues që, njëkohësisht mund të shkruanin edhe për llogari
të parimeve të realizmit socialist. Kjo letërsi ishte produkt i autocensurës.Ndodhte
shpesh që shkrimtari apo poeti, i ndodhur midis nevojës për t‟u autocensuruar dhe
ndërgjegjes për misionin e vërtetë të letërsisë të kërkonte forma të tilla shprehjeje
e komunikimi që u jepnin veprave të tyre vlera të veçanta artistike.
Burim mjetesh të tilla shprehëse ishte krijimtaria popullore, e cila fitonte
automatikisht disa funksione. Shërbente, siç thamë, si ushqim për këtë letërsi dhe
njëkohësisht si mjet komunikimi me traditën e mohuar në emër të “realitetit të ri
të partisë”. Shërbente njëkohësisht edhe si një mënyrë për ta mbajtur gjallë dhe në
veprim vetë traditën. Një shembull të tillë përbën poeti dhe publicisti Andreas
Zarballas.

Andreas Zarballas,
Në shënimet e veta lidhur me vëllimin e tretë poetik të tij,“101 πνηήκαηα γηα
κηα ρνύθηα ρώκα” (101 poezi për një grusht tokë), botuar më 1992, ai thotë se
101 poezitë e këtij vëllimi, janë shkruar në vitet 1970 deri më 1990. Lexuesi i
vetëm ishte gruaja e tij, e cila dinte edhe vendin që ato groposeshin. Ajo nuk rrojti
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për t’i parë ato të botuara dhe Zarballas ia dedikoi asaj librin me
shënimin:“Merit të dashur. Kur ato ishin nën dhe ajo ishte midis nesh. Tani që
këto poezi dolën në dritë të diellit, ajo nuk është më.” Numri 101 në titull lidhet
me shprehjen aq shpesh të degjuar në minoritet për dënimet e rënda, deri
kapitale, të gjykatave komuniste në dëm të minoritarëve grek. Atëherë doli nevoja
e një tabuje. Tabuja ishte “U dënua më 101”, dmth, u dënua me 101 vjet burg.
Pra, nuk kishte më shpëtim për të dhe liri për familjen e tij. Kjo skenë vizatohet
drithëruese në poezinë me titull “Automjeti me Nr.11”. Fjala është për numrin
(targën) e “gazit të degës së punëve të brëndshme” të rrethit të Sarandës. Në atë
kohë të gjithë e dinin se kudo që kjo makinë shfaqej, do të ndodhte arrestimi i
radhës. Poeti për ta bërë më të frikshme këtë gjëmë e vlerëson atë nga
këndvështrimi i fëmijëve, të cilët në vend që të gëzoheshin se shikonin një
makinë, siç do të qe e natyrshme për kohën, ata shprehën bashkë me potetin.
Makina me Nr. 11 lëron fshatrat tona

Nga pas

Τν απηνθίλεην Αξηζ.11 αισλίδεη ηα ρσξηά καο

Πίζσ ηνπ

Lë dy vragë paralele

αθήλεη δύν παξάιιειεο γξακκέο

Plot hieroglife

γεκάηεο ηεξνγιπθηθά

Këtë shkrim e njohim. Eshtë i vdekjës Απηή ηε γξαθή ηε γλσξίδνπκε . Δίλαη ηνπ
ζαλάηνπ

Poezitë e kësaj përmbledhjeje, përbëjnë një mohim rebelues të realitetit ku
jetonte poeti. Ato mbajnë të shpalosur gjithë ndërgjegjen e tij, njerëzore e poetike.
Poeti është i ndërgjegjshëm se, po të diktohej forca shpërthyese që zotërojnë
vargjet e tij, do të provokonin zemërimin “e Perëndisë së Tmerrit” ndaj tij. Ndaj
edhe ai ua besoi ato baltës së vendlindjës së tij dhe Merit që, në fakt, përbëjnë në
një kuptim më të gjërë dhe pikënisjen për simbolikën e veçantë të tij. Zarballai
nuk na shfaqet as si “dehero” e as si hero. Na shfaqet thjesht si poet dhe si njeri
në një pozicion të dyzuar, që e kupton se ishte më mirë të jetoje në atë skëterrë,
me qëllim të ndizje qoftë edhe fshehuarazi një qiri, se të kërkoje vdekjen qoftë
edhe si hero.
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Duhet thënë, gjithashtu, se edhe tek këto poezi Zarballai operon me të njëjta
mjete shprehëse: simbolin, metaforën, paralelizmin. Airiaktivizon me një
dinamikë dhe filozofi të re mesazhet e krijimtarisë popullore tradicionale, për të
krijuar kozmosin e atdheut të tij të veçantë si në aspektin diakronik, ashtu dhe
aktual. Ai niset nga momenti i realitetit dhe zhytet në ndërgjegjen e koduar të
identitetit kolektiv të dhënë me simbolikën, mitet dhe metaforat e vetat. Në vijim
rikthehet te realiteti i tij me mesazhet poetike të siguruara nga kjo trashëgimi
kolektive, por duke shtuar elemente poetike të tij.
Vangjelis Vasiliu. U lind në Kalcat të Sarandës, më 1918.Që në moshë fare të
re, ai botoi poezitë e para të tij në shtypin letrar të kohës në Greqi dhe u
konsiderua një penë me pretendime të mëdha poetike. Si shumë të tjerë nga
Minoriteti Grek, gjatë Luftës së Dytë Botërore iu bashkua lëvizjës partizane ku
vazhdoi të shkruajë poezi,tani në shërbim të luftës. Eshtë autori i baladës së
famshme për heroin Lefteri Talo. Më 1946-1949 burgoset dhe akuzës së
prokurorit si filogrek, ai i përgjigjet:“Gabim, zoti prokuror! Jam grek
safi.Filogrek mund të jetë një italian ose ndonjë tjetër.”
Pas burgut, kur miqtë e tij i kërkuan të shkruajë sërish poezi, ai iu përgjigj:
“Zemra e poetit nuk i ngjan ziles që tringëllin kurdoherë që dikush i bie.”
Megjithatë,vdiq më 1991 duke lënë një pasuri poetike të pabotuar dhe
ditarin e tij të gjatë.
Në grupimin e dytë, përfshihën ata krijues që krijimtaria e tyre e vërtetë
shpërtheu pas rënies së pushtetit komunist. Përmendim këtu Vasili Gjizelin,
Tilemaho Koçën, Jorgo Çatin etj. Krijimtaria e tyre dallohet për një prodhimtari të
lartë. Gjithashtu, edhe pse ata janë vuajtës të sistemit komunist, edhe pse tematika
e veprave të tyre është e lidhur shpesh me realitetin e periudhës komuniste,
krijimtaria e tyre letrare është e çliruar nga mllefet personale. Ata shpalosin hapur
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filozofinë e paqes dhe të faljes, nën devizën se privimet e tyre nuk duhet t‟i
provojnë dhe të tjerë. Por, megjithatë, sado “froidiste” të duket kjo, këta krijues
nuk mund të fshehin në krijimet e tyre dëshirat të paplotësuara në kohën e duhur.
Vasilis Gjizelis. U lind më 1938 në fshatin Pllakë të Sarandës. Studimet e
larta për filologji në Universitetin e Tiranës i filloi më 1959, por nuk i mbaroi. I
arrestuan të atin me akuzën për “shovinizëm”. Gjyqi vendosi që i ati të
ekzekutohet dhe vetë Vasilis dhe familja e tij të internohën në Mirditë.
Në gusht të 1990-ës largohet nga Shqipëria dhe vendoset në Greqi. Për një
periudhë shtatëvjeçare, nga 1991-1997, boton shtatë libra, shumica me poezi:
«Γύζθνιε πνξεία» (“Rrugë e vështirë”), Athinë, 1991; «Διεπζεξηάδα»,
(“Iliriada”) Athinë, 1993; “Puthja Blu” Elbasan, 1993; «Υπάξρσ» (“Ekzistoj”),
Athinë, 1994; «Πάςε λα κνπ ην ιεο» ( “Pusho se thëni”), Athinë,1994; «Σε
καησκέλν θύθιν»(“Në rreth të gjakosur”), Athinë, 1997; «Βαιθαληάδα»
(“Balkaniada”), Athinë, 1997.
Ajo që duhet thënë për poezinë e Gjizelit është fakti që mllefi i tij poetik
shpërthën pas kaq vitesh ndrydhjesh. Ai merr me vete përjetimet e një jete plot
mohime, frenime dhe zvetënime, për t’i bashkuar me shqetësimet e përgjithshme
të kohës së brezit të tij dhe të së ardhmës. Duket se vuajtjet e tij e bindën më
shumë poetin që të përvetësojë deri në përkushtim dashurinë, lirinë,
bashkëjetesën, paqën. Gjithashtu, ai nuk ka ngurrim të tregojë se këto nuk janë
gjëra kaq të thjeshta. Aq me tepër ato mund të varen nga ai. Kjo, megjithatë nuk
lëkund tek ai bindjen e misionit të poetit për këto ideale. Gjizelis shkruan.
Dhe unë, në udhët e botës,
kalorës i zi në udhëtim,
fatin e “zotave” duke trazuar.

Κη εγώ, ζη’ αλάγλαληα ηνπ θόζκνπ
καύξνο θαβαιάξεο ρξόληα ζηέθσ,
αλαζθαιεύνληαο ηε κνίξα ησλ «ζεώλ».

Ndryshe nga N. F. Zahos poezia e Gjizelis, zotërohet nga një figuracion i
zhdërvjellët. Duket se i beson formës, për të përcjellë më mirë mesazhet e veta që,
gjithsesi, kanë një funksion të qartë civil.
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Tilemahos Koças. U lind më 1951 në fshatin Vrisera të Gjirokastrës.Ai që
në lindje, provoi fatin e biografisë së keqe të shumë femijëve minoritarë grek e
shqiptarë. Mbaroi vetëm shkollën e mesme në Gjirokastër, sepse kaq i lejonte
biografia e prishur. Sprovat e para letrare i fillon shumë vonë, në prag të rënies
së sistemit, me tregimet e botuara në gazetën “Llaiko Vima Letrare”.
Me 1991 është nga të parët që “arratiset” në Greqi dhe fillon punë në
ndërtim. Ndërkohë vlaga krijuese e kthën nga rruga e llaçit dhe e betonit në atë të
letërsisë. Kështu, po më 1991, boton vëllimin e parë me tregime «Σπκβάλ ζηε
λύρηα» (“Ngjarje në mesnatë”). Më vonë pasoi libri tjetër me novelën «Τν
ηειεπηαίν θαλαξίλη», 1995, i përkthyer edhe në gjuhën shqipe me të njëjtin titull
“Kanarini i fundit”. Më 1998 Koça boton vëllimin e tretë me tregime me titull
“Kënga e asaj nate” dhe po atë vit novelën «Βξνρή ζηνλ ηάθν» (“Shiu mbi
varr”). Pas këtij libri, paraqitet me romanin «Τα εθηά παξαζύξηα» (“Të shtatë
dritarët”), 2003.
Tilemahos Koças është një nga krijuesit minoritarë që, siçshprehet kritika
greke, “hapi i pari perden për të na treguar përditshmërinë e një populli, që
rronte i harruar pranë nesh ....”1
Koças është një rrrëfimtar me stil të thjeshtë. Hapi i tij i mbështetur në
rrrëfimin popullor, por pa rënë në folklorizma, është i sigurt. Ka një komunikim të
drejtpërdrejtë me lexuesit e tij, të cilëve u tregon me gjuhën e përditshme gjëra aq
të zakonshme e njëkohësisht kaq të rëndësishme nga jeta e tyre në sistemin
komunist, të cilat ata nuk kishin mundur t’i vinin re. Përshkrimet dallohën nga
qartësia dhe dialogu nga vrulli.Drama personale e kolektive, dëshira të
paplotësuara, ëndrra të vrara nga regjimi komunist, përbëjnë kuadrin e tematikës
së Koçës. Nuk pretendon të na shfaqet si një hero i paqenë, por si vlerë më
pozitive kumton faljën dhe pendimin. Rrëfyesit e Koçës janë vazhdimisht
1

Gaz «Καζεκεξηλή», fq.31, dt. 06.03.1994
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personazhë pjesëmarrës ose jo në rrrëfim. Sido që të jetë, janë produkt i përvojës
së tij të gjatë, përvojë që autori e përjetoi si vuajtje dhe tani ua përcjell lexuesve
në art.
Interes paraqet në këtë grup rasti i Athanasio Fidhit, i lindur në
Gjirokastër më 1909 dhe i diplomuar në Universitetin Juridik të Milanos. Ai
shkrojti poezi, tregime, romane dhe drama. Por veprat e tij mbeten të pabotuara.
Studimet e tij jashtë shtetit si dhe burgosja dhe internimi i vëllait për 38 vjet, nuk
krijuan asnjë mundësi për botimin e tyre.
 Një rast krejt

të veçantë paraqet poeti

Jorgo Çati. U lind në

Qesarat të Sarandës më 1953. Ndoshta, nuk ishin arsyet politike ato që e
penguan të shkruajë. Por liria e pas viteve 90 zbuloi në nënndërgjegjen e tij
poezinë. Ky metabolizëm, na paraqitet si një kërkesë e “unit” të tij, për të
provuar ekzistencën e vet si njeri dhe si poet. Kjo realizohet duke shtyrë apo
larguar nga vetja

çdo gjë që përbën thelbin e identitetit të vet

kolektiv,

përkatësisë etnike dhe që i siguron vetminë në grupin shoqëror që e rrethon. “....
poet i çuditshëm. Një njeri krejt i veçantë..... I pashpjegueshëm për kërkesat e
veta”, - thotë për të Nikos Kacalidhas1. Në këtë kontekst, gjithë krijimtaria e tij
është shkruar në gjuhën shqipe. I çuditshëm është gjithashtu edhe fakti se, nga
gjithë elementët e tjerë përbëres të përkatësisë etnike, ai mbart pothuaj vetëm
gjeografinë e toponimisë. Kozmosin e miteve dhe të mjeteve të tjera shprehëse
për krijimtarinë e tij i kërkon dhe i gjen në botën shqiptare.
“Një ditë pranvere unë mora lahutën
E nisa këngë për Mujë dhe Doruntinë...” - thotë poeti. Pra ai nuk merr,
ta zëmë “lirën”, as u drejtohet Dhijenis Akritës që është homologu i Mujit, as
Aretis që është e motra e Konstandinit tek balada greke e vëllait të vdekur. Po

1

N. Kacalidhas, marrëzia, jeta dhe vdekja, parathënia e vëll. “Mërmërimë mes gurgullimash” , Sarandë , 2000
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ashtu, ai për të kënduar zgjedh “..... Dyjarën, gajden, çiftelinë / E isos labe i
qepem pak më vonë”, që janë vegla muzikore karakteristike shqiptare.
Ndër vprat e

J. Çatit përmendim: Zëra nga skëterra”, poezi, 1995;

“Përralla me mbret”, fabula, 1995; “Mes dashurisë e dhimbjes”, lirika, 1996;
“Mimozat e zemrës”, vjersha, 1997; “Në skaj të ëndrrës pret një vajzë”, lirika,
1998; “Mbjell mes jush një sekuό”, poezi, 1999; “Mërmërimë mes
gurgullimash”, poezi 2000; “Ëndërrvrasësit”, poemë, 2000; “Alter ego”, roman,
2001; “Puhi pas duhisë”, poezi, 2003.
c. Në kategorinë e fundit përfshihën ata krijues të letërsisë së Minoritetit
Grek, veprimtaria letrare e të cilëve u zhvillua jashtë kufijve të Shqipërisë, por që
krijimtaria e tyre nuk shkëputet nga realiteti i këtushëm. Për shkak të regjimit, ajo
ishte e ndaluar për lexuesin minoritar (por jo e burgosur).
Përmendim këtu krijuesit më të vjetër dhe më të dëgjuar si Katina Papa
(1903-1959), nga Janicati i Sarandës, Taso Vidhurin (1888-1967) nga Dhrovjani i
Delvinës, Jani Lilin (1916 –1965) nga Derviciani i Gjrokastrës . Ata janë larguar
shumë kohë para luftës nga vendlindja e tyre, por siç thamë, krijimtaria e tyre
letrare mbeti e lidhur me vendlindjen e tyre.
Ndër ta mund të rreshtohën edhe përfaqësues të tjerë, të cilët janë larguar
nga vendlindja kur e kuptuan se komunizmi përbënte për ta një rrezik eventual.
Përmendim këtu Mihali Hristo Manon (1910-1973), nga Derviciani i Gjrokastrës,
i cili u largua nga vendlindja, pasi lufta po mbaronte dhe diferencimi i qëndrimeve
nga pushtetmarrësit komunistë po bëhej evident. (më 1952 boton revistën
«Ζπεηξσηηθή εζηία» (“Vatra epirotase”). Më 1956 boton përmbledhjen
«Ζπεηξσηηθή Αλζνινγία» (Antologji epirotase”) me poezi dhe tregime të autorëve
nga treva e tij. Më 1957 boton në SHBA, librin «Ννεξνί πεξίπαηνη ζηελ Διιάδα»
(“Shëtitje imagjinare në Greqi”).




Poezia “ Kalorësi i këngës”, vell. “Kalorësi i ëendrrës”, Tiranë 2002
Shih. “tiparet e letërsisë në Minoritetin Grek pas vendosjes së kufive shterorë, fq.35-36
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VI.3.

Letërsia e angazhuar.

Përballë këtij realiteti letrar ekziston ai i letërsisë së angazhuar ose të
partishme. Stadet deri në kthim në ndërgjegje të kësaj letërsie, kalojnë nga frika te
nevoja e mbijetesës, nga nevoja për mbijetesë te bindja deri në devotshmëri, në
shërbim të politikës së pushtetit.
Era e barutit politik përbënte frymëzimin e tyre, “si një përzierje frike e
patosi revolucionar”. Këndvështrimi letrar është peng i fenomenëve bardhë e zi,
në një tematikë të mbërthyer kryesisht në jehonën e lirisë së fituar nga lufta, në
vrullin revolucionar për ndërtimin e jetës së re dhe në vazhdimin e luftës kundër
armiqve. Kjo tematikë i siguronte letërsisë rolin që i caktonte partia në shërbim të
proceseve “të ndërtimit socialist të vendit”. Dalian Shapllo e përcaktonte misionin
e poezise, “mjet qe u shërbën masave, t‟u jap atyre ushqim shpirtëror dhe
kënaqësi emocionale” 1. Pra siç shihet, gjendemi në realitetin e zbatimit rigoroz të
parimeve të letërsisë së proletkul‟t të përpunuar si teori e letërsisë së klasës në
pushtet në ish- B.Sovjetik.
Megjithatë nuk mund të mos vihet re se, parimet e letërsisë së realizmit
socialist në letërsinë e Minoritetit Grek, u zbatuan në formën e ndikimit, madje jo
të natyrshëm, nga letërsia shqipe. Po ashtu modelet letrare të shkollës ruse, ishin
një përshtatje abuzive në realitetin e këtushëm. Kjo ndodhi për faktin se u
imponua shkëputja e dhunshme nga tradita dhe nga zhvillimet letrare të kohës e
në mënyrë të veçantë nga letërsia e kombit am. Po ashtu përndjekjet dhe dhuna
provokuan një djerrinë krijuesish.
Mishërimi artistik në këtë letërsi, bëhej shpesh me një gjuhë panigjirike,
deklamative e propaganduese. Ndërsa, duke qenë se përvoja e vetme letrare në
gjuhën amtare mbeti krijimtaria popullore, mbështetja në këtë përvojë me synim
realizimin e detyrimeve ndaj politikës, siguronte shpesh një skematizëm folklorik
1

R. Elsie, Histori e Letërsisë Shqiptare, Tiranë-Pejë, 1997, f.417.
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Këtë e tregojnë më së miri titujt dhe përmbajtja e librave të parë në gjuhën
greke. “Jetë e lirë” 1953 dhe “Traktoristja” 1957 janë titujt e dy vëllimeve
poetike të Pano Çukës. “Lirisë dhe paqes” i drejtohet në vëllimin e tij të parë
poetik, Janis Panos. Nëpërmjet vëllimit poetik “Fyelli im”, shprehte të njëjtat
qëndrime, ndjenja dhe mendime poeti Pavllos Shutis.
Duke shfletuar 43 poezitë e vëllimit të parë të P. Çukës të cilat u shkruajtën
në gjërësinë kohore 10 -vjeçare, por dhe veprat e tjera në vijim, do të hasim tituj
të tillë, si: “Lavdi Partisë”, “Një mijë vjet Enverit”, “Çezmave të reja të
Dropullit”, “Dritë e re”, “Rinia e punës”, “Miqtë e mëdhënj” (kushtuar vizitës së
delegacionit të kolkozianëve sovjetikë, në kooperativën bujqësore të Vrionit –
Vurg) etj.
Kritika e kohës e përcjell kështu vëllimin e parë poetik të Çukës dhe të
gjithë letërsisë së pasluftës së Minoritetit Grek:
“ Fryma e Partisë është e gjallë në të gjitha poezitë, në daç për problemet
e transformimit të jetës në vendin tonë, në daç për frymën internacionaliste të një
letërsie militante, si e jona, të realizmit sicialist”1 ,- do të shkruante S.Çomora
“Burim frymëzimi për poetin janë njerëzit e lirë, pa zotër dhe afendër mbi
kokë. Ata ndërtojnë me duart e tyre jetën e re, jetën që nga dita në ditë bëhet më
e mirë.... Vjershat e Pano Çukës edukojnë lexuesin me frymën e re , me frymën e
partisë dhe janë thurur bukur

nga ana artistike.... karakteristikë dalluese e

poezisë së tij është forma kombëtare dhe përmbajtja socialiste.”,- thotë për të
njëjtin vëllim poetik Spiro Kufo. 2
Në të njëjtën shkrim autori S. Kufos nuk ka si të mos vëjë re se vargjet
prozaike, deklarative të cilat “Përveç se prishin bukurinë artistike të vjershës,
shtrembërojnë edhe realitetin tonë, pse e paraqitin ndërtimin si një punë të lehtë
dhe rrugën që të shpie tek objektivi i caktuar si të shtruar me lule, pa pengesa e

1
2

Spiro Çomora, revista “Nëntori”, nr. 3 , 1954, fq. 99.
S. Kufo, gaz. “Zëri i popullit”, dt. 29.07.1953, f.3
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vështirësi”1 Megjithatë, siç shihet, këto dobësi nuk vihën re se dëmtojnë cilësinë
artistike të poezisë, por se nuk i japin mundësi asaj të kryejë mirë funksionin si
mjet ndihmës i propagandës së partisë. Po ashtu, që në këtë vëllim të parë poetik
shohim si vershojnë fjalë dhe shprehje stereotipe, si: shkëlqim, dritë , ferr, lavdi,
lumturi, thesar, vullkan, djersë, çelnikos, jeta, gjak etj. Fjala “gjak” përsëritet 15
herë.
Këto karakteristika janë dominante gjatë gjithë fazës së parë të letërsisë së
pasluftës së Minoritetit e cila, si në letërsinë shqiptare, zgjat deri në vitet 70të.
Pothuaj, në të gjithë fazën e saj të parë të periudhës së pas luftës edhe
poetët minoritarë grekë nuk arritën të zgjidhnin dilemën midis poetit si i tillë dhe
misonit të tij propagandistik të paracaktuar. Kjo do të thotë se gjithkohshmëria e
vlerave artistike “si harmonizim i momentit artistik të krijimit me momentet e
reja të perceptimit artistik” 2 në perspektivën e kohës, nuk funksionoi në këtë lloj
letërsie. Këtë e tregoi dhe fati i shumë veprave letrare, të cilat, me ndryshimin e
sistetimit, humbën mundësinë për të ekzistuar..
Megjithatë edhe në këtë periudhë dallohet qartë se poezia, ndryshe nga
proza, mbetet individuale në kuptimin e qëndrimit artistik ndaj realitetit dhe unit
poetik. Si e tillë nuk mund ta pranojë tërësisht peshën e kornizave strikte. Nga ana
tjetër, sado i angazhuar të jetë një poet, nuk mund të flijojë gjithë lirinë e tij në
emër të devocionit politik.Vetë ndjenja estetike e gjuhës poetike, liria relative e
shprehjes që ofron poezia, prania e fantazisë në të dhe nevoja për gjetjen e
konvencioneve të reja shprehëse,qoftë edhe për të shrehur në mënyrë artistike ide
politike e sociale, përbëjnë elementët dalluese estetike të një letërsie sado që
mban vulën e epokës politike që e prodhoi.
Kjo do të thotë se, pavarësisht nga nevoja jonë sot për t‟u distancuar nga
kjo periudhë politike, prapëseprapë një vështrim objektiv arrin të komunikojë me
vlerat e kësaj letërsie. Vetë fakti që shumë nga krijuesit minoritarë arrijnë që,
1
2

Po aty.
Γηώξγνο Βεινύδεο, Γξακκαηνινγηα – Θεσξηα ηεο ινγνηερλίαο, Athinë, 1994, fq.367.
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pavarësisht nga ngarkesat emocionale antikomuniste, t‟i risjellin publikut
përmbledhje me krijime letrare të cilat mundën t‟i rezistojnë edhe kohës tonë pa
diktaturë dhe censurë, është shumë domethënës. Përmendim këtu përmbledhjen
poetike të Pano Çukës «Γεηα ζαο αδέξθηα. (Μηα θσλή από ην Αξγπξόθαζηξν)»
(“Përshëndetje vëllezër, Νjë zë nga Gjirokastra”), botuar më 1993 apo dhe
përmbledhjet poetike të Niko Kacalidhës etj.
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VI.4. Faza

e parë.

Si karakteristika bazë të fazës së parë mbeten mënjanimi i shpejtë i
medyshjeve për një letërsi të lirë dhe konsolidimi i parimeve të realizmit socialist.
Procesi i kthimit në një letërsi të angazhuar shoqërohet me shkëputjen e çdo
komunikimi me letërsinë bashkëkohore greke.
Ruajtja e mjeteve shprehëse të krijimtarisë popullore dhe zhvillimi i tyre
drejt një letërsie të kultivuar, pavarësisht nga ato që kumtojnë, përbën një veçori
tjetër dalluese.
Starton si letërsi e shkruar në poezi e prozë dhe zhvillohet kryesisht si
poezi ose si letërsi poetiko-folklorike. Fillimet e saj janë kryesisht në gjuhën
amtare, por, me kalimin e kohës, krijuesit minoritarë të kësaj faze do të preferojnë
të shkruajnë më shumë në shqip.
Proza letrare zbehet. Ajo merr formën e monografive për heronjtë nga
minoriteti që u sakrifikuan në luftë. Po ashtu, u kthye në formën e traktatëve
politike e publicistike, me një funksion të qartë politik për pasqyrimin e ndërtimit
socialist, të luftës së klasave dhe të luftës kundër ndikimeve fetare e zakoneve
prapanike.
Tematika do të mbetet e njëtrajtshme dhe do të lidhet me luftën e bërë për
liri, me ndërtimin e socializmit dhe luftën kundër armiqve të rinj.
Në finishin e kësaj faze, bashkë me ardhjen e vrullshme të elementit të ri
letrar, kemi dhe shënja të dukshme të kërkesave, në rritje, për të thyer
konservatorizmin letrar që kishte diktuar angazhimi i skajshëm politik i letërsisë.
Këto kërkesa përfshinë si strukturat letrare ashtu edhe tematikën.
Përfaqësues të kësaj periudhe janë Panos Çukas, Spiros Xhas, Janis Panos,
Pavllos Shutis, dhe pas tyre, në vitet 60‟ Fotos Qiriazatis, Vasilis Koças, etj
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Panos Çukas
U lind më 1925 në fshatin Sopik të Pogonit të rrethit të Gjirokastrës.
Studioi në shkollën e mesme për mësues në Vellas të rrethit të Janinës. Pa
mbushur të 20-t ishte një nga penat që shkroi poezi në formacionet luftarake të
Minoritetit Grek në luftën e përbashkët me popullin shqiptar. Eshtë një nga
themeluesit e emisionit greqisht në radion lokale të Gjirokastrës, (1945) dhe
bashkëpunëtor i rregullt me publicistikë e pjesë letrare në gazetën “Llaiko Vima”,
që me themelimin e saj (!945) e deri sa zemra e tij pushoi së rrahuri në një nga
spitalet e Greqisë më 1995.
Shumë nga shkrimet e tij i botoi me pseudonimin letrar “Alqis Anthulis”.
Për shumë vjet ishte redaktori kryesor e teksteve shkollore për nxënësit e
shkollave të Minoritetit Grek. Shërbeu si mësues në degën “mësuesi në gjuhën
greke “në shkollën e mesme pedagogjike të Gjirokastrës.
Ka botuar në gjuhën amtare greke 12 vëllime me poezi.
Në prozë në gjuhën amtare ka shkruar tre libra.
Ka shkruar në gjuhën shqip nëntë libra në poezi e prozë.
Përktheu nga shqipja në greqisht 30 vepra të autorëve më të njohur të
traditës dhe realizmit socialist. Këto përkthime në prozë, poezi e dramaturgji,
edhe pse u drejtoheshin moshave të ndryshme lexuesish, plotësonin një boshllek
shumë të madh për lexuesit minoritarë në gjuhën amtare.
Përkthime ka edhe nga greqishtja në shqip. Përveç teksteve shkollore ka
realizuar vet gjashtë antologji për nxënësit e shkollave dhe në pesë të tjera është
bashkautor.
Në këtë kuadër do të ishte shumë e vështirë t‟i hynim përpjekjes për
verifikimin e artikujve të ndryshëm me karakter politik, shoqëror e letrar të botuar
në shtypin e kohës në të dyja gjuhët.

110

Krijimtaria letrare e Pano Çukës, siç është e kuptueshme, përshkoi gjithë
periudhën e realizmit socialist dhe përbën një nga përfaqësuesit kryesor të
letërsisë së Minoritetit Grek ,i njohur gjithashtu edhe ndër lexuesit shqiptarë.
E vërtetë është se Çuka është një nga krijuesit më të angazhuar nga
Minoriteti Grek në kauzën ideologjike të komunizmit. Veprat e tij në shumicën e
rasteve, u ngjajnë reportazheve letrare të shkruara në vargje a në prozë për ngjarje
dhe data që lidhën drejtpërdrejt me nevojat e konsumit ideologjik të pushtetit.
Shpesh merr përsipër “shqetësimet politiko-ideologjike të partisë”, që i kapërcëjnë
caqet e Minoritetit Grek, bile, dhe të Shqipërisë. E rëndë dhe kompromentuese
mbetet për të pozicioni i flamurtarit në luftën kundër fesë.
Megjithatë, Panos Çukas diti t‟i kapërcente pengesat dhe kufizimet
ideologjike e të shkruante poezi. Ai dinte të bënte letërsi duke aplikuar një gjuhë
burimore. Duke u mbështetur fuqishëm në traditën e poezisë popullore gjuha
amtare bëhet më plastike dhe më shprehëse. Këto veti marrin më shumë vlera kur
poeti i largohet tematikës se ideologjizuar dhe depërton në jetën e përditshme.
Atëherë di të përjetësojë traditën, të sjellë më afër njerëzit e thjeshtë, të filozofojë
për jetën dhe vdekjen. Di të përkëdhelë me dashuri, të ngrejë në art marrëdhëniet
e njeriut me vendlindjen. Me një fjalë është një poet lirik i spikatur, megjithëse
nuk guxon të dalë jashtë raporteve të përcaktuara ideologjike.
Vargu i përdorur prej tij është 11,13 dhe 15-rrokëshi klasik i traditës
popullore. Atë e gjejmë dhe të thyer duke përdorur, madje, dhe rimën. Përpkjekjet
e tij për të shkruar varg të lirë nuk ishin të suksesshme.
Eshtë i padiskutueshëm kontributi i tij në fushën e përkthimit të letërsisë
në gjuhët analoge, veçanërisht, nga shqipja në greqisht. Kontributi nuk qëndron
vetëm në faktin se krijoi mundësi që lexuesit minoritarë të lexonin në gjuhën
amtare letërsinë shqipe, por se cilësia e përkthimit ishte e tillë, saqë, pa frikë,
mund të themi se Panos Çukas bëri Naimin, Dritëroin, Kadarënë etj të flasin
greqisht dhe arti i tyre të fitojë finesën e greqishtes.Njëkohësisht ai solli një
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kontribut të çmuar në komunikimin e dy letërsive dhe në këmbimin e vlerave
reciproke.

Spiros Xhas.
Eshtë, padyshim, përfaqësuesi më dinjitoz i letërsisë së Minoritetit Grek të
pasluftës në lëvrimin e gjinisë së prozës. 50 vitet e punës krijuese duket se nuk
arritën që t‟i shterrojnë frymëzimin dhe idetë për të shkruar edhe në moshën 86vjeçare.
U lind më 1918 në fshatin Sofratikë të Dropullit të Poshtëm. Studioi edhe ai
në shkollën e mësuesisë në Vella të Janinës. Më pas punoi si mësues në fshatrat e
Minoritetit Grek në Shqipëri. U lidh me lëvizjen antifashiste dhe mori poste të
rëndësishme në formacionet luftarake të Minoritetit Grek. Këtu bën edhe sprovat
e para letrare.
Më 1949 boton në gazetën “Llaiko Vima” novelën e parë të tij «Σν
ηξαγνύδη ηεο εηξήλεο» (“Kënga e lirisë”). Më 1953 kjo novelë me pak ndryshime
botohet në greqisht e shqip me titull “Përkundruell Murganës” («Μπξνζηά ζηα
κάηηα ηεο Μνπξγθάλαο»), 1953; më 1954 shkroi përmbledhjen me tregime “Rojet
e demokracisë” («Οη θξνπξνί ηεο Γεκνθξαηίαο»); më 1956 novelën «Πέληε
γξάκκαηα- κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία» ( “Pesë letra – një histori e vërtetë” ); më
1962 «Σζηγγάληθε αγάπε» (“Dashuri cigane”); më 1966 romanin “Spitali
partizan” («Σν παξηηδάληθν λνζνθνκείν»). Deri më 1966 do të shkruajë romanin e
dytë “Qyteti i ri” («Ζ λέα πόιε») si dhe novelat për fëmijë, “Kur ndërtonim
hidrocentralin” («Όηαλ νηθνδνκνύζακε ηνλ πδξνειεθηξηθό ζηαζκό») dhe
“Llampa e minatorit ndrit” («Ζ ιάκπα ηνπ κηλαδόξνπ θσηίδεη»). Më 1970 shkroi
dy monografi për Heroin e Popullit Lefter Talo dhe për Thanas Zikon.
Spiro Xhait i përket dhe njera nga dy-tre dramat e shkruara nga autorë
minoritarë. Fjala është për dramën me katër akte: “Akti i fundit”, botuar në
revistën “Nëntori” , nr. 1, 1958.
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Pas rifitimit të së drejtës për të botuar, fillim i vitëve 80, botoi në shqip
romanin “Kronikë Dropullite”1989. Në planet e tij krijuese ishte rishkrimi i këtij
romani në greqisht, si dhe botimi i romanëve: “Misioni i largët”, “Trëndafilat e
majit të kuq”. Nuk i botoi për shkak të ndryshimeve politike në vend.
Do t‟i rikthehet krijimtarisë letrare kur, pas vitit 1991, vendoset në Greqi.
Por me sa duket, është pak si vonë për të sjellë diçka të re në prozën e Minoritetit
Grek, megjithëse mbetet babai i saj për periudhën e pasluftës.
Duhet thënë se proza e Spiro Xhait pavarësisht nga prodhimtaria e lartë,
nuk i shpëtoi dot skematizmit që impononte metoda e realizmit socialist.
Personazhet e tij, pavarësisht se mund të flasin greqisht, janë karaktere e tipe që i
gjen me bollëk në prozën shqiptare të viteve 50. (Kjo vlen, bile, edhe për romanin
e tij “Kronikë Dropullite”.) Përjashtim bëjnë këtu personazhet dhe situatat te
“Pesë letra – një histori e vërtetë” («Πέληε γξάκκαηα- κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία»),
“ Dashuri cigane” («Σζηγγάληθε αγάπε»).
Konfliktet dhe antagonizmi në veprat e tij kanë një ngyrim të partishëm
bardhë e zi, ndërsa tematika, deri vonë, mbetet pothuaj e njëjtë: “Lufta që na
dhuroi lirinë”, përpjekjet për ndërtimin “e jetës së re”,“drejtësia e vijës së partisë”,
e kaluara e zezë, të cilën duhet ta kemi parasysh në çdo hap të jetës etj. Edhe
shumë nga tregimet e tij të fundit manifestojnë një nostalgji për bukuritë e një
jete të pajetuar në periudhën socialiste.

Janis Panos 1
917- 1989. Filloi veprimtarinë letrare që në periudhën e luftës me baladën
tjetër të njohur për Lefteri Talon si dhe poezi të tjera ku dallon, veçanërisht,
elegjia për masakrën e Glinës të shkaktuar nga ballistët më gusht të 1943-it.
Më 1960 botoi vëllimin poetik për fëmijë “Kënga e Vurgut”, më 1962 “Lirisë dhe
paqes”, si dhe vëllimin “Në kudhrën e përgjakur”. Frymëzimi i tij mbetet ai i
luftës dhe i punës për socializmin.
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Eshtë një nga të paktit që tentoi të shkruajë dramaturgji. Botoi në shqip
dramën “Në zjarrin e luftës”, por pa ndonjë sukses dhe pa mundur t‟i rezistojë
kohës.
Janis Panos u mor edhe me përkthime nga shqipja në greqisht. Përktheu
poezi të Mjedës, Agollit, Siliqit etj
Vasilis Koças.
U lind më 1940 në fshatin Krioneri të Dropullit të Sipërm në rrethin e
Gjirokastrës.
Mosha relativisht e re të jep përshtypjen se do t‟i krijonte mundësinë
vetës të përfshihej në brezin e krijuesve të rinj të minoritetetit grek, të ndiqte
shembullin e bashkëmoshatarëve të tij Zarballait,Qiriazatit, Kacalidhës etj. Por
Koças mbetet një poet tipik i fazës së parë të letërsisë së pasluftës. Vargu i tij
është ai tradicional popullor. Madje, përpjekja për të qenë sa më i partishëm e
dëmton shpesh finesën e thjeshtësisë dhe elegancën e mendimeve të holla të
vargut popullor. Edhe përpjekja e tij për të aplikuar rimën apo vargun e lirë është
e pasuksesshme.
Vasilis Koças, edhe tani, kur shkruan poezi, kërkon dhe gjen udhëheqës
për t‟i kushtuar të njëjtat vargje deklamative e panigjirike të ngrituara mbi një
gjuhë të papërpunuar popullore. Shkruan poezi dhe kryesisht në greqisht. Vepra e
tij më e mirë konsiderohet poema «Ήζνπλ πνηέ ζηε Γξόπνιε» (“Ishe ndonjëherë
në Dropull”), 1977.
Veprat të tjera të tij janë «Σξαγνύδηα ηνπ θαηξνύ» (“Këngët e stinës”),
1965; «αηπξηθνί ζηίρνη» (“Vargje satirike”), 1968; “Κνκκνπληζηηθά θώηα»
(“Drita komuniste”), 1969; «Απξίιε θαισζόξηζεο» θαη «πδήηεζε κε ηε γπλαίθα
κνπ», (“Mirë se erdhe prill” dhe “Bisedë me gruan time”), 1973; «Σαμηδηάξηθα
κνηίβα», (“Motive shtegtare”),1974; «Πνηήκαηα» (“Poezi”),1986.
Shkroi edhe poezi për femijë. U mor, gjithashtu, me përkthime autorësh
grekë e shqiptarë.
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Persefoni Gjini.
Pothuaj e vetme poete që shoqëroi letërsinë në Minoritetin Grek në të gjithë
periudhën e pasluftës. Vargu i saj burimor, i mbështetur në vargun tradicional
popullor, rimat e thjeshta
metaforave aq të

dhe përdorimi i krahasimeve, paralelizmave e

njohura dhe të suksesshme në krijimtarinë popullore janë

karakteristika, që i japin jetë poezisë së saj. Persefoni Gjini me poezinë e saj
përpiqet dhe është kudo, në çdo problem të kohës. Shpesh ajo konsiderohet poete
popullore dhe mirret si shembull se si rapsodi popullor mund të ndjekë dhe të
pasqyrojë realitetin socialist. Në këtë kuptim ajo ka qëndruar midis poezisë së
kultivuar dhe rapsodit popullor. Edhe vëllimi i saj poetik mban të njëjtin titull
«Ραςσδηθνί ζηίρνη» (“Vargje rapsodike”). Madje, shumë nga krijimet e saj janë
kthyer në këngë popullore, pavarësisht se sa ato i rezistuan kohës.
Megjithatë, Persefoni Gjini mbeti gruaja poete e Minoritetit Grek që gëzoi
respektin e të gjithëve.
U lind më 1931 në Poliçan të Gjirokastrës dhe vdiq me 2007 në
Gjirokastër.
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VI.5.

Faza e dytë.

Karakteristikat kryesore.
-Në aspektin e pozicionit ideologjik (marrëdhënieve me pushtetin). Pesha e
letërsisë së burgosur bie mjaft. Paralelisht me kërkesat për letërsinë e angazhuar
evidentohën tendenca në rritje për një letërsi të çliruar nga angazhimi ideologjik.
Ndërkohë shfaqet edhe një lloj tjetër angazhimi letrar që lidhet me përpjekjet për
të evidentuar identitetin etnik.
Edhe në këtë fazë vazhdon të mbetet evidente autocensura dhe censura.
- Në aspektin letrar vihet re një përpjekje për një ngritje cilësore artistike
si në drejtim të gjetjeve, të formave e të mjeteve shprehëse, ashtu dhe në
atë tematike
- Në aspektin e llojeve letrare mbetet mbisunduese poezia, kryesisht,
liriko-politike e ideologjike. Por kemi një presion në rritje dhe

të prozës,

kryesisht, të tregimit dhe novelës, sidomos aty nga fundi i viteve 80 .
- Karakteristikë mbetet, gjithashtu, përkthimi i një numri gjithnjë në rritje
të veprave letrare në gjuhë analoge dhe krijimtaria në dy gjuhë. Krijimtaria në
gjuhën greke dalngadalë fiton epërsi mbi krijimtarinë në gjuhën shqipe të vet
krijuesve minoritarë.
- Kërkesat cilësore lidhën me ardhjen në skenë të një numrin shumë të
madh krijuesish të rinj
Mendimi i pakët kritik i asaj periudhe vlereson pjekurinë letrare, që
përcakton natyrën e fazës së dytë në letërsinë e Minoritetit Grek, si produkt i
“ndërtimit të bazës ekonomike të socializmit dhe i kalimit të vendit në fazën e
ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste” 1
1

S.Dajo, gaz Λνγνηερληθό Λατθό Βήκα, shkurt, 1989, fq.6
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Mendimi në fjalë, aq i njohur dhe në kritikën letrare shqiptare, nuk ka bazë
reale edhe po të nisemi nga parimet e historiografisë së realizmit socialist. Kjo për
faktin se në periudhën që u njoftua “ndërtimi i bazës ekonomike të socializmit”,
fryma liberale, hapja dhe përafrimi me Perëndimin që u vunë re në letërsinë dhe
në artet shqiptare, provokuan mërinë e udhëheqjes komuniste për t‟i rikthyer ato
në linjën e “tabanit kombëtar dhe frymës popullore”. Plenumi i katërt i PPSH-së i
1974-ës ishte një akt bruatal kundër përpjekjeve për një frymëmarrje të re cilësore
të artit e të letërsisë.
Fryma e re, në rinovimin e letërsisë edhe në Minoritetin Grek lidhet me
presionin e brëndshëm të ardhur nga brezi i ri i krijuesve, por edhe nga kontaktet e
shtuara me botën e jashtme nëpërmjet realitetit shqiptar dhe drejtpërdrejt me
Greqinë.
Brezi i krijuesve të kësaj faze në Minoritetin Grek shpalosi shqetësime të
tjera për letërsinë. Nuk pajtohet me ruajtjen e strukturave tradicionale letrare. Në
poezi përdoret me efikasitet vargu i lirë. Dilemën midis lirisë së poetit dhe lirisë
së kushtëzuar nga roli i paracaktuar i poetit e zgjidh dalngadalë në favor të lirisë
së poetit, kuptohet aq sa nuk mund të cënohën dhunshëm kornizat ideologjike.
Madje, brezi i ri i krijuesve shmang dukshëm edhe tematikën e imponuar nga
ideologjia komuniste. Në krijimtarinë e krijuesve të rinj shfaqet vrullshëm një
tematikë shoqërore e çliruar nga

ideologjia. Lirizmi në përgjithësi fiton një

frymëmarrje më të gjërë. Dukshëm vihën re dhe kërkesat për një trajtim ndryshe
të traditës dhe përkatësisë etnike. Krijimi i një simbolike të veçantë, alegoria,
metafora të marra nga krijimtaria popullore dhe të ridimesionuara në aktualitetin e
kohës bëhën mjete kryesore shprehëse të poezisë së kësaj periudhe, sidomos, të
asaj pas viteve 80.
Në këtë prizëm lëvrimi i letërsisë në gjuhën amtare shënon një kthesë
serioze. Pothuaj të gjithë autorët e rinj që kishin filluar krijimtarinë e tyre në
gjuhën shqipe, tani shkruajnë ose vetëm greqisht, ose në të dy gjuhët.
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Paralelisht me krijuesit e vjetër, shfaqën dhe emra të rinj. Përfaqësuesit
kryesorë janë Nikos Kacalidhas, Andreas Zarballas, Petros e Odhiseas Çerkezis,
Thomas Sterios, Fotos Malos, Fotos Qiriazatis, Spiros e Stavros Llajos, Vasilis
Bariabas e akoma më të rinj si Stavros Dajos, Alqis Papas, Alekos Papas,
Vangjelis Millos, Kostas Nushas, Spiros Hristos, Tilemahos Koças, Vangjelis
Zafiratis etj, të cilët do të konsolidojnë individualitetin e tyre krijues pas viteve
90të.
Ndërkohë, rriten kërkesat për lëvrimin e prozës sidomos nga krijuesit e rinj.
Më 1985-ën kemi edhe vëllimin e parë me tregime të autorit të ri Stavros Dajos.
Në shtypin periodik në gjuhën greke të asaj periudhe shkruajnë tregimet e tyre të
para Thomas Sterios, Spiros Hristos, Tilemahos Koças, Petros Çerkezis, Spiros
Llajos etj. Disa prej tyre, si P.Çerkezis, S. Llajos, do t‟i rikthehën totalisht
poezisë. Të tjerë, si Tilemahos Koças, Spiros Hristos etj, do të t‟i përkushtohën
prozës për t‟u bërë përfaqësues me në zë në letërsinë e Minoritetit Grek. Ka emra
të tjerë të cilët, siç ndodh rëndom, hoqën dorë nga letërsia
Lloji i prozës është kryesisht tregimi i shkturtër. Karakteristikë është se
tematika nuk ka lidhje shumë me aktualitetin. Prozatorët e rinj ndihën më të sigurt
kur shkelin në monopate të njohura tematike. Ato i përkasin së kaluarës ose
luftës, por interes të veçantë paraqesin tregimet me fabula – ide.

Nikos Kacalidhas.
U lind në Leshinicën e Sipërme të rrethit të Sarandës më 1949. U diplomua
për letërsi në Universitetin e Tiranës. Në fushën e letrave u shfaq shumë shpejt.
Vazhdon të jetë poet, megjithëse, nga dora e tij kanë dalë edhe mbi 30 ese
(sprova) për autorë e probleme të ndryshme të letërsisë në Minoritetin Grek, si
dhe një numër i madh përkthimesh, sidomos, poezi nga greqishtja në shqip. Tani
provon forcat e tij në prozën e gjatë të romanit. Shkruan vargje me të njëjtën
lehtësi si në shqip edhe në greqisht.
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Ai nisi krijimtarinë e vet poetike si një përfaqësues i brezit të ri të poeteve
në Shqipëri. Shumica e vëllimeve poetike të dhjetëvjeçarit të parë krijues, vitet
70-80‟, janë të shkruara në shqip. Madje, është nga të paktit poetë minoritarë
grekë që vazhdon të ketë një komunikim shumë të mirë me publikun shqiptar. Ai
edhe tani shkruan me të njëjtën lehtësi e ngrohtësi poezi në gjuhën shqipe.
(“Profecia e drurëve” 1998, “Fati i Amarandos” 2003 e “Pagëzimi i zogjve”2006.)
Eshtë njëkohësisht poeti më produktiv i Minoritetit Grek dhe një nga me
produktivet në letërsinë shqiptare. Ka shkruar gjithsej 27 vëllime poetike të ndara
në dy kategori, vjersha dhe poema.
Prodhimtaria e tij letrare rritet së tepërmi në dhjetëvjeçarin e fundit të
shekullit të kaluar. Në këtë periudhë, poeti bën hapa të qëndrueshme në lëvrimin e
poezisë në gjuhën amtare, pa harruar edhe lexuesin shqiptar. Ka shkruar nëntë
poema të gjata. Përmendim:.
Kësaj periudhe i përkasin dhe dhjetë vëllime poetike
Kacalidhas tregon se është i vendosur të shkruajë poezi dhe në çdo hap të
hedhur synon një majë të re. Vepra poetike e Niko Kacalidhës njohu disa çmime e
vlerësime. Që me vellimin e parë “Fjalët e thëna në pranverë” 1971 merr
“Çmimin e Republikës”. Me vëllimin e tretë “Shtëpitë tona në Jug”, merr
“Çmimin e dytë kombëtar” në poezi. Pasojnë disa çmime të dhëna nga gazetat
“Drita” e “Zëri i rinisë” si dhe revista “Nëntori”. Më 1989 dekorohet nga
Presidenti i Republikës me titullin “Naim Frashëri” për shërbime të shquara në
letërsi. Në 2003 merr çmimin “Pena e argjendë”, për përkthimin e vitit, të
akorduar nga Ministria e Kulturës, për përkthimin në shqip të nobelistit grek
Odhiseas Elitis.
Një numër nderimesh, çmimesh e dekorimesh i janë akorduar edhe në
Greqi. Vlen të përmendet “Çmimi i Parë Panhelenik” për poezinë “Asqitis”, 2003
dhe po këtë vit “Çmimi i Parë Ballkanik” “AIMOS” dhënë nga Komisioni
Ballkanik i Sofies për vëllimin “Një qind, njëqindgjethet e Arushës së Madhe”.
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Eshtë poeti që ka njohje me shumë personalitete të njohura si me nobelistin
Odhisea Elitis, me Melina Merkurin, me poetin kombëtar të Qipros, Kosta
Montin. Gëzon simpatinë e veçantë të Dritëro Agollit dhe Ismail Kadaresë etj
Madje, do të thoshnim se kjo është pjesë e egocentrizmit të tij që në
procesin krijues shfaqet me një individualitet aq sa të lexueshëm, aq dhe të
koklavitur, por që në përgjithësi është parë si vlerë.
Shprehje e këtij egocentrizmi poetik është shpjegimi i tij për “kozmosin” e
vet poetik. Kjo botë niset nga ai vetë, familja dhe vendlindja e tij.
Në këtë kuadër poeti përpiqet të krijojë filozofinë e vet, arqetipat e tij që
ngrihën në lirizmin dhe epizmin e njëkohshëm të poezisë së tij, të cilat në fakt
frymëzohën

nga perceptimet poetike shpesh të të tjerëve, por që ai u jep

frymëmarrjen e botës së tij.
“Kur lexon poezinë e Niko Kacalidhës, nxitesh për të gjetur burimet dhe
ecurinë e vizionit të tij poetik ”,-thotë për të Flutarak Germeni duke folur për
vëllimin poetik “Profecia e Drurëve” 1.
Dhe është e vërtetë që kur lexon poezi të Kacalidhës në gjuhën shqipe të
kujtohën motive të Elitis, Seferisit, Ricosit etj.
E njëjta gjë ndodh edhe kur lexon poezi greqisht të Niko Kacalidhës. Të
kujtohet mënjëherë Kadareja, Arapi, Podrimja.
Ai e merr këtë ngacmim, ose diçka tjetër që e impresionoi tej mase, e fut në
botën e tij poetike të metaforave, simboleve e personifikimeve aq ngushtësisht të
lidhura me

pemët, zogjtë, ujërat, shkëmbinjtë e vendlindjës së tij, për t‟i

formësuar në një diçka poetike që i përket egocentrizmit të tij. Madje, duket
ndjeshëm pjesëmarrja në këtë proces edhe të yjve, rrufeve, reve, hënës e
gjithçkaje tjetër qiellore që duket nga pikëvështrimi i vendlindjes së tij.
Gjithashtu duke qenë se Kacalidhas shkruan aq lirshëm në të dyja gjuhët,
me të njëjtën mënyrë poetike, në krijimtarinë e tij krijon shpesh një sintaksë
1

F. Germeni, diskutim letrar, Tiranë ,15.01 2001
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poetike të vetën, e cila rrjedh nga komunikimi brënda vetes i gjuhëve analoge. Në
këtë kuadër ai përbën një shembull për letërsinë krahasuese. Duke qenë një
ndërmjetës poetik midis dy gjuhëve arrin të krijojë jo vetëm individalitetin e tij
krijues por edhe të ndikojë te letërsitë analoge. Si tregues për këtë mund të mirret
edhe vlerësimi që i bëhet në të dy vendet.

Andreas Zarballas
U lind më 1942 në fshatin Llazat të Sarandës. Pas studimeve punoi për pak
kohë si mësues dhe pastaj gazetar në gazetën “Llaiko Vima”. Më 1981 botoi
vëllimin e parë poetik, «Δπηκέλνπκε» (“ Këmbëngulim”). Më 1985 librin me
publicistikë, «Σαμίδη ζηνλ ηόπν κνπ» (“Udhëtim në vendin tim”) dhe më 1989
vëllimin e dytë poetik «Σα παηδηά ηνπ Ήιηνπ» (“Djemtë e Diellit”). Më 1992
botoi vëllimi e tretë poetik, «101 πνηήκαηα γηα κηα ρνύθηα γε» (“101 poezi për
një grusht tokë”). Me 2004 studimin «Ο άιινο ράξηεο» (“Harta tjetër”). Më 2006
dhe 2007, përgatiti dy antologji, e para me poezi të poetëve minoritarë grek e
përkthyer dhe shqip dhe e dyta me tregimin e zgjedhur të prozatorëve nga
Minoriteti Grek. Me 2008 botoi vëllimin me tregimet e tij më të mira «Ζ κνίξα
ηνπ Αιθίλνπ» (“Fati i Alkinos”) dhe po këtë vit një vëllim me esse rreth këngëve
popullore me titull, «Σν αηκα ηεο αγάπεο” (“Gjaku i së dashurës”).
Pavarësisht nga prodhimtaria jo e shumtë, konsiderohet një nga poetët me
në zë dhe një nga penat më të fuqishme në letërsinë e Minoritetin Grek në
Shqipëri. Në vetvete ai përbën një shkollë poetike. I ndërgjegjshëm për misionin e
tij si poet e gazetar ai ka meritën se është nga të parët që thyen kornizat e brezit të
vjetër. Zarballas është, gjithashtu, i rreptë në kërkesat për cilësi në letërsi. Ndikimi
i tij ishte i drejtpërdrejtë për hapin cilësor që bëri poezia e krijuesve të Minoritetit
Grek në këtë fazë. Ndihmoi shumë edhe pozicioni i tij në gazetën “Llaiko Vima” ,
si i vetmi mjet periodik që botonte letërsi në gjuhën greke.
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Andreas Zarballas është kaq i lidhur me fatet e vendit që i përket, saqë
poezia e tij, edhe kur botohej nën “inspektimin” rigoroz të diktaturës, gjente mjete
komunikimi me pulsin e përkatësisë etnike dhe këtë ndjesi e përçon me guximin
që e pajis arti i metaforave, paralelizmave dhe i simbolikës së tij të veçantë. Kur
shkruante poezi që do t‟i fuste diku nën dhe, evidentohet më qartë pezmi i fatit të
të qënit dyfish i përbuzur dhe i harruar. Siç e thamë, është poeti i krijimit të
simbolikës së tij të veçantë që i shërbën misionit të poezisë së tij, por i shërbejnë
dhe komunitetit të tij për t‟u vetorientuar. Filologu dhe tregimtari i njohur grek
Hristoforos Milonis, shkruan për Zarballan: “Në poezinë e tij, gjuha arrin të
realizojë funksionin e saj më fin dhe të shprehë

jo thjesht fatin e keq në

sipërfaqën e tij të së përditshmes, por dhe “lëvizjet më të thella të shpirtit”,
ëndrrat, dinjitetin e plagosur dhe marrazin e një populli që e kanë harruar. Bota e
tij është një botë e mbyllur, por në unitet me fatin dhe kujtesen historike, me
kohezionin gjeografik dhe veçoritë dalluese të identitetit kulturor dhe jetës së
brëndshme të komunitetit të vet. Tek ai është i shkrirë organikisht poeti që,
përfundimisht bëhet ndërgjegjja dhe zëri i tij...” 1
Vargu i tij është i kursyer dhe i thjeshtë. Përmes një sintaksi të goditur,
arrin të përcjellë pa vështirësi emocion te lexuesi i tij. Di dhe përdor me saktësi
fjalën kur do të krijojë ngjyrime poetike, apo të përcjellë meditime filozofike.
Eshtë poet me shumë i arsyes se i ndjenjës. Natyra, ngjyrat, tingujt kanë vlerë për
Zarballan kur e ndihmojnë të depërtojë më mirë te shpirti i popullit.
Motivet e traditës popullore, ashtu si dhe vargu klasik popullor
trembëdhjetë apo pesëmbëdhjetërrokësh, marrin një vlerë të re artistike,
gjithmonë, duke u aktualizuar në përmbajtje. Zarballai kërkon të “fshihet“ pas
këtyre formave për të qenë sa më alegorik në kumtimet e tij të ndaluara për kohën.
Andreas Zarballas nuk kujdeset vetëm për vargun. Kujdesi i tij më i madh
është te mesazhi që do të transmetojë. Do që të jetë sa më i saktë, më i plotë dhe
1

Υξηζηόθνξνο Μηιηόλεο. Gaz. Καζεκεξηλή , f.30, dt. 6 mars, 1994.
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më i gjërë. Krijimi i uniteteve poetike me një tematikë të caktuar, por dhe me një
mesazh sa më të gjërë, jo me poema të gjata, por me poezi sa më të shkurtra,
mbetet një karakteristikë tjetër e poetit. Brënda këtij kuadri, ai krijon simbolikën e
vet, e cila jo në pak raste është shndërruar në simbolikën e poezisë së krijuesve të
tjerë minoritarë. Marrim këtu si shembull ngarkesën emocionale dhe simbolike që
fitoi në krijimtarinë e tij fjala “vendi ynë”. Në kushtet kur përdorimi i fjalës Greqi
dhe emrat apo mbiemrat e prodhuara prej saj ishin të ndaluara, duhej krijuar një
nocion i ri për të përcaktuar përkatësinë etnike. Dhe u gjet togfjalëshi “vendi ynë”
për të përcaktuar si atdheun e veçantë të poetit dhe në vijim të të gjithë të tjerëve,
ashtu edhe marrëdhëniet me Greqinë. Po ashtu përmendin simbolet e shamive
dropullite, të pemës dhe të rrënjëve etj, gjë për të cilën ia vlën t‟i kushtohet
vëmendje më e gjërë.
Të bën përshtypje sensibiliteti i treguar nga poeti ndaj çdo gjëje.
Veçanërisht, me dyshim, shikon poeti “transformimet e socializmit”. Është
ndoshta nga të rrallët poetë që u shqetësua, p.sh, për ndërhyrjen e njeriut socialist
në mjedisin natyror në emër të përfitimit të tokës së bukës. (Poezia “Kënga për
prallin e madh”, vellimi poetik “Djemtë e Diellit”.) Poeti nuk bëhet Don Kishot të
dalë e të ndalojë këtë katastrofë, por shkruan një poezi që qan për shkuljen, në
emër të këtij qëllimi, të një pralli shekullor. Për poetin nuk është vetëm se një
pllajë mali mbeti pa pemën e vjetër, por se bashkë me këtë boshllëk poeti shikon
humbjen e këngëve që ishin lidhur më këtë prall. Ndërgjegjja e poetit shkon, pra
më larg. Objektet mjedisore përbëjnë për të, pjesë të kulturës së një populli dhe
shkatërrimi i tyre, përpos se vrasin natyrën dhe mjedisin, shkatërrojnë edhe këtë
kulturë.
Zarballas,-thotë për të Fotos Qiriazatis, “është poet i kursyer dhe i thjeshtë,
me vargje që kanë si epiqëndër më shumë arsyen se zemrën, por lirik dhe i
dashur, i dhembshur dhe i hidhëruar, me mërzitje të dukshme për braktisjen e
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madhe në mëshirën e njerëzngrënësve, gjithë stres dhe ankth, por edhe besim e
shpresë shtrënguar mes dhëmbëve ....”1
Si fjalë e fundit për këtë shënim për A.Zarballan do të përmendnim atë
kërkesë të vazhdueshme ndaj tij për më shumë prodhimtari. Por me sa duket poeti
i zhgënjyer nga zhvillimet që pasuan pas viteve 90të, duket se po i lë gjithnjë e
më pak vend letërsisë dhe merret me evidentimin ndryshe, të paktën të historisë së
“vendit të tij” në të gjitha drejtimet.

1

Fotos Qiriazatis, Gaz. «Νέα εζηία», 25.12.1994.
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VI.6.

Përfaqësues të tjerë të kësaj faze.

Siç u përmend gjatë kësaj faze shfaqën edhe një numër shumë i madh
krijuesish të tjerë.Ndër ta përmendim:
Petros Çerkezis. U lind më 1946 në Poliçan të Pogonit, rrethi i Gjirokastrës.
Studioi për Letërsi në Universitetin e Tiranës. Për shumë kohë punoi si mësues e
më pas libretist në estradën e Gjirokastrës. Botoi për herë të parë poezi në moshën
20-vjeçare. Fillon krijimtarinë e tij në gjuhën shqipe në poezi e prozë. Në greqisht
shkruan në fillim të viteve 80. Poezitë i përmblodhi në gjashtë vëllime për fëmijë
e për të rritur. Përmendim:
“Në tokën e stërgjyshërve”,poezi, 1977; “Duarshtrengimesh”, poezi, 1984;
“Dridhet pala e fustanellës”,1987; «Οη ιεζηέο ηνπ Ήιηνπ» (“Grabitesit e Diellit”),
poezi, 1998; «ηελ όρζε ηνπ ζθνησκέλνπ ρξόλνπ» (“Në bregun e kohës së
vrarë”), poezi, 1999; «Ζ έθηξσζε» (“Abordi”), roman, 2005.
Tregimet e tij janë të shpërndara në shtypin periodik.
Petros Çerkezis është një krijues në kërkim, por më shumë në kërkim të
vendit që do të zëjë ai në letërsi. Kjo përcakton edhe llojin e letërsisë që shkruan.
Merret, gjithashtu, edhe me studime e ese që lidhën me trashëgiminë letrare
të Minoritetit Grek.
Thomas Sterios. Poet, prozator dhe studiues.Studioi për mjekësi në
Universitetin e Tiranës. Dashuria e tij me letërsinë shfaqet shumë herët. Shkruan
fillimisht në gjuhën shqipe e më pas vetëm në greqisht. Ndër katër libra të botuara
para vitëve 90‟ vetëm njeri, ai me titull «Οη άλζξσπνη πνπ αγάπεζα» (“Njerëzit
që dashurova”), 1984 është shkruar në gjuhën amtare.
I ardhur nga fusha e mjekësisë, ai sjell një ndjesi tjetër në letërsinë e
Minoritetit Grek. Tematika e poezive të tij u largohet ideologjizmave. Në të
mbizotëron konvecioni i paqes dhe i dashurisë. Sterios dallohet gjithashtu për
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lirizmin e tij edhe kur shkruan prozë. Ai di të përcjellë te lexuesi ndjenja të holla.
Personazhet e tij shquhën për vizatimin e saktë, që arrihet më shumë përmes
dhënies së botës së tij, veprimit e mendimit, se sa duke e përshkruar. Poezi kanë
edhe fabulat e tregimëve të tij, që rredhin nga kombozicioni i rrrëfimit.
Vend me rëndësi në veprimtarinë e tij në fushën e letrave, zë edhe studimi
i historisë dhe traditave të vendit të vet. Studimet e ndryshme në këtë drejtim
frymëzojnë edhe letërsinë e shkruar prej tij.
Fotos Malios. Pavarësisht nga origjina dhe pozicioni që ka si pedagog
letërsie në univeristet, kontributi i tij në letërsinë e minoritetit nuk është ai që
pritej. Në përgjithësi, shënjat premtuese të fillimit, nuk u justifikuan dhe ai nuk
mund të ngrihej në nivelin e krijuesve të tjerë me zë në minoritet.
Stavros Llajos. Edhe pse me një moshë relativisht të re, kërkon të zëjë një
vend në letërsinë e Minoritetit Grek. Vëllimi i tij i parë poetik «Μηα ρνύθηα
ζάιαζζα» “Një grusht det”, 1985, në gjuhën amtare, i këndon detit, peshkatarëve,
diellit, zogjve dhe dritës. Poezia e tij ka çuditërisht, një tejpamje që nuk ndotet
nga angazhimi i detyrueshëm.
Vangjelis Milos. Edhe pse e rëndë pesha e “biografisë së keqe”, nuk e
pengon atë që të shkruajë poezi të vërtetë me ëmbëlsinë dhe thjeshtësinë e këngës
popullore, larg zhurmave e panigjirizmit bosh.
Alekos Papas. Eshtë një përfaqësues i brezit më të ri me pretendime krejt
të reja, të cilat ngrihën mbi shqetësimet që vënë në dyshim raportet e pushtetit
politik me individin në përgjithësi. Poezitë e tij të kësaj faze, edhe pse ndonjëherë
jo fort të arrira, kanë brënda një filozofi të indinjatës që buron nga pamundësia,
për të ndryshuar këto raporte të ndërtuara së prapthi. Ai është një poet që kërkon
lirinë, por kërkesa e tij preçizohet në lirinë politike.
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VI.7.

Periudha në vazhdim.

Fjala është për letërsinë e shkruar pas viteve 90. Në fakt nuk është e
thjeshtë për ta përcaktuar termin e periodizimit të letërsisë së kësaj periudhe. I
shkon për shtat termi fazë apo periudhë. Po të marrim si pikë referimi Luftën e
Dytë Botërore duhet përdorur termi fazë. Po të marrim si pikë referimi
marrëdhëniet me letërsitë analoge duhet përdorur termi “periudhë”.
Duke qenë se kriteri i dytë është më i qenësishëm, mendojmë, se bëhet fjalë
për një periudhë në vijim dhe jo për fazë të një periudhe tjetër.
Kjo periudhë e re në zhvillim, karakterizohet nga një zhvillim i vrullshëm
dhe nga lëvrimi, pothuaj, i të gjitha gjinive e llojeve letrare. Karakterizohet
gjithashtu nga përpjekjet për të fiksuar fatin indivindual e kolektiv të Minoritetit
Grek gjatë periudhës komuniste. Pra, vazhdon të mbetet në përgjithësi një letërsi e
angazhuar por në një kah tjetër, atë të fatit të Minoritetit Grek në Shqipëri dje dhe
sot, fatit të individit, anëtar i këtij minoriteti, në Greqi. Kjo përbën edhe
idivindualitetin e ri të kësaj letërsie, pavarësisht se shkruhet nga autorë që i
përkasin fazës së dytë, madje, edhe fazës së parë. Midis tyre konkurojnë dhe
autorë të rinj që debutojnë pas rënies së komunizmit në Shqipëri. Proza shfaqet si
tregime, novela, romane, por edhe monografi, ditare, kujtime, që shpesh u ngjajnë
përpjekjeve për të shplarë ndërgjegjen nga një faj edhe pse i kryer nga halli,
nga moskuptimi apo nga nevoja e mbijetesës.
Kontaktet me letërsinë panhelene janë të lira, ndërsa rrallohën gjithnjë e
më shumë kontaktet me letërsinë shqiptare.Gjithnjë e më të rrallë janë krijuesit
minoritarë të kësaj periudhe që shkruajnë në të dy gjuhët, shqip e greqisht
Gjithashtu, pavarësisht nga shkaqet, ruan kontaktet me letërsinë popullore.
Nuk mund të mos vihet re se ajo zhvillohet e shpërndarë dhe e shkrirë me
letërsinë

panhelene. Mungesa e një strukture për ta ndjekur, grumbulluar,
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studiuar e promovuar mbetet një problem serioz. Ky problem lidhet me fatin e
ruajtjes së identitetit të saj në të ardhmen si letërsi e Minoriteti Grek. dhe nuk ka
si të ndodh ndryshe përderisa ky minoritet ndodhet në Shqipëri.
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PJESA E TRETË
KREU I SHTATË
QASJE TEORIKO-LETRARE E KRIJIMTARISË POETIKE TË PANO
ÇUKES NIKO KACALIDHES DHE ANDREA ZARBALLAS
VII. 1. Miti

dhe ideologjia.

Objektivi i venë për të studjuar dhe analizuar në mënyrë të plotë në kuadrin
e këtij punimi edhe vepren poetike të tre poeteve, P. Çukës, A. Zarballas dhe N.
Kacalidhës, kuptohet që është e vështirë dhe kjo për disa arsye. Së pari i përkasin
fazave të ndryshme brënda periudhës së realizmit socialist. Së dyti, megjithëse i
përkasin së njëjtës metodë krijuese angazhimi i tyre poetik, gjuha e përdorur dhe
teknika poetike është e ndryshme. Së treti kjo presupozon vështirësi në mënyrën e
organizimit të strukturës së studimit dhe në vijimësi të paraqitjes së materialit.
Mënyra më e thjeshtë ishte të mireshim me çështje dhe kritere të formës dhe
strukturës poetike. Kjo do të binte ndesh me parimet dhe orientimin bazë të
punimit të përcaktuara që në parathënie dhe në disa kapituj në vijim, atë të
mesazhit poetik të kodifikuar në mite dhe të mbartur në krijimin dhe rikrijimin e
tyre në konceptin real dhe filozofik të kohës dhe hapësirës.
Nga ana tjetër, vet këta poetë u përpoqën të heqin nga krijimtaria e tyre atë
letërsi funksioni estetik i së cilës skadoi bashkë me mbylljen e ciklit të pushtetit
komunist dhe promovuan atë pjesë të traditës së tyre me vlera të qëndrueshme
përtej këtij angazhimi, si dhe atë prodhim të krijuar rishtazi. Kjo e bën të
arsyeshme që ne të përqëndrohemi pikërisht në këtë prodhimtari letrare dhe në
përputhje me metodën e zgjedhur, menduam të operojmë në bazë të disa kritereve
përgjithësuese.
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Vëllimet poetike të marra në shqyrtim janë :
P. Çuka «Γεηα ζαο αδέξθηα (κηα θσλή απ‟ ην Αξγπξόθαζηξν)» (“Përshëndetje
vëllezër, (një zë nga Gjirokastra)”), Athinë 1993.
N. Kacalidha: “Pagëzimi i Zogjve”, Tiranë 2006. Përfshihën poezi të
zgjedhura nga vëllimet poetike “Pagëzimi i zogjve”, “Eliksiri i Gurit”, “Shtëpia e
erërave”, “Hiri i hidhërimit” ; Vëllimin “Profecitë e drurëve” Tiranë 1988 dhe “Ζ
κνίξα ηνπ ακάξαληνπ” (Fati i amarandos), Athinë, 2003 ku përfshihën vëllimet
poetike “Bashi i yjeve”, “Natësira e lulenatës”, “Vaji i malit të vrenjtur”, “Limonj
të hidhur”, “Loti i ciklaminës” “Ambrozia e gurit”, “Njëmijë guacka deti” “Dhe
sfinksi foli”.
Andrea Zarballas. “Njëqind e një poezi për një grusht dhe”, Athinë 1992.
Detajimi i tematikës dhe i motiveve, të cilat kërkuan një punë voluminoze, na
lejuan të konkludojmë në kategoritë e mëposhtme.
1. Kategoria e natyrës
2. Kategoria e njeriut (shoqërisë)
3. Kategoria e forcave metafizike, (perënditë, fati, shënjtoret etj)
Për të mundësuar një analizë në bazë të këtyre kategorive është e
domosdoshme të kuptojmë disa nocione teorike në lidhje me to dhe që do të na
ndihmojnë të vendosim një marrëdhënie sa më të qenësishme dhe të natyrshme
me parashtrimet e mëparshme.
Së pari parashtrojmë idenë e mitit dhe të ideologjisë si një marrëdhënie
organike midis tyre. E nisim arsyetimin nga ndryshimi midis gjuhës dhe letërsisë
si dy mjete komunikimi që përdorin të njëjtin kod. Veçoria dalluese e gjuhës
duhet kërkuar te “funksioni referues” i shënjës. Në letërsi dhe veçanërisht në
poezi “qëllim dhe objekt i komunikimit është mesazhi në formën e vet konkrete”1,
është “funksioni poetik”.

1

R. Jakobson, Γισζζνινγία θαη πνηεηηθή ( perkthi, greqisht Glosologjia dhe poetika), fq. 34, Athinë 1975
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Në lidhje me këtë funksion të gjuhës poetike Niçe thoshte se “Sa më abstrakte
është e vërteta që do të kumtosh, aq më afër ndjenjave duhet ta sjellësh” 1. Dhe N.
Kazantzakis shton: “Por tani nxitoj të shpreh ndjenjat me fjalë; në shkrimet e
ardhshme do t‟i kushtoj gjithë kujdesin vargut dhe një çeshtjeje akoma më të
vështirë: të lehtësoj çdo fjalë dhe shprehje nga përmbajtja “kuptimore”; vetëm
emocion, esencë, muzikë. Thjeshtësi absolute me figurë të thjeshtë, të pastër, me
vizion”2. Sipas Elitisit arti i tij poetik përbën “një metodë të kuptimit të botës
nëpërmjet ndjenjave”
Ky ndryshim konsiston në atë që poezia i përket sistemeve gjuhësore
polisemantike dhe shfaqet si mënyrë subjektive referimi, ndërsa gjuha si mënyrë
objektive. Mirëpo, ndërsa ky funksion shfaqet si vlerë subjektive, në realitet, në
një masë të madhe përcaktohet nga kode që funksionojnë në nivel të
subkoshiencës individuale dhe kolektive dhe lidhën apo bashkohën me
ideologjinë e një shoqërie (në aspektin historik). Fenomeni përbën, sipas Barthes
një pjesë ideologjie.
Çdo poezi strukturohet në bazë të dy boshteve, atë sintagmatik dhe
paradigmatik që bashkohën i pari me nivelin gjuhësor dhe i dyti me funksionin
poetik, të cilat konfondohën në mënyrë organike midis tyre. Në rafshin ose
boshtin sintagmatik zenë vend nëpërmjet hapësirës, kohës, karaktereve dhe
veprimeve mesazhet ideologjike të krijuesit që mishërohën në boshtin
paradigmatik. Për pasojë, “kozmosi ideologjik” i një vepre është modeli ose
sistemi akronik në të cilin kodifikohet botëkuptimi dhe antropologjia e poetit,
ndërsa “kozmosi mitik”-miti është shndërrimi i këtij konceptimi të botës reale në
mite konkrete, dmth, në histori me subjekte vepruese, hapësirë dhe kohë, të
krijuara nga poeti, në mënyrë të tillë që përbëjnë një izotop me kozmosin
ideologjik.
1

A. Βνπγηνπθα, Ζ πνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε πξαγκαηηθόηεηα ηεο πνίεζεο, (poezia e realitetit dhe
realiteti i poezisë), fq. 101 Athinë, 1999.
2
Po aty, fq 103
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Pra miti, është ligjërim-tekst, i një niveli tjetër semantik struktura e të cilit,
raporti midis shënuesit dhe të shënuarit shënjës-objektit, nuk është një strukturë
arbitrare, siç ndodh me shënjën gjuhësore, por në mënyrë të skajshme i arsyetuar
dhe gjithmonë i ngritur mbi sistemin semantik gjuhësor. Gjithmonë sipas Barthesit ajo që në sistemin gjuhësor është shënjë në sistemin e mitit shndërrohet në
shënues të thjeshtë dhe kuptimi semantik në sistemin gjuhësor shndërrohet në
formë. Si i tillë miti është një ligjërim gjuhësor “i huazuar” nga gjuha si sistem
komunikimi dhe që “rikthehet” në këtë funksion, por i pasuruar me aftësinë
polisemantike që siguron metafora dhe sistemi tjetër figuarativ. Mund të thuhet që
është një realitet i krijuar që i serviret lexuesit si i vërtetë nëpërmjet një sistemi
semantik gjuhësor të ngarkuar me emocion që mbart një ideologji të caktuar. Kjo
do të thotë se kur poeti arrin të mënjanojë kondradtiktën midis mitit dhe realitetit,
që arrihet nga shkrirja midis tyre, atëherë ai garanton sukses poetik të
papërseritshëm dhe ekuilibër të admiruar.
Në këtë kontekst besoj se është me rëndësi të theksohën akoma dhe disa
pikëpamje të tjera lidhur me mitin të cilat na japim mundësinë për të kuptuar se
miti është produkt shoqëror i krijuar prej shoqërisë për t‟i shërbyer asaj dhe për të
kryer këtë funksion ai mbartet diakronikisht duke u përshtatur nivelit të arritur
prej saj.
Sipas Frojdit, miti përbën shfaqje të jashtme të fenomeneve të brëndshme
psikoanalitike të njeriut me pikënisje në subkoshiencë. “Përbëjnë mbetje
dëshirash dhe fantazish të kombeve të tera me fillesa te endrrat prehistorike të
foshnjerisë së njerëzimit” 1 Nxënësi i tij K. Jung ia dedikon mitin subkoshiencës
kolektive si një predispozicion psikik i formësuar nga forca e trashëgimisë, nga ku
buron në përgjithësi vepra e artit nëpërmjet artistit, si “individ kolektiv”.
Ideologjia nuk është gjë tjetër veçse të gjitha shfaqjet e dijes dhe botkuptimit të
botës, (Figuara, mite, ide, kuptime), qofshin ato të drejta apo të gabuara,
1

S. Frojd. Ο πνηεηήο θαη νη θαληαζηώζεηο, fq 772, Athinë, 1956
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aprovohën si veprimtari përbërëse nga cilado shoqëri njerëzore dhe përdoren prej
tyre si mjet rehabilitimi i së drejtës dhe mbrojtjes së interesave të tyre. Ajo mund
të ndahet në dy kategori në ideologji të përhershme dhe të pjesëshme. E para
përbën pjesë organike të shoqërisë njerëzore në aspektin diakronik dhe ideologjia
e pjesëshme ka karakter historik dhe shpreh qëndrimet koresponduese të çdo
shoqërie.
Elitis në polisiminë e tij për mitin, midis të tjerash e trajton atë si një vizion të
paraparë në kuadër të një funksioni “politik” të poezisë që dëndëson të kaluarën,
të tashmen dhe të ardhmen. Duke folur për Greqinë ai beson se ky mit vizionar
ekziston në mënyrë të ngahërshme, thjesht “kërkon pak zemër të pastër” që të
shfaqet.
Në këtë pikë duhet theksuar rëndësia që merr ekzistenca e “një besimi”,- në
formën e ideologjisë, në krijimin e një miti, gjë që presupozon se bota e mitit
është një botë dramatike, botë veprimesh, forcash, pushtetesh që përplasen. Në
këtë kuadër model veprimi në mit nuk është natyra, por shoqëria. Natyra reflekton
në mit shoqërinë unike njerëzore të vet jetës.
Pas kësaj përqasjeje le t‟u kthehemi poetëve konkretë dhe analizës së veprës së
tyre me instrument kryesor, kategoritë e përcaktuara më lart. Kriteri i përzgjedhjes
së tyre janë kategoritë kryesore të karakterizimit të letërsisë si art i kohës. Fjala
është për kategoritë e hapësirës (lart-posht, brënda-jasht) dhe të kohës (taniatëherë -pastaj). Në këto raporte nëndarja lart përfshin qiellin, perëndinë,
hapësirën kozmike, “botën tjetër”në përgjithësi metafizikën. Nëndarja poshtë
përfshin, tokën dhe natyrën nga njera anë dhe shoqërinë nga ana tjetër (realiteti
shoqëror dhe natyror).
Në kategorinë e kohës nëndarja tani lidhet me të tashmen “realtitetin”, ndërsa
nëndarja atëherë me të shkuarën mitin. Nëndarja pastaj është e lidhur me të
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ardhmen e cila tek të tre poetet përbën krahasimisht një dimesion të vagët dhe të
papërcaktuar, të modeluar në formën e dëshirës, apo dhe të pyetjes retorike.
Për të operuar sa më mirë, brënda këtyre kategorive mund të vendosen në
mënyrë organike raportet që zgjodhëm në kreun e dytë individ-shoqëri, natyrëkulturë, liri-robëri dhe jetë-vdekje si kritere tipologjike të traditës popullore të
mbartur në letërsinë e kultivuar.
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KREU I TETË
PANOS ÇUKAS
VIII. 1. Jetëshkrimi

biografik.

80 vitet e jetës së tij mund të konsiderohën pa frikë se përbëjnë jetën e një
punëtori të palodhur të gjuhës greke në oazin e izoluar nga shteti amë të
Minoritetit Grek në Shqipëri. Këtë titull ia jep atij veprimtaria në fushën e letrave
si poet, prozator, publicist, përkthyes, redaktor, folklorist, orator. Ai, konsiderohet
“poet minoritar i Shqipërisë”. Për të janë shkruar mbi 150 artikuj e shënime
vlerësuese në të gjithë shtypin shqiptar e minoritar, por edhe në Greqi. Për Pano
Çukën janë shprehur autoritetet më të njohur letrarë nga vendi, por edhe nga
Greqia. Dritëro Agolli, “Pano Çuka është poet me shije të hollë artistike. Vargjet e
tij kanë pathos, figura romantike dhe simbole që i hasim në traditat e letërsisë
klasike1...”, Adriatik Kallulli, “...një individualitet poetik i formuar që mundohet
të reflektojë realitetin tonë në mënyrë origjinale, me mjete e figura të
përpunuara.”2 Andrea Varfi, “Poezia e tij komunikon, është e ngrohtë, e kapshme,
origjinale3,...” Janë shprehur gjithashtu, Ismail Kadare, Aleks Çaçi, Llazar Siliqi,
Spiro Çomora, Dhimiter Shuteriqi, Petrit Ruka, Zija Çela, Jorgo Bulo, Dalan
Shapllo etj
U lind më 1925 në fshatin Sopik të Pogonit të rrethit të Gjirokastrës.
Studioi në shkollën e mesme për mësues në Vellas të rrethit të Janinës. Pa
mbushur të 20-t ishte një nga penat që shkroi poezi në formacionet luftarake të
Minoritetit Grek në luftën e përbashkët me popullin shqiptar. Eshtë një nga
themeluesit e emisionit greqisht në radion lokale të Gjirokastrës, (1945) dhe
1

Dritero Agolli, Gaz. “Drita”, 1. 3.1964.
Adriatik kallulli, Gaz. Drita, 16.10.1966.
3
Andrea Varfi, Gaz. Drita, 2.2.1975.
2

135

bashkëpunëtor i rregullt me publicistikë e pjesë letrare në gazetën “Llaiko Vima”,
që me themelimin e saj (1945) e deri sa zemra e tij pushoi së rrahuri në një nga
spitalet e Greqisë më 1995.
Shumë nga shkrimet e tij i botoi me pseudonimin letrar “Alqis Anthulis”.
Për shumë vite ishte redaktori kryesor i teksteve shkollore për nxënësit e
shkollave të Minoritetit Grek. Shërbeu si mësues në degën “mësuesi në gjuhën
greke“ në shkollën e mesme pedagogjike të Gjirokastrës.
Ka botuar në gjuhën amtare greke 12 vëllime me poezi. Përmendim:
«Διεύζεξε δσή» (“Jetë e lirë”),1953; «Πνηήκαηα» (“Poezi”), 1955; «Ζ
Σξαθηνξίζηηζα» (“Traktoristja”), 1957; «Αλαηνιέο θαη δύζεηο» (“Lindje
Perëndime”), 1964; «Σν λέν ηέινο ελόο παιηνύ ζξύινπ» (“Fundi i ri i një legjende
të vjetër”), 1977; (Po atë vit në shqip); «Κνξπθέο θαη νξίδνληεο» (“Lartësi dhe
horizonte”), 1977 etj.
Në prozë në gjuhën amtare ka shkruar tre libra. «Σα μαξαβσληάζκαηα»
(“Prishja e fejesës”), 1970; «Λύθνη κε ξάζα» (“Ujq me rasa”), 1973; (në shqip më
1970); (Θνδσξήο Μάζηνξαο» (“Thodhoris Mastoras”), 1977; (në shqip më 1976).
Ka shkruar në gjuhën shqipe nëntë libra në poezi e prozë. “Çelësat e
lumturisë”, 1967; “Urdhëroni në vendlindjen time”; “Koka e gjarpërit“, 1973;
“Kështu nisën të vinin pranvera të reja”, 1981; “Soditje nga bedenat”, 1982; “Në
lulëzim të përbashkët”, 1985.
Përktheu nga shqipja në greqisht 30 vepra të autorëve më të njohur të
traditës dhe realizmit socialist. Përmendim: “Afërdita përsëri në fshat”, 1957; “
Atdheu”, i Çajupit, 1959; “Kohë lufte”1974; “Princesha Argjiro” 1977; “Nënë
Shqipëri”, 1980; “Antologji e poezisë shqiptare”1981; “Komisari Memo”,1981;
“Shqiponjat fluturojnë lart”, 1982; “Familja e peshkatarit”, 1983; “Njeriu me top”
1984 etj. Këto përkthime në prozë, poezi e dramaturgji, edhe pse u drejtoheshin
moshave të ndryshme lexuesish, plotësonin një boshllëk shumë të madh për
lexuesit minoritarë në gjuhën amtare.
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Përkthime ka edhe nga greqishtja në shqip, p.sh. “Dëshira e vërtetë e
shqiptarëve”, e Naimit, poezi nga Asdreni, nga Livadhitisi, Kristalis, Kalvos etj
Përveç teksteve shkollore ka realizuar vet gjashtë antologji për nxënësit e
shkollave dhe në pesë të tjera është bashkautor.
Në këtë kuadër do të ishte shumë e vështirë t‟i hynim përpjekjes për
verifikimin e artikujve të ndryshëm me karakter politik, shoqëror e letrar të botuar
në shtypin e kohës në të dyja gjuhët.
Krijimtaria letrare e Pano Çukës, siç është e kuptueshme, përshkoi gjithë
periudhën e realizmit socialist dhe përbën një nga përfaqësuesit kryesor të
letërsisë së Minoritetit Grek, i njohur gjithashtu edhe ndër lexuesit shqiptarë.
Konsiderohet si “djalë i përkëdhelur i sistemit”. E vërteta është se Çuka
është një nga krijuesit më të angazhuar nga Minoriteti Grek në kauzën ideologjike
të komunizmit. Veprat e tij në shumicën e rasteve u ngjajnë reportazheve letrare të
shkruara në vargje a në prozë për ngjarje dhe data që lidhën drejtpërdrejt me
nevojat e konsumit ideologjik të pushtetit. Shpesh merr përsipër “shqetësimet
politiko-ideologjike të partisë” që i kapërcejnë caqet e Minoritetit Grek, bile, dhe
të Shqipërisë. E rëndë dhe kompromentuese mbetet për të pozicioni i flamurtarit
në luftën kundër fesë.
Megjithatë, Panos Çukas diti t‟i kapërcente pengesat dhe kufizimet
ideologjike e të shkruante poezi. Këto veti marrin më shumë vlera kur poeti i
largohet tematikës se ideologjizuar dhe depërton në jetën e përditshme. Atëherë di
të përjetësojë traditën, të sjellë më afër njerëzit e thjeshtë, të filozofojë për jetën
dhe vdekjen. Di të përkëdhelë me dashuri, të ngrejë në art marrëdhëniet e njeriut
me vendlindjen. Me një fjalë është një poet lirik i spikatur, megjithëse nuk guxon
të dalë jashtë raporteve të përcaktuara ideologjike.
Siç e theksuam, është i padiskutueshëm kontributi i tij në fushën e përkthimit
të letërsisë në gjuhët analoge, veçanërisht, nga shqipja në greqisht. Kontributi nuk
qëndron vetëm në faktin se krijoi mundësi që lexuesit minoritarë të etnisë greke

137

të lexonin në gjuhën amtare letërsinë shqipe, por se cilësia e përkthimit ishte e
tillë, saqë, pa frikë, mund të themi se Panos Çukas bëri Naimin, Nolin, Dritëroin,
Kadarënë, Migjenin etj të flasin greqisht dhe arti i tyre të fitojë finesën e
greqishtes. Njëkohësisht ai solli një kontribut të çmuar në komunikimin e dy
letërsive dhe në këmbimin e vlerave reciproke.

VIII.2. Modeli i mitit poetik te vellimi, «Γεια ζας αδέρθια
(μια θωνή απ’ ηο Αργσρόκαζηρο)» (“Pershëndetje
vëllezër, (një zë nga Gjirokastra)”, Athinë 1993.
Pano Çuka është karakterizuar në veprimtarinë e tij të gjatë krijuese si poet dhe
shkrimtar thellësisht i angazhuar. Pas rrënjes së diktaturës ai, në emër të
gjithëkohshmerisë së vlerave estetike, i bëri veprës së tij poetike disa vëllimshme
një “katharsis”. Dhe duket se u kënaq me propozimin që u bëri lexuesve,
propozim që përfshin 45 poezi në vëllimin në fjalë në gjuhën greke. Megjithatë,
përpjekja për “katharsis” nuk arriti të fshijë totalisht gjurmën e thellë të raportit të
poetit me përvojën e kohës. E rëndësishme është se kjo përvojë na vjen jo thjesht
e natyrës shoqërore por si botëkuptim, madje i qëndrueshëm. Siç do të shohim,
botëkuptimi poetik, pavarësisht nga ndryshimi në natyrën e mitit poetik, është po
ashtu i qëndrueshëm edhe tek A. Zarballa, por jo tek N. Kacalidha.
Për Pano Çukën hapësira reale e veprimit të unit poetik, ndryshe nga
Kacalidha dhe Zarballa, mund të përcaktohet vetëm në mënyrë indirekte. Kjo
arrihet duke ndjekur në poezitë e tij rimarrjen e disa traditave nga cikli i jetës,
emra personazhesh apo heronjsh që lidhën me një trevë të caktuar, fenomene
shoqërore stigmatizuese, si kurbeti etj. “Hapësira” e mitit poetik ka një shtrirje
horizontale të pamatë. Vertikalisht nis me Diellin, yjet dhe perëndinë për të
vendosur kufi të poshtëm tokën dhe natyrën e shpalosur në të, malet, detin,
lumenjët, arat, lulet, rrapin ngjyrat tingujt.
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Përsa i përket kategorisë “kohë”, duhet thënë së poeti zgjedh nga kategoria e
kohës historike (cila lidhet me kulturën dhe jo më natyrën) “kohën individuale” 
dhe e vendos në kohën natyrore si marrëdhënie, natyrë-kulturë. Mban ndaj saj
qëndrimin e bindjes mashtruese, që përfundon në zhgënjim, se nëse nuk do të
ekzistonte koha do të ishte një krijesë shekullore me identitet të panjohur
lumturie. Zhgënjimin nuk e pohon, por mund të dallohet si një ndjenjë privimi.
VIII.3. Vendi

i njeriut-(individit) në modelin mitik të poezisë
së P.Çukës.

Midis tyre dhe në qëndër të tyre poeti vendos njeriun, i cili funksionon sipas
raporteve individ-natyrë, natyrë-kulturë, individ-shoqëri. Theksojmë që në këtë
moment se njeriu i mitit poetik të Çukës, është njeri shoqëror. Dmth, ndryshe nga
njeriu apo heroi tradicional, i cili, siç e pamë, i kundërvihet shoqërisë apo
sistemeve të caktuara shoqërore që vinin në rrezik ekuilibrin dhe harmoninë e tij
me natyrën marrëdhënie e cila, thamë, përcaktonte raportin natyrë –kulturë, njeriu
i mitit poetik të Çukës është në harmoni me natyrën dhe shoqërinë.
Μεγάινο είλαη o ΑΝΘΡΩΠΟ, πνπ ζηα ύςε/ κε πιαηηά θιαπαηάξηα
θηεξνπγά,/ζηα αηζέξηα κπζηηθά λ‟ αλαθαιύςεη,/ ηε θσλή ησλ άζηξσλ λ‟ αγξηθά...
(Njeriu që “hapësirat e qiellit zotëron /eterit sekrete t‟i zbulojë/ zërin e yjeve të
prekë...”.)
Δshtë e vërtetë se njeriu i poetit vendos raporte “kulture” me natyrën. Ato nuk
janë raportet tradicionale, por megjithatë, dallohën nga këto marrëdhënie në
Perëndim, për arsye se njeriu i poetit nuk i imponohet natyrës, veçse i përshtatet.
(Zbulon sekrete-prek zërin e yjeve). E lartëson në nivelet e pamata të natyrës që të
përfshihet, të bëhet pjesë e saj jo si nënshtrim dhe natyra t‟i lejojë atij pasuri më të


Studiuesit e kohës historike kanë propozuar tre dimesione historikë: Kohën individuale, ose koha e shkurtër e
subjekteve (njeriut) në jetën e përditshme, kohën shoqërore, ose të ciklive ekonomike që rregullojnë ecjen e
shoqërisë dhe kohën gjeografike, ose kohën e stërgjatë të lëvizjeve të ngadalshme të strukturave shoqërore
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shumta dijesh e kulture. Po aty poeti nxiton të na japë edhe dy dimesione të tjera
të njeriut të tij. Ekzistenca e tij si i tillë është e lidhur me aftësinë për të ndjerë në
thellësitë e shpirtit “pulsin, gëzimet, vuajtjet/...” e popullit të tij. Dhe brënda këtij
kuadri të jetë në gjëndje për të marrë përsipër kontribute në emër të tij, sado të
vogla qofshin ato. E rëndësihmja është të mos epet para vështirësive. “Supet e tij
të fuqishme të ul/ endrra të ndritura mbi to të hedh/ dhe të ngjitet drejt lart, qoftë
nga pak/ vetëm pengesat t’i lë pas.” “O άλζξσπνο” (“Njeriu”), fq. 42.
Në sistemin poetik të Çukës funksionon logjika e parimeve marksiste. Sipas
saj kemi zbulimin e një uniteti më të thellë të instiktit të jetës (erosit) me
strukturën shoqërore bazuar te koncepti i shokut dhe i shoqërizimit dhe
promovimit të tij si parim bazë i marrëdhënieve ndërpersonale dhe organizimit të
shoqërisë. Ky parim harmonizon njeriun, shoqërinë, natyrën dhe kulturën.
Zëvendëson unitetin fillestar të njeriut me natyrën dhe botën dhe ligjëron si
rregull bazë të organizimit shoqëror aktivizimin vullnetar të individit dhe
kontributin reciprok, pa ndërhyrje nga lart dhe imponim të jashtëm. Siguron
barazi të të gjithë anëtarëve, duke mohuar çdo shprehje individualiste-egoiste që
do të mund të trazonte harmoninë shoqërore në raport me natyrën. Sipas këtij
parimi, nocioni i “individualizmit” nënkupton humbjen tek ai të cilësisë njerëzore.
Grafikisht do të mund ta paraqisnim me katrorin semasiologjik të Greimas 1

Njeri

Kolektiv

jonjeri

individ

Në këtë figurë nocionet “njeri”- “jonjeri”, janë pozitivë dhe nocionet
“kolektiv” “individ” negative. Në akset vertikale nocionet janë komplementare,
ndërsa sipas diagonaleve kundërshtuese.
Thotë poeti:
1

A.J.Graimas, Dysens. Essais semiotiques, fq. 135-155. Paris 1970
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....Si dy zogj të gëzuar e të brishtë/ një fole të thurrur me ëndrra të
krijojojmë/ folenë e ngrohtë të familjes sonë/ larë në dritën e shënjtë të
harmonisë/ atje të luajnë femijtë tanë/ femijë të denjë të familjës tonë
shoqërisë/....
....Σα δπν ραξνύκελα, θηιόπνλα πνπιηά,/ κηα νλεηξόπιερηε λα
πιέμνπκε θσιηά,/-ηε ζαιπεξή θσιηά ηεο θακηιηάο καο/ινπζκέλε ζη΄αμην
θσο ηεο αξκνλίαο/ θη εθεη λα θειαεδνύλε ηα παηδηά καο,/ άμηα παηδηά ηεο
θακηιάο καο θνηλσλίαο/… Endrra e të pamartuarit. fq. 30.
Në vëllimin e tij poeti Çuka ka shmangur tipin e njeriut të vendeve lindore
marksiste. (Sipas këtij modeli kemi në një fazë të parë spostimin, përvetesimin
dhe zhdukjen e “unit” individual nga një autoritet më i lartë (perëndi, natyrë,
pushtet politik), në një fazë të dytë nënshtrimin e “unit” dhe në fund mungesën e
vlerave individuale.) Brënda parimeve marksiste, ai zgjedh modelin komunitarkolektiv, i cili në fakt është një shprehje e modelit tradicional të organizimit
shoqëror. (Sipas këtij modeli kemi një fazë të parë që mirret me persosjen e
“Unit” brënda një komuniteti më të gjërë njerëzor, në një fazë të dytë kemi
shoqërizimin e tij dhe në finale promovim të vlerave individuale)
Po ashtu modeli i tij (komunitar-kolektiv) dallon nga modeli perëndimor.
(modeli perëndimor)

(modeli komunitar-kolektiv)

Përparësi të individit

përparësi të kolektivit

Barazi formale të individit

barazi esenciale shokësh

Përpjekje personale

përpjekje kolektive

Konkurencë për mbijetësë

veprim shoqëror & kontribut reciprok

VIII.4. Gjëndja e plotmërisë.
Ndoshta është pikërisht adoptimi i këtyre modeleve poetike që kanë lejuar P.
Çukën të ushqejë subjektin e vet poetik me optimizëm dhe mbi këtë bazë të ngrëjë
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modelin e mitit të tij. Po ta karektirizonim ndryshe do të thoshnim se përshkohet
nga gjendja e plotmërisë. Plotmëria buron edhe nga një fakt tjetër se në poezitë e
Çukës mungojnë dyzimet sidomos në lidhje me unin e tij poetik. Këtë gjëndje
plotmërie e plotëson akoma më shumë pjesëmarrja e natyrës si një element që
garanton vërtetësinë e optimizmit dhe pohimeve të tij aspak të dyzuara.
Natyra dhe njeriu te Çuka përbëjnë një harmoni plotmërie ku natyra fare
thjesht mund të diktohet dhe të ndjehet si një parajsë për njeriun kur ai është në
harmoni me shoqërinë.
....Si buzqeshje e turpshme në buzëshegën e vashës/ majëmaleve
agimi u hedh dritë/... Dita lyen me lejla të pamatë qiellin/ saqë dhe yjtë
lejla e bënë floririn.
(Σα ληξνπαιό ρακόγειν ζε θόξεο ξνδνρείιηα/ ζηηο αςειεο
βνπλνθνξπθέο ε ραξαπγή ξνδίδεη/….Ζ κέξα βάθεη κ΄απηνλν ηνλ νπξαλό
ινπιάθη,/ ώζπνπ θαη η΄άζηξα ηα ρξπζά ινπιάθηαζαλ θη εθείλα.) Agimi
(Απγηλό) fq. 26.
“Në më do mos më kërko/ diku veçmas zhurmës së jetës/ larg
shpërthimit të natyrës...” (Αλ κ΄αγαπάο, πνηεηή, κε κε δεηήζεηο/ θαπνπ
παξάκεξα απ΄ ηε βνή ηεο

δήζεο/ αιάξγ’ απ’ ην μεθάλησκα ηεο

θύζεο/….).
Këto janë fjalët që poeti vë në gojë të muzës në një monolog të saj me unin
e tij, që në fakt nuk është gjë tjetër veçse ndërgjegja e tij e brëndshme në lidhje
me realitetin e kërkuar të mitit të tij poetik, si shprehje e plotmërisë së tij. Dhe
shton
Unë jam një çapkëne e çlirët/ Te jeta dhe zhurma e botës/ Gjej
forcën dhe dritën ngahera/... Vetëm aty do të më gjesh/ Me verën time
do të të deh/ Jetën me gjallëri ta joshësh/ Dhe me vargjet e tua/
Zemrat t’i ndezësh me mendime/
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Δγώ είκαη κη’ αλππόηαρηε ηζαρπίλα/θη είλαη ε δσή, θη είλαη ε βνή
ηνπ θόζκνπ/ ε δύλακε βπδάζηξα κνπ, ην θσο κνπ./ Μνλάρα εθεί ζα κ’
απνδεηήζεηο/ κε ην γιπθό θξαζί κνπ λα κεζύζεηο/ ζα δσληαλόο κεο ηε
δσή λα δήζεηο/ άιιεο θαξδηέο θαη ζθέςεηο λα πνηίζεηο/ Takim me
Muzën, (Ραληεβνύ κε ηε Μνύζα) fq. 43
Vemë re këtu se si natyra (drita) dhe jeta (njeriu-shoqëria) përbëjnë një unitet
force krijuese për mitin poetik. Eshtë, gjithashtu një shembull i goditur se si poeti
shmang kondradiktën midis realitetit dhe mitit, ose të paktën është i
ndërgjegjshëm për këtë si një garanci për suksesin estetik të poezisë së tij.
Tek poezia “Lalloumena” (vegla muzikore popullore), fq.48, natyra dhe tinguj
e saj janë “ përkthyer” në muzikë që përbën një “gjuhë të pavdekshme dhe
triumfale” për njeriun. (Herë përkthën “të fshehtat e thella të shpirtit të detit”/...
Herë ngjan ...”me kataraktin dhe trokun e kalit”/... Herë “bilbilin konkuron”/ ...
Ajo, muzika popullore mund të ngjajë me “opera sirenash” dhe “simfoni circesh”
duke na nxjerrë kështu në një breg tjetër, atë të produktit kulturor si metamorfozë
të natyrës në trajta njeriu. Madhështinë e saj poeti e shikon tek fakti se me mjet
muzikën u arrit, sipas mitologjisë, “pushtimi i kështjellës së Hadit” dhe është po
ajo që nëse është hiperbolë që “bilbilat e violinës mund të ngjallin dhe të
vdekurit”, është realitet që “...rinojnë dhe bëjnë më të gjallë të gjallët.”/....
Tek poezia në vijim “Plasmim” fq.49, janë ngjyrat e natyrës që kanë vendosur
ritmin, koloritin dhe kompozimin e kostumëve popullore.
Tek Çuka rëndja te kujtimet nuk përbën një risi për të justifikuar zhgënjimin
dhe për të rregulluar “nëpërmjet aktit letrar” atë që bëri edhe vet ai keq në jetën
reale, por i shikon kujtimet si rrugëdalje dhe forcim të shpresës. Këtë shpresë ai e
gjen te thelbi i natyrës, te drita dhe të vet natyra Tek ajo natyrë që njeriu u
mbështet për të evidentuar evinementet e jetës së tij. (Dega e ullirit-simbol i paqes
dhe tregues i lavdisë.) Mjaft që të dish ta interpretosh atë.
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Te deg‟ e ullirit shoh heroin në krah të lavdisë së virgjër/ Një
pemë më flet për bilbila, aromë freskie nëpër pyje./ Dhe çdo agim më
thotë të presim vite lumturie.
(ηελ αγξηιηά βιέπσ ηνλ ήξσα δίπια ζηε δόμα ηελ παξζέλα/ Έλα
δεληξη κνπ ιέεη γηα αεδόληα, γηα δξνζαγέξηα κεο ηα δάζε./ Καη θάζε
απγή κνπ ιέεη γηα ρξόληα πνπ ζα „ξζνύλε πην επηπρηζκέλα.) Shoh
dritën në një rreze dielli. (Θσξώ ην θσο ζε κηα ειηαρηίδα) fq.60
Ose thotë poeti për hardhinë e tharë dhe të harruar nga të gjithë.
....Dhe vetëm e lulëzuar/ në kujtesën time do mbesi/ se dashuria
ime e parë ndër gjeth‟ të saj lulëzoi/ dhe ajo çdo gjë që me të rron të
pavdekshëm e bën.
(…Καη κόλν θνπληνκέλε/ ζηε ζπκεζή κνπ, νιόρινξε, παληνηηλά
ζα κέλεη/ ηη ε πξσηαγάπε κνπ άλζηζε, ζηα θύιια ηεο θξπκκέλε, θη
πξσηαγάπε αζάλαην θάλεη ν,ηη δεη καδί ηεο…)

Pjergulla (Ζ

θιεκαηαξηά) fq. 27.
Njësi korresponduese me raportin natyrë-shoqëri është raporti Dielli-dashuri.
Dashuria e përcaktuar nga komponenti funksional prania e dritës tek Pano Çuka
na shfaqet tridimesionale. Fjala është për dashurinë si premisë për vazhdimin e
jetës, jeta si produkt i dashurisë (dashuria e nënës) dhe dashuria për atdheun,
abstrakte por tepër e qenësishme. Në këtë gamë dashurie Dielli është i pranishëm,
si i tërë, ose me elementë të tij siç janë drita apo ngrohtësia. Dielli, po t‟i
referohemi Elitis-it është një element natyror me vlera shoqërore dhe si i tillë
përbën majën e kozmosit poetik. Dielli përbën fillesën e krijimit, burim i jetës dhe
i dritës. Drita e Diellit zbut gjithçka, heq çdo kufi ndarës dhe sjell pranë në
kontakt të drejtpërdrejtë dhe intim gjithë gjallesat. Këto veti të Diellit të vëna re
nga Eliti, Seferi, Kalvo, Sikeliano, në aspektin shoqëror kanë homologe dashurinë
edhe të poezisë së Çukës.
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Dritën shoh në një rreze diellore, pranverën në një lule/ me një
puthje një mijë fjalë ndjej se shpreh dashuria e shënjtë, na thotë poeti
P. Çuka në poezinë “Shoh dritën në një reze dielli”. (Θσξώ ην θσο ζε
κηα ειηαρηίδα) fq.60.
Po të vemë re kumtimi “shoh dritën” përbën një moment kompleks me një
ngarkesë polisemantike që përmban jo thjeshtë tablonë e shkëlqimit të dritës dhe
identifikimin me natyrën por edhe komunikimin burimor dhe identifikim me
dashurinë si themel i jetës dhe i vazhdimësisë së saj. Nuk mund të mos vemë re
këtu faktin që ndërsa drita përjetohet nga një rreze diellore, (minimum) dashuria
shpallet e perëndishme.(maksimum)
Në poezinë “Martesë” fq. 31, fillimi i veprimit në dasëm (si një nga tre
dimesionet e ciklit të jetës), e ka zanafillën te veprimi i Diellit. Me dy metafora
personifikuese të huazuara nga krijimtaria popullore, poeti na përcakton
ndërvarësinë midis Diellit që “ndriçon, ndriçon” në dritaren e nuses dhe
veprimeve që duhet të pasojnë. (“ndriçon, ndriçon” një përseritje funksionale në
favor të intensitetit të energjisë dhe bukurisë diellore). Për nusen kjo është shënjë
se duhet të stoliset dhe “vë për fytyrë të saj diellin ndriçues”, thotë poeti.
Humbja e dashurisë është e barabartë me humbjen e dritës, arsyes dhe vetë
jetës.
“Vdiq dashuria ime....../ dhe mori zemrën time, arsyen dhe dritën time”,
Poezia “E çmendur”, (Σξειή), fq.66. Në këtë rast raporti Diell (dritë) - dashuri
merr një përmasë të re, ose më saktë evidentohet më mirë nëpërmjet raportësh të
vena re në katrorin semantik të Gramais. Dritë-dashuri (jetë), errësirë-vdekje.
Mungesa e dritës kur dashuria “vdes” transformohet automatikisht në një mjedis
të ftohtë, dhe të errët.Këtë fakt e vëmë re më mirë te poezia “Buzëqeshja
sarkastike e vdekjes”, fq.40, ku kjo buzëqeshje na shfaqet “e padiell” dhe e
“akulltë”.
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Për poetin është e qartë se kur bukuria është e barasvlefshme me dashurinë
atëherë ngjizja e tyre arrihet me Diellin. Atje ku bukuria kërkon ta nëpërkëmbë
dhe ta injorojë dashurinë apo ta nënshtrojë atë, Dielli “heq” praninë e tij, ose
zhvlerësohet.
“E çfarë nëse Diellin gjen në fytyrën tënde,/ E turbullon nata që fsheh në
shpirtin vashëz/.... “Bukuria”, fq.58. Vemë re se për poetin natyra është tepër e
ndjeshme dhe mban qëndrimin e vet kur te njeriu nuk respektohet harmonia e
vetive të tij. Në rastin konkret harmonizimi i bukurisë me dashurinë.

VIII.5. Natyra e dyzimit poetik te P.Çuka.
Po ashtu, poezia në fjalë është nga të paktat që rrëfimi poetik ndërtohet mbi
një kondradiktë dhe dyzim të poetit me veprim pozitiv (bukuria) dhe funksion
negativ nëpërkëmbje të dashurisë.
Ky dyzim në raste të tjera, ka një raport të kundërt. Tek poezia “Një
dëshmori”, fq.19, kemi vargjet:
“Plumb i armikut të hodhi, tribun i trimërisë./ Para se gëzimin final
të Fitores të shijosh,/ por vdekja jote u bë për ne yll ndriçues/ dhe gjithë
rrugën na tregon për të arritur Lirinë.
Pra siç shihet kemi një veprim negativ, siç është vdekja, por me një
funksion pozitiv, siç është ndriçimi i rrugës për qëllimin e përbashkët me
deshmorin që ishte fitorja. Me të njëjtën skemë dhe logjikë është ndërtuar edhe
poezia për Heroin e Popullit Thodhori Mastora, si dhe i gjithë cikli i poezive
heroike. Eshtë rast të theksojmë këtu se ky lloj dyzimi, do të thoshnim pozitiv i
poetit lidhet me botëkuptimin e tij se individi në mënyrë të vullnetshme dhe pa u
imponuar kush arrin në ekstrem, sakrifikon jetën, në emër të shoqërisë apo idealit
të saj. Nga ana tjetër është kjo sakrificë që i garanton atij pavdekësinë.
Një trajtim i tillë na parashtron edhe një herë qëndrimin e heroit popullor
tradicional, i cili ishte i gatshëm të mohonte vetën, të përballej me sistemin
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(kulturën) që cënonte ekulibrat e tij me mjedisin (natyrën) deri në sakrifikim dhe
të jetonin të tjerët. Madje edhe raportet janë po ato. Armiku përfaqëson një
sistemin shoqëror-luftën-kulturën që i imponohet individit-heroit. Ndryshimi
qëndron tek fakti se, dëshmori nuk vepron vetëm, por në kuadrin e komunitetit.
Edhe fati që është personal është në funksion të fatit, ose aspiratës kolektive.

VIII.6. Komunikimi me traditën popullore.
Ky është edhe këndvështrimi i raportit të poetit me traditën. E mbart
traditën në përshtatje dhe në funksion të plotë me botëkuptimin e tij, ose brënda
modelit të tij poetik. Shembull domethënës poezia “Rrapi i moshuar” (Ο Γεξνπιάηαλνο), fq.13.
I lashtë, shumëdegësh, rrënjëthellë, hijerëndë,/ qëndron një
rrap i lashtë në mes të fshatit tim/...
Πνιύρξνλνο, πνιύθιαδνο, βαζύξηδνο, βαζπίζθηνο/ ζηεθεη έλαο
γέξν-πιάηαλνο ζηε κέζε ηνπ ρσξηνύ κνπ/….
Nuk duhet shumë mund që të orientohemi. Dihet që rrapi apo në përgjithësi
pema në qëndër të fshatit, apo në arë, përbën për strukturën tradicionale të
shoqërisë në trevën më të gjërë, se ajo e minoritetit një objekt natyror bazë për
organizimin e strukturës tradicionale shoqërore të një komuniteti. Brënda këtij
koncepti, rrapi na jipet i “lashtë” dhe në “mes të fshatit”. Si i tillë fiton vlera të një
monumenti kulture natyrore. Poeti e merr këtë element, aq të përdorur në traditën
popullore që nga lashtësia, për ta vënë në funksion të organizimit të ri shoqëror
edhe në minoritet, atë të shoqërizimit socialist.
...”Dhe atje në sheshin pllakështraur dhe në hije/ gëzim shokësh
shpesh udhën merr/.... ose .... Freskon fytyrat e bujqëve të zotë/ që në
pezule rrinë të rrapit rreth e rreth/....
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Kjo rimarrje nuk i humbet vlerat artistike “të mitit” të ri. Përkundrazi,
ngarkesa emocionale që shkakton prania e elementit të traditës, pasurohet nga
lëvizja e natyrës dhe e njerëzve të rinj të vizatuar nga gjuha e poetit.
E ndërsa kemi një rast klasik, për funksionin e një monumenti natyror në
organizimin shoqëror të një fshati-komuniteti në kohën e poetit, ai nuk mjaftohet
me kaq. Brënda së njëjtës poezi trajton edhe një dimesion tjetër të karakterit
antropologjik të funksionit tradicional të pemës. Atë të lidhjes së njeriut me tokën,
natyrën, vendlindjen e tij si një shprehje të vet identitetit të tij etnokulturor. Nuk
zgjidhet shkëmbi, (ashtu siç do të shohim te N. Kacalidha) por pema, e cila, veçse
ka lidhjen e njohur me Orakullin e Dodonës, është një organizëm i gjallë dhe
vetitë e tij të gjalla, shtrihën aq sa thellë në tokë aq edhe në qiell. Njëkohësisht i
shërbejnë jetës edhe drejtpërdrejtë edhe si funksion. Thotë poeti në mënyrë
filozofike:
Kushdo në tokën që e lind,

Όπνηνο ζηε γε πνπ ηνλ γελλά

rrënjët thellë i hedh.

Βαζηά ηηο ξίδεο ξίρλεη

Lë të ulërijnë stuhi sa të duan,

Όζν αλ κνπγθξίδνπλ ζύειιεο

atë s‟e shkul dot askush

Γελ ηνλε μεξηδώλνπλ!

Poeti P. Çuka, ashtu siç e thamë, komunikimin me traditën e pa brënda
modelit të vet mitik të poezisë së tij. Marrëdhëniet etike midis brezave, në familje
e në shoqëri, qëndrimi ndaj punës, jetës, raporti i individit me kolektivin janë
elementë tradicional, të cilat edhe pse nuk kanë një referim të drejtpërdrejtë,
rimirren për t‟u vendosur në një realitet të ri, atë të parimeve marksiste.
Çuka në stilin krijues mbetet një poet i vargut tradicional, shumë të
thjeshtë, pa ngarkesa të tepruara figurative e gjuhësore, por duke aplikuar një
gjuhë burimore. Vargu i përdorur prej tij është 11,13 dhe 15- rrokëshi klasik i
traditës popullore. Atë e gjejmë dhe të thyer duke përdorur, madje, dhe rimën.
Përpkjekjet e tij për të shkruar varg të lirë nuk ishin të suksesshme.

148

Mund të themi pa frikë se përbën një rast, që poezia e tij ngrihet më shumë
mbi struktura të brëndshme gjuhësore të kombinuara me një ritëm analog me
mesazhin poetik. Duke u mbështetur fuqishëm në traditën e poezisë popullore,
gjuha amtare në poezinë e Çukës bëhet më plastike dhe më shprehëse.
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KREU I NENTË

NIKOS KACALIDHAS
IX.1.

Jetëshkrimi vepra.

Eshtë një nga përfaqësuesit me në zë të fazës së dytë të letërsisë në
minortitetin grek, por edhe atë shqiptare në përgjithësi.
U lind në Leshinicën e Sipërme të rrethit të Sarandës më 1949. U diplomua
për letërsi në Universitetin e Tiranës. Në fushën e letrave u shfaq shumë shpejt.
Vazhdon të jetë poet, megjithëse, nga dora e tij kanë dalë edhe mbi 30 esse
(sprova) për autorë e probleme të ndryshme të letërsisë në Minoritetin Grek, si
dhe një numër i madh përkthimesh, sidomos, poezi nga greqishtja në shqip. Tani
provon forcat e tij në prozën e gjatë të romanit. (Romani i tij i parë “Parmenda e
Hënës” “Σν άξνηξν ηνπ Φεγγαξηνύ”, doli në qarkullim në fund të majit 2004. Në
muajt e parë të vitit 2008, doli në qarkullim në greqisht një vëllim me tregime si
dhe vëllimi i fundit poetik “Shala e hënës” «Ζ ζέια ηνπ Φεγγαξηνύ».) Shkruan
vargje me të njëjtën lehtësi si në shqip edhe në greqisht.
Nisi krijimtarinë e vet poetike si një përfaqësues i brezit të ri të poetëve në
Shqipëri. Shumica e vëllimeve poetike të dhjetëvjeçarit të parë krijues, vitet 7080të, janë të shkruara në shqip. Madje, është nga të paktët poetë minoritarë grekë
që vazhdon të ketë një komunikim shumë të mirë me publikun shqiptar. Ai edhe
tani shkruan me të njëjtën lehtësi e ngrohtësi poezi në gjuhën shqipe. (“Profecia e
drurëve” 1998, “Pagëzimi i zogjve” 2006.)
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Eshtë njëkohësisht poeti më produktiv i Minoritetit Grek dhe një nga me
produktivet në letërsinë shqiptare. Ka shkruar gjithsej 27 vëllime poetike të ndara
në dy kategori, vjersha dhe poema.
Përmendim disa prej tyre: “Fjalët e thëna në pranverë”, 1971; “Flugeri”,
1975; “Shtëpitë tona në Jug”, 1982; “Shtrati i lumit tim”(«Ζ θνίηε ηνπ πνηακνύ
κνπ»), 1982; “Lirikë Diellore” («Ληόθσην ιηαλνηξάγνπδν»),1985; “Anedet”,
1989; “Refleksione”(«Αληαύγεο»), 1998; “Pagëzimi i zogjve” 2004.
Prodhimtaria e tij letrare rritet së tepërmi në dhjetëvjeçarin e fundit të
shekullit të kaluar. Në këtë periudhë, poeti bën hapa të qëndrueshme në lëvrimin e
poezisë në gjuhën amtare, pa harruar edhe lexuesin shqiptar. Ka shkruar nëntë
poema të gjata. Përmendim: “Zërat e vendlindjes sime” («Οη θσλέο ηεο
γελέηεηξαο κνπ»),1990; “Kor tragjik i përgjakur” (“Μαηνκελε ηξαγηθή ρνξνδία»),
1990; “Bibla e të vrarëve”, («Ζ βίβινο ησλ ζθνησκέλσλ»), 1991; “Shtëpia e
erërave” («Σν ζπίηη ησλ αλέκσλ»), 1991; “Rrënjët e pemëve”(«Οη ξίδεο ησλ
δέληξσλ»),1992; “Baladë e fundme, e përzishme” («ηεξλή κπαιάληα, πέλζηκε»),
1993 etj.
Kësaj periudhe i përkasin dhe disa vëllime poetike “Vaji i malit të
vrenjtur”, (Σν κνηξνιόη ηνπ βνπξθσκέλνπ βνπλνύ») 1994; “Anija e Qipros dhe
limonat e hidhura” («Σν θαξάβη ηεο Κύπξνπ θαη ηα πηθξνιέκνλα»),1995; “Dhe
sfinksi foli”, («Καη ε ζθίγγα κίιεζε»),1995; “Ambrozia e gurit”, (Ζ ακβξνζηά
ησλ βξάρσλ»), 1997; “Këtë dikton gjaku im” («Απηό εζηί ην αίκα κνπ»), 1997;
“Njëqind, njëqindgjethet e Arushës së Madhe” («Δθαηό εθαηόθπιια ηεο
Πνύιηαο»), 1997; “Loti i ciklaminit” («Σν δάθξπ ηνπ θπθιάκηλνπ»), 1998; “Porta
e erërave të veriut” («Ζ πύιε ησλ βνξηάδσλ»), 1998; “Profecia e drurëve”, 1998;
“Një mijë guacka deti”, («Υίιηα θνρύιηα»), 1999; “Bashi i yjeve”, («Ζ πξόξα ησλ
άζηξσλ»), 2001; “Fati i Amarandos”, ( Ζ Μνίξα ηνπ ακάξαληνπ»), 2003 etj.
Vëllimi i tij i parë poetik, kur ende ishte student, u prit mirë në publik dhe
ai u evidentua si një poet premtues. Gjithsesi, që në hapat e tij të para dallohet, se
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brënda poetit të ri ishte fshehur bota e të atit dhe e rrethit familjar e gatuar me
kulturën greke dhe traditën folklorike të trevës së tij. Kjo origjinë duket se
përcakton edhe individalitetin ndryshe të poetit në kuadrin e poetëve të tjerë
shqiptarë të kohës. Ndoshta, nuk e dallon shumë skrupuloziteti dhe ritmi i vargut
të lirë që përdor, se sa e dallon lirizmi që buron nga ky realitet dhe guximi për të
shtrirë kufijtë e metaforës, metonimisë dhe simbolit tutje së zakonshmës deri te
areali i surrealistes. “Të rikurdisim përsëri zembrekun e diellit/ për fosforeshëncën
e eshtrave (poezia “Ekehiria”, vëllimi “Pagëzimi i zogjve”fq.176; ose“Në
qerpikët e saj kishte varur emblemën e hënës./Në buzët e saj një zog pickon hënën
dhe i çelej gjiri./ Brofi deti dhe u prushëruan kufijtë e mandarinave./ Hëna
rrëshqiti në kumin e detit duke numëruar gjurmët e perëndive/...(Poezia “Epifania
e hënës” po aty fq. 62); ose “Nuk e di se ç’ka brënda mitologjisë së gurit./ Nuk e
di se ç’ka pas frengjisë së korbit./ jashtë mureve ka mbirë një fik fluturues/ shpirti
i një luftëtari/ duke nderur duart si përbindesh i erërave./ Pikon

pikë-pikë

qumeshti i përgjakur i fikut/ prej këputjes së gjethit nga damari i gurit./ pas
kullave hyn edhe del fantazma e gjakut. “Kështjella e vjetër”. Po aty, fq. 89; ose
“...Nën rrasat e varura të reve thera korbin me tehun e vetëtimës”. Po aty, fq.130
Mirëpo, këtë gjenezë e brum Kacalidha i lidhi atëherë me angazhimin ndaj
parimeve të realizmit socialist. Tregoi se dinte që talenti nuk kish shumë vlerë
përballë qëndrimit që do të mbante makina shtet ndaj këtij talenti. Ai e pranoi
përkohësisht sfidën. Sipas rregullave të imponuara të kohës, bëri kompromis me
makinën propagandistike të shtetit, shpesh në dëm të së vërtetës poetike, por për
të fituar atë që dëshirojnë gjithmonë njerëzit e artit,-publikun. Pezmi lirik i
gërshetuar me nota dramatike lidhën me një tematikë të përcaktuar nga patosi
ideologjik i kohës. “Egoja“ e tij poetike, ushqehet përherë e më shumë me
“shqetësimet e mëdha” që duhet të zgjidh “udhëheqësi”e “partia”, sidomos, në
arënën ndërkombëtare. E kompromentoi veten kur identifikon aty këtu poezinë,
me qëndrimin zyrtar ndaj fesë. Ngrohtësia e publikut dhe laurimi i vëllimit të tij të
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parë poetik, vënë në pah edhe egocentrizmin e tij, një veçori poetike që do të
kultivohet në kushte të tjera dhe do të evidentohet më shumë në të ardhmen si veti
e “kozmosit të Kacalidhës”.
Vepra poetike e Niko Kacalidhës njohu disa çmime e vlerësime. Që me
vëllimin e parë “Fjalët e thëna në pranverë” 1971 merr “Çmimin e Republikës”.
Me vëllimin e tretë “Shtëpitë tona në Jug”, merr “Çmimin e dytë kombëtar” në
poezi. Pasojnë disa çmime të dhëna nga gazetat “Drita” e “Zëri i rinisë” si dhe
revista “Nëntori”. Më 1989 dekorohet nga Presidenti i Republikës me titullin
“Naim Frashëri” për shërbime të shquara në letërsi. Në 2003 merr çmimin “Pena e
argjendë”, për përkthimin e vitit, të akorduar nga

Ministria e Kulturës, për

përkthimin në shqip të nobelistit grek Odhiseas Elitis.
Një numër nderimesh, çmimesh e dekorimesh i janë akorduar edhe në
Greqi. Vlen të përmendet “Çmimi i Parë Panhelenik”, për poezinë “Asqitis”,
2003 dhe po këtë vit “Çmimi i Parë Ballkanik” “AIMOS” dhënë nga Komisioni
Ballkanik i Sofies për vëllimin “Një qind, njëqindgjethet e Arushës së Madhe”.
Nikos Kacalidhas nuk është se mjaftohet vetëm duke shkruar poezi. Eshtë
në lëvizje dhe bën vazhdimisht përpjekje që poezia e tij të njihet e të fitojë
popullaritet.
Eshtë poeti, për të cilin janë organizuar veprimtari të ndryshme
promovuese, kritike, njohëse e jubilare, më shumë se për çdo krijues tjetër të
Minoritetit Grek: Në Shqipëri, në Greqi, në Qipro, Gjërmani, Bullgari e gjetkë.
Gjithashtu, është poeti që ka njohje me shumë personalitete të njohura si
me nobelistin Odhisea Elitis, me Melina Merkurin, me poetin kombëtar të Qipros,
Kosta Montin. Gëzon simpatinë e veçantë të Dritëro Agollit dhe Ismail Kadaresë
etj.
E gjithë kjo, do të thoshnim se ndikon ndjeshëm në egocentrismin e tij, që
në procesin krijues shfaqet me një individualitet aq sa të lexueshëm, aq dhe të
koklavitur, por që në përgjithësi është parë si vlerë.
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“Krijues me dy identitete, shprehet për të I. Kadare në parathënien e
vëllimit “Pagëzimi i zogjve”. Ai është poet po aq i talentuar në të dyja, duke
përbërë për studiuesit një rast të veçantë, kur i njëjti shpirt poetik shfaqet në gjuhë
kaq të ndryshme siç janë shqipja dhe greqishtja.... poet me një poezi metaforike
surealiste brilante, përqasur herë me zymtësinë e Seferis dhe me dritësinë e Elitis,
dhe herë me dataje shqiptare të gurit, të malit, të dritës, të detit, të pranishme këto
në pjesën me të rëndësishme të krijimtarisë së tij, gjë që e bën poezinë e tij
ballkanike me ngjyra mesdhetare”.
Dritëro Agolli do të shprehet për të: “...Është jo vetëm poeti më i plotë i
Minoritetit Grek, por nder poetet e shquar në Shqipëri”.
Moikom Zeqo: “Poezia e Niko Kacalidhës është një brishtësi e ndritur në
ekuinoksin e stinëve. Në vargjet e tij gjen tragjicitetin e kohrave. Lirizmi është në
simbiozë me dimesione të ashpra epike”
“Bashkëudhëtari i shtegtimeve poetike” do ta cilësojë Ndoc Gjetja. “ ...një
nga poetet më të shquar, që lexohet dhe nderohet në vendin tonë” do të shprehet
Ndoc Papleka.
Llambros Mallamas: “Arti i tij dallohet për një stil imediat dhe
madhështor”
Dhimitris Iatropullos: “Poezia e tij mban aromën e traditës akrite, format e
tij janë të kultivuara, thesari gjuhësor i shkëlqyer. I peshuar midis dramatikes dhe
tragjikës, pa rënë kurrë në melo, kurse shpërthimi i tij ekzistencial takon dendur
majat dhe kulmet e agonisë aktuale të botës. Origjinaliteti i tij është theksuar te
stili që herë duket se Rigas Velestinlis tërheq një perde, herë Sollomos çel një
dritare të befasishme dhe herë aedi anonim bizantin shkon shaluar mbi kalin e tij
para teje”.
Pano Çuka: “Niko Kacalidhës, ne poetët më të moshuar duhet t‟i heqim
kapelen.” Dhe Andrea Zarballa: “Niko Kacalidha është poet”.
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IX.2. Elementi

biografik dhe miti poetik.

Përshkrimi i deritanishëm i krijimtarisë së Kacalidhës bind lexuesin se ai e
kishte të parathënë rrugën e ngjitjes dhe të suksesit. Në këtë rrugë ngjitjeje është
me vend të vihet re konstatimi i studiuesve dhe bashkëkohësve të tij në lidhje me
të dhënat biografike të tërheqjes, nga qëndrat e mëdha urbane dhe të kulturës së
kohës dhe të mbylljes e izolimit në ngushtësinë e vendlindjes së tij. Ishte një
veprim që binte ndesh edhe me mentalitetin e kohës, por edhe me përvojën e
ndjekur nga njerëzit e kulturës dhe artit në të gjitha kohërat Përvojë, që lidh
shkëlqimin e tyre me metropolet, qëndrat e mëdha urbane e civile.
Problemi pas kësaj shtrohet nëse kjo tërheqje ndikoi pozitivisht apo
negativisht në veprën e tij. Për të marrë një përgjigje, mendoj se është momenti i
një përqasjeje psikoanalitike të të dhënave biografike të Kacalidhës. Siç vë re
Sadik Bejko në parathënien e librit “Eliksiri” i Gurit”, Tiranë

2004, Niko

Kacalidha qysh i ri, u shfaq në botën e letrave shqipe si një shpresë dhe zë
premtues. Ndërkohë, ai pa talentin e tij nën flatrat e shkrimtarëve të mëdhënj të
kohës siç ishte I. Kadareja dhe nën përkëdheljen e medaljeve dhe titujve. Nga ana
tjetër, provoi se audienca e lexuesve nuk donte të dinte dhe aq shumë për lirikat e
tij. Auerola e lavdisë që shpresoi se i përkiste, as e provonte e as njerëzit e vinin
re. Me një fjalë nuk kuptoi se evidentimi dhe konfirmimi poetik ishin dy gjëra të
ndryshme. Këtë fakt me sa duket dhe me sa tregojnë shokët edhe miqtë e tij, ai e
përballoi si mohim të talentit të tij. Psikoanalitikisht e përjetoi nga pozitat e
kompleksit të inferioritetit dhe si privim që çoi në mohimin e realitetit dhe
izolimin e tij në vendlindje. “Shoqëria” si pamundësi për ta arritur e zotëruar
plotësisht, fitoi në ndërgjegjen e tij cilësinë e ndjekësit persekutor. Kjo ndjenjë
ripërsëritet tek Kacalidha kur synon krijimin dhe përballjen e kozmosit e fantazisë
së vet që siç deklaron, “është rrënjosur( brënda tij) dhe vazhdon të më ndjek me
maninë e persekutimit.”
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Ndoshta ndikoi në këtë qëndrim edhe lidhja e tij e ngushtë me vendlindjen.
Këtë na e pohon vet Kacalidha në vëllimin poetik “Lirikë diellore” («Ληόθσην
ιηαλνηξάγνπδν») botuar me 1985. E vërtetë është gjithashtu, se rreth 15 vjet nga
1975 deri më 1990, do të endet në një gjeografi të ngushtë, nga Leshinica në
Sarandë, jo me ndjenjen e harakirit, por të kërkimeve për t‟ju “imponuar”
realitetit. Rasti përbën një shembull klasik për ekzistencialistët. Në këto kërkime
ai tregoi se nuk ishte i përmalluar për plaçkurina. Ai ruajti dhe administroi në
krijimtarinë e tij me dinjitet atë çka pa, dëgjoi dhe mësoi atje: Ngjyrën e qiellit,
pëshpëritjet e detit, përrallat e gjyshes me dragonj, mitologjinë klasike të lidhur
me vendlindjen dhe trojet përreth natyrën, perënditë. Filloi të flasë e të bisedojë
me ta, brënda një logjike universale personifikuese dhe t‟i detyrojë të pranojnë se
ai ishte zoti dhe perëndia e tyre. Përballë botës reale të qëndrave urbane, të cilën
duket se nuk e përballoi dot dhe as u përpoq t‟i përshtatet, por u largua prej saj
dhe e përjetoi këtë si privim, ai ngriti kozmosin e vet. Ndërkohë, ndjenja e
privimit po e orientonte në rrugën e hipertrofizimit të subjektit poetik dhe në
ekstremizimin e egocentrizmit të tij. Në vëllimin poetik “Lirikë diellore”
(«Ληόθσην ιηαλνηξάγνπδν») botuar me 1985, i largohet shumë angazhimeve ndaj
problemeve politike e ideologjike të kohës, të hasura me intensitet aq të madh në
vëllimet paraardhëse “Shtrati i lumit tim”, (Ζ θνίηε ηνπ πνηακνύ κνπ»), 1982 dhe
po atë vit “Shtëpitë tona në Jug”, vëllim që fitoi çmimin e dytë kombëtar në poezi.
Ndoshta edhe këtë eveniment për një 25-vjeçar, poeti e përjetoi si privim dhe
njëkohësisht si sfidë. Vetëm kështu mund të kuptohet fakti i ndërrimit të kursit
poetik në vëllimin “Lirikë diellore” («Ληόθσην ιηαλνηξάγνπδν»). I qëmtuar me
kujdes dhe nga niveli i sotëm i rrugës poetike të Kacalidhës, do të vemë re se ky
vëllim përbën një minjaturë empirike të profilit të ardhshëm të poezisë së tij.
Subjekti poetik zhvendoset ndalëngadalë në qëndër të mitit poetik. Vet ky mit
ngjizet me elementë natyrorë të trevës së tij, me rimarrjen e traditës popullore dhe
tendencën e hapur, për të krijuar mite të reja me hero vet subjektin poetik.
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Karakteristikë është fakti që natyra, njerëzit, tradita janë në një harmoni të
admirueshme. “...Larë në dritë para meje shtrihën bregu e deti...” na thotë poeti i
cili i drejtohet të dashurës së tij: “... Vetëm në do malet që lartësohën në qiell/
atëherë më shumë do të më ndjesh, më shumë do të dua...” Kapërcimi i
antinomisë në raportet midis, individit-shoqërisë, natyrës-kulturës etj të vëna re
edhe kur trajtuam traditën popullore, lidhën me faktin e parimeve të letërsisë së
angazhuar të imponuara nga shteti socialist. Kjo me siguri përbën një arsye më
shumë, që poeti ta ndjejë edhe më zhgënjimin. E vërteton më së miri fakti, që në
vëllimet poetike që do të pasojnë dhe veçanërisht ato që kemi marrë përsipër për
të analizuar, do të evidentohet me një tendencë rritjeje përpjekja për të mos lejuar
integrimin e vetës në një mjedis historiko-shoqëror, (veç atij të Leshinicës), për
arsye se bie ndesh me mitin e vet, krijuar nga subjekti poetik për “botën”
(kozmosin), bazuar në cilësi që ngjasojnë ireale.
Shprehje e këtij egocentrizmi poetik është shpjegimi i tij për “kozmosin” e
vet poetik. Kjo botë niset nga ai vetë, familja dhe vendlindja e tij. Brënda këtij
trekëndëshi Kacalidhas përpiqet të kultivojë e të zgjojë gjithë yjësinë e botës
poetike greke që nga Homeri e mitologjia e deri tek Elitis. Ndaj dhe ai thotë
“Besova te bukuria tragjike, homerike e ëndërrore të botës”1 dhe vazhdon:
“Gjithnjë brënda vetes është rrënjosur dhe vazhdon të më ndjek me maninë e
persekutimit dhe një tjetër trini mitike dhe e çuditshme, kozmosi im, i fantazisë
sime.” Sipas poetit kjo trini e botës së tij përbëhet. E para nga Bota Qiellore, Bota
e Perëndive. “Të gjithë qiejt janë mbjellë me perënditë e stërgjyshërve të mi”. E
dyta është Bota e të Gjallëve, “e bashkëkohësve të mi, të mençurit,
përrallëtreguesit, punëtorët, çobanët, kallajxhinjtë, mullixhinjtë, gëlqerbërësit”; e
treta është Bota e Nëndheshme: “Të vdekurit. Të ngulitur brez pas brezi, aty
poshtë.....dhe trinia bëhej me mish e me kocka dhe quhej Leshinicë e Sipërme.

1

N. Kacalidhas, fjala e mbajtur në takimin e organizuar nga Universiteti i Janinës për të diskutuar rreth
krijimtarisë së poetit, 19.2.2000.
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Leshinicë e Poshtme...”1, - sqaron poeti. Në këtë kuadër poeti përpiqet të krijojë
filozofinë e vet, arketipat e tij, që ngrihën në lirizmin dhe epizmin e njëkohshëm
të poezisë së tij. Përpiqet të arrijë vetëndërgjegjësimin në bazë të kritereve të tij,
që nuk burojnë nga mjedisi bashkëkohor shoqëror, por i mbart me vete si një
ngrehinë ideologjike ardhur nga një klimë tjetër kulturore.
Cilat janë elementët përbërëse të saj:
- Kozmosi i botës mitologjike.
- Letërsia antike si mishërim i kësaj mitologjie në formën e arketipeve.
- Tradita e pasur popullore si mbartëse edhe aktualizuese të kësaj
mitologjie.
- Natyra si ndërveprim i hapësirës kohës dhe metafizikës.
- Mjedisi familjar dhe i komunitetit të mbyllur tradicional të Leshinicës së
izoluar, që në aspektin e jetës civile vazhdonte linjën e traditës së vet,
pothuaj të pacënuar nga ndikimi i regjimit komunist. Në këtë mjedis
ishin gërshetuar dy elementë me rëndësi: tradita e gjallë popullore
pasqyruar në këngët, tregimet, fabulat, mitet, legjendat, ngjarjet
historike të lidhuar me gjyshën dhe reflektimi i kulturës greke, reflektuar
tek babai i tij.
- Brënda këtyre elementeve shtohej edhe ndikimi i arritjeve letrare të
kohës në të dy vendet.
IX.3. Kronotoposi

i mitologjisë poetike të Kacalidhës.

Hapësira reale e veprimit poetik të Kacalidhës, siç e thotë edhe vet, është
vendlindja e tij. Hapësira e mitit poetik (topos-i) është tjetër gjë. Përbëhet nga
gjeografia e mitologjisë së lashtë greke; nga hapësira e kozmosit të yjeve, Diellit,

1

N. Kacalidhas, fjala e mbajtur në takimin e organizuar nga Universiteti i Janinës për të diskutuar rreth
krijimtarisë së poetit, 19.2.2000.
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Hënës, planeteve; relievi i maleve, deteve, lumenjeve, pyjeve, atmosferës;
biologjia e bimëve, lulëve, kafshëve; metafizika e shpritit dhe e perëndive. E
gjithë kjo hapësirë nuk ka shpesh lidhje me etnotoposin, siç do ta vëmë re tek
Zarballa. Në këtë pikë Kacalidha ngjan me Çukën.
Në dimesionin e kësaj hapësire, është integruar koncepti i kohës së mitit
poetik (Hronos). Fizionomia e hapësirës së përshkruar ka të përfshirë brënda
vetës edhe elementin kohë si një diakroni e aktualizuar, ose sinkronike. E
ndihmon më shumë këtë marrëdhënie, fakti që si hapësira edhe koha në mitin
poetik të Kacalidhës janë vendosur në hapësirën reale të vendlindjes së tij dhe
veprimi i tyre lidhet me kohën e vet subjektit poetik, që në rastin konkret
përcaktohet në mënyrë egocentrike nga UNI i vet poetit .
“Tani e gdhënda barkën në magjinë espere/ me dërrasë druri rrebesh nga
filigrami i djepave/... thirra Odisenë:Kërce i pari./Thirra argonautin bashkë me
profecitë e veta.../ Qënin molos ngula statujë, totem në bash për të përgjakur
detet/....Dhe së fundi korbin dhe një ovull./ Të zbutja Karontin në të hyrë të
Akerontit....(Poezia “Barka e Noes”, vëllimi poetik, “Pagëzimi i zogjve”, fq. 98
Grafikisht hapësirën e mitit poetik të Kacalidhës mund ta paraqesim me
një trekendesh ku në bazë janë vendosur: Kozmosi i botës mitologjike dhe
arketipet e krijuara mbi bazën e saj dhe tradita e pasur popullore si mbartese edhe
aktualizuese të kësaj mitologjie. Në njerën brinjë anësore mund të vendosim
hapësirën e natyrës dhe në brinjën tjetër mjedisin metafizik.
Koha e mitit poetik të Kacalidhës, grafikisht do të mund të paraqitej në
mëyrë drejtvizore si kohë tashme, ose si bashkëkohësi e unit poetik, që lidhet me
veprimin e subjektit poetik. Në një bosht të tillë subjekti poetik vendos të gjitha
elementët e tij poetikë që lidhën me një hapësirë dhe kohë që i takon së shkuarës,
një të shkuare që kapërcën kufijtë historikë, për t‟u takuar me mitologjinë, me
qëllim që nga ky ndërveprim të përcaktojë të ardhmen. Kjo është edhe natyra e
gjithëkohshmërisë së hronos-it të Kacalidhës. Ai, si Kadareja është shndërruar në
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zotërues dhe krijues absolut të tyre. Kjo i jep atij të drejtën, ta thërrmojë kohën, t‟i
ndryshojë kahun, ta bejë që të kthehet prapa, apo të qëndrojë në vend, të ketë
vetëm shi dhe vjeshtë, mjegull dhe një hapësirë homerike, apo abstrakte.

Hapësirë-natyrë

Mjedisi metafizik

Qielli: retë, rrufetë, Dielli,
Hëna, yjtë, drita, era,
bora, shu, mjergulla,
UNI
vesa etj

Perëndia, zoti, shënjtoret (në eter)
përfaq. në tokë, njeriu, fati
shpirtrat e të vdekur
dhe e të gjallëve

I
Toka: Malet, deti
pemet, guri, zogu
lumenjtë, lulet,

SUBJEKTIT POETIK
perënditë mitologjike

Kozmosi i botës mitologjike tradita e pasur popullore

Pas këtyre përqasjeve ne mund të paraqesim skematikisht edhe strukturën e
mitit poetik të Kacalidhës.
“MITI”

“REALITETI”

Natyrë- vendlindje

Shoqëri – emigrim (izolim)

Siguri-besim

Dyshim – pabesi (kërkim ekzistence)

Kthim (vendlindje)- modesti

Mohimi

i

egoizëm
Dritë –agim (agullim)

Errësirë - natë

kthimit-(në

shoqëri)
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Momente kalimtare (optimizëm)

Momente kalimtare (pesimizëm)

Buzëqeshje-bukuri

Dhimbje – shëmtyrë

Aspiratë-shpresë (duke u

Zhgënjim – pashpresë

mbështetur te e shkuara)

Aspirim i së ardhmës

Mungesë perspektive

Natyrë –dashuri

Shoqëri – vdekje

Plotmëri- ekzistencë

Privim- inekzistencë

Adhurim i njeriut

Adhurim i “ego-s”

Jetë

Vdekje

Poet (poezi)–perëndia e njeriut

Njeri-tradhëtia e shpirtit

Shkruaj poezi- kultivoj dhe zhvilloj mitin poetik-ekzistoj

Paraqitja dhe analiza e mitologjisë poetike të Niko Kacalidhës, përbën
vështirësi objektive si në raport me përpjekjen për të periodizuar veprën e tij,
ashtu edhe me morinë tematike të trajtuar në të, krijimtaria në dy gjuhë dhe
kondradiktat që paraqet ndërgjegja e tij poetike. Këtu nuk bëhet fjalë për
periudhën para viteve 90të, por edhe pas kësaj periudhe, madje edhe në veprën e
përzgjedhur nga ai vet. Siç e thamë kjo ishte një nga arsyet, që për të minimizuar
këto vështirësi, u përqëndruam në poezinë e përzgjedhur nga ai dhe që sigurisht i
përket viteve post diktatoriale.
Duke u mbështetur te raportet e përcaktuara më lart do të mundohemi të
analizojmë problematikën e veprës së tij, duke u nisur nga dy pole që hasen në të
dhe që përcaktojnë unitetin e vet kësaj mitologjie. Poli i përcaktuar nga gjendja “e
privimit”, e cila lokalizohet dhe shprehet në një koncept hapësire “këtu-poshtë”
dhe kohe “e tashmja-tani”.
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Poli i dytë i përcaktuar nga gjendja “e plotmërisë”, e cila hartografohet në
një hapësirë “lart”-qielli, kozmosi, por edhe atdheu i tij i veçantë i subjektit poetik
dhe në kohë tek e shkuara “atëherë” dhe që lidhet historinë e kësaj vendlindjeje.

IX.4.

Gjëndja e privimit. Kategoria Natyrë.

Natyra tek Kacalidha, ndryshe nga sa ndodh si në traditën popullore edhe
në përgjithësi tek poetët e mëdhënj grek, Seferis, Elitis, Ricos, na paraqitet e
dyzuar sipas “poleve” që përmendem më lartë. Ky dyzim, për shkak të natyrës së
ndërgjegjes poetike,- kondradiktore, na shfaqet edhe brënda së njëjtës poezi,
realitet që haset sidomos tek poemat e gjata.
Në poezitë e shkruara në gjuhën amtare natyra, ndryshe nga ato të shkruara
në shqip, është më në harmoni me realitetin dhe duket se funksionon vetëm poli i
plotmërisë. E rëndësishme është të theksojmë këtu faktin se kur poeti mediton në
ide përgjithësuese të karakterit diakronik-filozofik dhe kur i përshtatet logjikës së
krijimtarisë popullore, natyra është “aleate” e tij. (Tek vëllimi “Profecia e
Drurëve”, poezitë “Shpirtrat e poetëve”, fq.11, “Këngë Ballkanase”, fq.12,
“Imitacione”, fq. 17, “Malet e Ballkanit”, fq.20, “Në tre kaseta magnetofoni”,
fq.30 etj).
Në polin e gjëndjes së privimit natyra shfaqet kërcënuese, e errët dhe e
frikshme. Errësira, akulli, retë, rrufetë, vetëtimat japin me denduri praninë e tyre
për të treguar epërsinë dhe sovranitetin e “forcave” kundërshtare. Njëkohësisht na
japin edhe pozicionin e subjektit poetik, i cili edhe pse deklaron se ishte dëshira e
tij, për të qenë larg shoqërisë, ndjehet i vetmuar, pavarësisht nga përpjekjet e tij
për të kundërtën. Kacalidha nuk nguron ta nënvizojë këtë situatë që në faqet e
para të vëllimit “Pagëzimi i zogjve”. Në prozën poetike, “Unë thirra zogjtë e
virgjërisë”, na njofton:
“...Kishin humbur gjurmët e mia të gjakut në dëborë lëpirë nga
lukunia e tërbuar me ulërima netësh apokaliptike. Atëherë ishte kur unë

162

thirra zogjtë e virgjërisë të më shpëtonin nga vdekja e harrimit me
spirancën e hënës anëdetëve dhe perin e Arianës pyjeve. Dhe gjeten
pikë-pikë gjurmët e gjakut tim të derdhur në dëborë, në palimpsestin e
udhëve të asterisit të veriut. Larg amiantit, oksidimit të gjethit dhe
acetilenit...”. Vëllimi, “Pagëzimi i zogjve” fq.9.
Subjekti poetik është i kërcënuar me “vdekje harrimi” nga natyra e
egërsuar. Ai nuk e vë në dyshim vendimin për të qëndruar “larg amiantit,
oksidimit të gjethit dhe acetilenit...”, por në rrugën e zgjedhur vetmia ishte
kërcënuese. Denduria e vetmisë, e shfaqur edhe si plotfuqishmëri të unit poetik,
dyert e mbyllura, motivi aq i shpeshtë i dritares, qoftë të mbyllur, apo të hapur, të
dhënë me perspektivë me drejtim nga jashtë dhe larg, pranë të cilit është
vazhdimisht subjekti poetik në pritje, shënojnë botën e periferisë në të cilën lëviz
ky subjekt. Karakteristikë mbetet fakti, që brënda logjikës ekzistencialiste të
subjektit poetik, ky i fundit synon t‟u imponohet atyre e të triumfojë mbi ta. Aq e
vërtetë është kjo, saqë shpesh rritja sasiore dhe cilësore e përmasave të së “keqes”
– natyra e egërsuar, bëhet që të evidentohet forca e unit poetik. Ky është edhe
thelbi i dramatikës dhe tragjikes në veprën e Kacalidhës.
“ Dëborë bie në oborr, gjurmë yjet e zogjve./Fletën e
mbrëmjes hap në dritare me degët e gështenjave./ me zogj flas në
mbretërinë e drurit./Gracka e bardhë dhe heshta e vetëtimave dhe
briri i bubullimave/.... Pëllumbi i shpellave pikturon aureolat e
absurdit dhe thërrimet e asketit./... Qukapiku ruan statusin në
statujat e drurëve./ Në të gdhirë gjithë drurët qenë kthyer në
statuja/... Po aty, fq.19. Dhe poeti: “...Dhe një dërrasë më mbeti./
Dhe kaq mjafton, të kthehem mbi një dërrasë në Itakën time./ Po aty,
fq.100. Ose: “Dhe do të jepja shpirt ndanë brigjeve e busteve të
drurëve, qëlluar nga cimbalet e rrufeve, i verbuar vetëtimave./... Po
aty, fq.9.
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Ndërkohë është po aq i ndërgjegjshëm se shpëtimin duhet ta kërkojë te
natyra.
“Në pasqyrat e mia dimërore, boron pikëllimi i borës./ Pikë-pikë
pikon pikëllimi nga hardhitë dhe nuseboret./ Me një flutur bore të
popullova shkretëtirën e shpirtit/ dhe gjethëroi puthja. Po aty fq 122.
Mua, thotë poeti, më shpëtuan “zogjtë”, (fq.24), “druri” (fq. 28),
“guri” etj.
Dhe është po ai që në këtë natyrë tragjike, merr përsipër të shpëtojë jetën
nëpërmjet pemës së paqes
“...Në breshërinë e bubullimave martirologjia e barit/ Kam dalë në
brigje të shpëtoj ullinjtë ..../Hëna ndaloi në viset e mia dhe piu gjithë puset
e gjakut../ po aty fq.123.
Rrufeja e vetëtima na dalin 35 herë në poezi të ndryshme të vëllimit
“Pagëzimi i zogjve”.

Konkretisht:

“Cimablet e rrufeve....verbuar

vetëtimave”, fq. 9; “Stralli i rrufeve, fq.14;”Drurët pas bubullimave janë
kryqet e e vetëtimave/ zogjtë ngjyejnë vezët e tyre me të kuqen e vetimave”,
fq. 19; “Rrufeja është në varrimin e dheut”, fq.23; “Zogjtë e vetëtimave”,
fq.26;”Rënden në trandafilat e gjakut të vetëtimave”, fq. 31;Majat e
qipariseve përplaseshin me jataganet e rrufeve”, fq 33;”amfora e rrufeve”,
fq. 34;“Në guvat e pshurrura nga perçroi i rrufeve mbi gunat e
vetëtimave”, fq. 34;”Një tatuazh vetëtime”, fq.51; “Froni i vetëtimës në
kockën e gurit”, fq. 56; “Nga krisja e hënës kërcisnin gjarpërinjtë e
rrufeve/ gjarpërinjët e hardhive”, fq 61. Në kavalërinë e vjeshtës, mamuzat
i mbajnë vetëtimat”, fq 66; “Gjthë natën era këput

mëgojëzat e

bubullimave/....Pinela të përmbysura ngjyer me gjakun e rrufeve”, fq 76;
“Ka puthje-sa shkrepja e një rrufeje”, fq. 79; “Fotografitë e djeguara të
blicave të rrufeve”, fq 92; “Rrufetë kafshonin bishtukun e yjeve”, fq. 112;
“Rrufe prej filigrami”, fq. 113; “Shkrepëtinë thikat e vetëtimave”, fq. 117;
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“Vjeshta e vonë e vetëtimave”, fq. 122; “Tutje qiparisi ngulur një
vetëtim”,fq 122; “Gjaku pikoi në kryqin e rrufeve”, fq.123; “Nën rasat e
varura të reve therra korbin me thikën e vetëtimës”, fq.130;”Re të therura
me thika vetëtimash”, fq.131; “Therisni elektronet e rrufeve të më bëjnë hi
në vatra vetëtimash”, fq. 141; “Kalëruar murtaja në murgjarin e reve/
shtyn me flagrat e bubullimave,/ thërmon me thumbat e thëmbrave të
vetëtimave/ ploçat e çatisë”, fq.154; “Rrufetë e kreshpëruara luanë
kërcenin nëpër kreshta”, fq.155; “S’qenë gjarpërinj, rrufetë thereshin me
kamat e vetëtimave”, fq.160; “Gjaku pikoi mbi gurët e kalcifikuar të
rrufeve,/ busulla të bubullimave”,fq.169; “Gjarpërinj të vetëtimave”,
fq.187; “Rrufetë na ngulën heshtat thellë në palcë”, fq. 195; “Një shalë në
qafë në kthesë të një rrufeje”, fq.201; “...në pritje të haxharit të rrufeve”,
fq.199
Nata dhe hëna, përkrah rrufeve dhe rrebesheve, janë karakteristikat e kësaj
gjëndjeje privimi. Në vëllimin “Pagëzimi i zogjve”, fjala “hënë” është përdorur
190 herë pa numëruar përsëritjet. I pasqyrojmë rastet e përdorimit, ashtu si për
rastin e fjalëve “rrufe” dhe “vetëtimë”, për të provuar, shkallën e madhe të
përsëritjës të së njëjtes fjalë, për të evidentuar, vendin që zënë disa elementë dhe
detaje në krijimtarinë e N. Kacalidhës, si dhe për të parë gamën e gjërë të
përdorimit të metaforës, personifikimit e metonimisë nga ana e tij, si një përpjekje
për t‟i kthyer ato në simbole të subjektit dhe mitologjisë së tij poetike. Të tilla
fjalë janë akoma fjalët: “druri”, “guri”, “deti”, emrat e disa lulëve etj.
“Spiranca e hënës”, fq.9 ; “suicidin e hënës”, fq.10; “shën Meria e hënës“,
fq.15 “gëmushën e hënës”,“pyjeve hënore”, “faltoren e hënës“, “mëkataret e
hënës”,“klloçkat e hënës“, “zogjtë e hënës“fq.16; „vezët e hënës“, fq.17;
“guri i hënës”, „baptisterin e hënës“,.“futen e hënës“, „pëllëmbën e hënës“,
„Bishtukun e hënës“, fq.18; “feneri i hënës“, fq.20; “globi i hënës”, “bërryli
i hënës”, fq 21;“baseni i hënës”, fq.22; “Çarçafi i hënës”, fq 25; “ misërniken
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e hënës” fq.26;“survejimin e hënës”,fq.27 “ (mbulova) me një cipë hënësire »,
fq.28; «dritaren e hënës “, fq.29 “(polifoninë) në kasetën e hënës“, „Orakulli i
përhënur“,fq.33; kaden e hënës“, fq.34 „(Asparagusi) shtegun e hënës“, fq.
39„ spirancën e hënës“; „gjirin e hënës“,fq 47, “folenë e hënës”, “epifania e
hënës”, “çatia e hënës”, “tjegullat e hënës”,”altari i hënës”, “i përhënuri”,
“shtëpia e hënës”, “nëtëve hënore”, “qumështin e hënës”, “qerpiku i hënës”,
krisja e hënës” , “oshënar i hënës”, “emblema e hënës”, “çelësi i hënës”,
“leopardet ehënës”, “lugina ehënës”, “heshtja e hënës”, “kali ker i hënës”,
“shënjtërinë e hënës”, “shtegu i hënës”, “fytyrë hënore”, “monedha e
hënës”, “djepi i hënës”, “vezët e hënës”, “spiranca e hënës”, “hëna e
urritur”, fq 86; „stalagmiti i hënës“, fq.96; „eklipsi i hënës“, fq.97; “briri i
hënës”, fq 98; “kosore e hënës”, fq 102; “tempulli i hënës”,“ballkoni i
hënës”, fq.135; “misërnikja e hënës”, fq 117, “disku i hënës”, “sinia e
hënës”, “oshilacionet e hënës”, “opinga e hënës”, “arkivoli i hënës”, fq. 141;
“timbani i hënës”, fq.147; “hëna përkrenare”, “hëna faltore”, “shkallet e
hënës”, fq. 156; “hëna dash përçor”, fq.157; “shezlongu i hënës”, “kokallat e
hënës”, fq.158; “bibilushi I hënës”, fq.159; “Supën e hënës”, fq.162;
“hënavënë kapele”, fq.165; “hënë e vesuar”, fq. 172; “napa e hënës”, fq.175
; “kupa e hënës”,fq.182; “Farfurinat e hënës”, fq.186; “metafizika e
hënës”.fq 187; “bukëfiqtë e hënës”, “bishti i hënës”, fq.188; “rropullitë e
hënës”, fq.190; “hënë njëzetvjeçare”,“hënë mitare”, fq.191; “hënë e ngrënë”,
fq.192; “biçaku i hënës”, “koka e hënës, fq. 203; “drapri i hënës”, fq.209;
“qefini i hënës”, fq.215; “monokli i hënës”, fq.216; “abordi i hënës”, fq.229;
“mitra e hënës”, fq. 229.
Në raport me hënën, dielli është “periferik” dhe i “pamundur” për të ndërhyrë
në aksionin e mitit poetik. Prania e diellit ndodh për të bërë krahasime të trajtës së
traditës popullore, “fytyrë diellore”, “i bukur si dielli” etj, ose të përdoret thjesht
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si sistem referimi, “Të më vendosni ndanë detit, përballë diellit”, “Pagëzimi i
zogjve”, fq.141, “Foleja e diellit në strehë me gonxhe prilli”, po aty, fq.28. Edhe
kur ndodh që dielli të këtë një pozicion më aktiv, ky nuk buron nga natyra e
diellit, por nga vullneti, apo raporti i subjektit poetik me diellin, që kuptohet
qëndron mbi të. Përjashtim bëjnë rastet kur mitologjia e tij poetike lidhet me
Qipron.
Karakteristikë është gjithashtu, fakti që “hëna” si element mitformues në
poezinë shkruar në gjuhën greke është tej mase e kufizuar. Përkundrazi “dielli” e
“rrit pjesëmarrjen” e tij si element aktiv dhe veprues në rrëfimin poetik të
Kacalidhës.
Të njëjtin fat, si hëna kanë edhe detajet e tjerë si “druri” e “guri”. Guri ka
marrë në poezitë në gjuhën greke trajtën e “shkëmbit”, se në greqisht ana fonetike
e fjalës është më fine. Enigmatike mbetet arsyeja që detyroi Kacalidhën të tërheqë
nga fondi aktiv i fjalorit të mitit të tij poetik elementin “pemë”, e përdorur në
shqip me termin “dru-ri”.
IX.5.

Kategoria: Shoqëri-njeri.

Kacalidha, duke u nisur nga fakti i vendosjes së unit të tij poetik në qëndër
të kozmosit të vet e përmbys modelin e Elitis-it, Livadhitis-it, Ricos, por edhe të
Çukës mbi rolin dhe përgjegjësitë e njeriut në raport me botën. Uniteti dhe
ekzistenca e kozmosit të Elitis psh, strukturohet në bazë të varësisë reciproke të
natyrës me njeriun dhe shoqërinë. Përcakton moralin dhe aktivitetin njerëzor sipas
modelit të vlerave të natyrës dhe e lidh këtë, përsa u përket pasojave, me të
ardhmen e këtij kozmosi.
Pikërisht, kjo përmbysje nuk e lenë Kacalidhën të zgjidhë drejt kapërcimin
e kondradiktës individ-shoqëri, që presupozon mënyrën se si do të arrihet
harmonizimi i dëshirueshëm midis parimit që kërkon përparësinë e interesit të
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përgjithshëm dhe eudemonizmit kolektiv (lumturia si qëllim i fundit i çdo veprimi
njerëzor) dhe kërkesës për vetpërsosje dhe eudemonizëm individual. Ndryshe, nga
poetët që sapo përmendëm, por edhe nga P. Çuka dhe A. Zarballa, Kacalidha nuk
e zgjidh atë, qoftë edhe si një proces i dhimbshëm dramatik ndërgjegjëzimi që
çon, nga përplasja te uniteti dhe te harmonizimi i vlerave individuale e shoqërore,
në një kalim nga pervoja biomatike individuale tek ajo kolektive-shoqërore. Ai e
zgjidh atë si vullnet individual që vjen si pasojë e sundimit të instiktit të
sovranitetit individual.
..E shkreta shtëpia, zjarri i fikur/ mohimi nga bekimi i hirit./
Borsi i ngrirë në dritare./pjergullës në oborr i krisnin eshtrat./
Shtëpisë varur në brinjë i krisnin traret./Gjyshës pranë vatrës i
therrnin kokallat/ Drurit të nxirrë në oxhak i kriste palca e zjarrit/
Vdekja që zinte pragun në oborr, ngrinte nga bora/ Mjekroshe
mjegullat në brigjet e lumenjve, varrnin gështenjave napën e të
vdekurve./ Retë e therrura me thika vetëtimash .../ “Pagëzimi i
zogjve”, fq.130
Mund të vihet re lehtësisht se nëse natyra është e egër, kërcënuese dhe e
errët, njeriu në mitologjinë e subjektit poetik, është periferik, fatkeq, i privuar.
“Ca pleq”
“....Flenë parqeve të Gushtovjeshtës me barin në mes të
gishtrinjve/ ...Gjumi i tyre hyn në rropullitë e dheut për të ringjallur
gjakun/ Në gropat e urisë s’ka vend për varre./ Korbat u klithin
telgramëve të kobshme të gjetheve fletë nekrologjish të vjeshtës. Po
aty, fq.91.
Përmasa të tjera krijon kjo marrëdhënie kur poeti ndërgjegjësohet se
“kozmosi” i tij po braktiset dhe ai e di shumë mirë se pa njerëz edhe ky “kozmos”
s‟ka asnjë vlerë.
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“...Shkopinjtë gjethuan mbirë nëpër varre/ s’arrijnë as orët t’i
varrosin bokërrimave./ Më 11 do të përcjellin Janin dhe më 12
Andrënë.../ më 12, dhjetë pleq me barelë ulokun xha Vasil/ me 3 do të
transportojmë barba Markon (i biri s’pati vizë u tha në celularë)./...
Dhe vonë do t’i vijë radha papa Theodhoriut, po kush/ ka për të
varrosur të tjerë?.../ po aty, fq.163.
Kjo është një nga poezitë e një stili të veçantë. I ngjan një
reportazhi, a një raporti. Ai u mjaftua me përthyerjen e kohës, -brënda një
dite. Dhe mjaftoi aq që “raporti” të përcjellë me një emocion gërryes
dramën deri në tragjedi të privimit të një fshati nga jeta.
Kuptohet poeti nuk identifikon vetën me këtë kategori njerëzish.
Përkundrazi, ai nënvizon edhe kështu “egon” e vet autarkik dhe karizmatik, që
synon me përshkrimin e gjëndjes privuese të ngjallë nxitjen për mos braktisje.
Këtij motivi poeti do t‟i rikthehet shpesh për të arritur një kulm me “baladën e
malit të vrenjtur”
“Do të ngjallen të vdekurit. Do të marrin rrugën e kthimit për në
shtëpitë e tyre/ po ku do t’i gjejnë të gjallët?”, -Pyet poeti për të kërkuar
shpresën tek e pashpresa. Më poshtë vet ai pohon se gota e shpresës nuk
është as gjysëmplotë, as gjysëm bosh: ”Me tre qirinj të ndezur e tre të
fikur në ulërimat e erës..../ Do të ringjallen të vdekurit se tymosnin
mërzinë malet e mia./ Po aty, fq. 94
Braktisja i jep ngjyra edhe më të errëta privimit te poezia “Hieroret e gurit”,
fq. 105. Edhe perënditë i kthejnë krahët e braktisin dhe shoqëria tinzare , “bënin të
paditurin”.
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IX.6.

Kategoria, forcat metafizike.

Vështrimi i deritanishëm na dha mundësinë për të përqasur kategorinë e
forcave metafizike që veprojnë apo bashkëveprojnë me subjektin poetik, apo janë
“nën pushtetin” e tij. Kjo do të thotë se tek Kacalidha veprimi metafizik nuk
lidhet vetëm me qiellin, me parajsën, apo me një botë tjetër. Faktorët metafizikë
dhe veprimi i tyre janë pjesë përbërëse e kozmosit të tij. Ai u njeh rolin e
“krijuesit” të këtij kozmosi dhe vet subjektit poetik. Në këtë kategori përfshihën si
faktorë të tillë që veprojnë në qiell: Zoti, shënjtorët etj; në tokë: zogjtë, druri, guri,
shpirti etj. Janë faktorë që veprojnë në hapësirë, sipas raportit lart-poshtë dhe në
kohë sipas marrëdhënies, e kaluar- e tashmë. Në këtë hapësirë do të vendosim
edhe perënditë, ose metafizikën e mitologjisë që si kohë veprimi i takon së
kaluarës.
Nga përcaktimet e deritanishme na rezultojnë dy momente të rëndësishme:
Së pari, subjekti poetik zgjëron gamën e faktorëve të veprimit metafizik. Së dyti,
veprimi i tyre nuk është i pavarur nga vullneti i këtij subjekti. Në lidhje me këtë
shtojmë akoma se individualiteti, apo veprimet e tyre nuk janë të dhëna, konstante
dhe konseguente. Ato ndryshojnë deri në kondradiktore. Rëndësi ka këtu fakti që
ato brënda logjikës së mitologjisë së kozmosit të Kacalidhës çmitizohën. Kjo,
menduam, është ana më interesante e kësaj kategorie dhe do ta shqyrtojmë me
hollësi. Bëhet interesante se të njëjtën linjë ndjek poeti edhe në qëndrimin e tij në
lidhje me mitologjinë klasike greke dhe traditën popullore.
1. Kacalidha nuk mbështet as linjën biblike të gjenesit të botës e as atë të
materialistëve. Ndjek linjën e tij, atë të elementëve të veçantë natyrorë, por të
ndryshme, të cilat në këtë mision animizohën. Ai na thotë se:
“Në fillim qenë zogjtë dhe shpirti i zogjve”, “Pagëzimi i zogjve”, fq. 22;
“Në fillim qenë zogjtë dhe amarandusi i shpitrtit ecnin mbi lumin e
Lithisë”, Po aty, fq. 35; “Në fillim ishte guri dhe froni i vetëtimës në kockën
e gurit”, po aty, fq.56; “Në fillim duhet të kenë qenë drurët./Në fillim duhet
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të ketë qenë vjeshta”, po aty, fq.67;”I pari është dielli në tempull
kryeëngjëll.” Po aty, fq.48 etj. “Në fillim qe puthja, më the ti, në fillim ishte
puthja”, “Profecitë e drurëve”, fq. 96. Në poezitë në gjuhën greke si fillesë
e krijimit të gjithësisë qenë, shkëmbinjtë dhe rrënjët e tyre, mali, deti. “ Në
fillim ishin shkëmbinjtë dhe rrënjët tyre/ në të çarat e tokës dhe detit”,
vëllimi, “Fati i Amarandos”, fq.165
Interesant e bën konceptin e tij mbi “gjenesin” fakti që, edhe pse nuk e gjen
burimin e “gjenesis” te fryma e shënjtë (“fjala”, thotë Kadareja), prap se prapë ai
niset nga “njëshi” një njësi, por nga bota materiale. Gjthashtu, pas çdo njësie
materiale siç vumë re më lart, pason një radhë faktorësh të tjerë, të ndryshëm, por
materialë dhe shpirtërorë. Kështu në linjën e zogut pasojnë guri, amarandusi,
konstelacionet e yjeve, dita, nata etj. Në linjen e Diellit, pasojnë, kryeëngjëlli,
shën Nikolla, gjyshi i deteve dhe pas tij gjyshja, Ollga, pëllumbi që fle me engjëjt.
Në linjën e gurit pasojnë druri, gjaku i pëllumbit, grushti i poetit, kodi i besimit.
Por, na pohon poeti, në shpirtin e cilitdo nga këta faktorë është i pranishëm
shpirti i poetit. “...në shpirtin e gurit e në/ shpirtin e drurit,/ në shpirtin e erës e
në shpirtin e zogjve,/ shpirti i poetëve do të jetë futur, patjetër/...” Vëllimi
“Eliksiri i gurit”, fq. 22.
Ky qëndrim kondradiktor, ose i shumëfishtë për “gjenesin” e tij fiton një
profil tjetër kur e kërkon në një djalektikë midis ujit dhe shpirtit:
“... Rrufeja është në varrimin e dheut./Erërat rrojnë në varrimin e zjarrit,
ujërat rrojnë në varrimin e erërave/ Dheu është në vdekjen e ujërave/ Shtegtimi i
shpirtrave kthehet në ujëra/ Pavdekësia e ujrave është në rrënjët e dheut/ Prej
rrënjës së dheut gurgullojnë ujërat jetëdhënës/ Prej ujërave gurgulluese lindin
shpirtrat./Prej metempsikozës së shpirtrave metafora e zogjve./Dhe bashkë
këmbejmë shpirtrat tanë/ Dhe prej hirit tonë është ringjallja e gurit dhe ringjallja
e barit./ Prej shpirtit tonë lëvrin rrënja e gurit/ Prej shpirtit tonë lëvrin rrënja e
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drurit./”Dhe e kundërta:“prej zjarrit, prej zjarrit, prej zjarrit.../prej lumit, prej
lumit, prej lumit.../ Prej zogut, prej zogut, prej zogut.../ “Pagëz. i zogjve”, fq. 23.
2. Subjekti poetik çmitizon rolin e perëndisë/ve dhe për t‟i vënë në shërbim
të kozmosit të tij i trajton si bashkëpunëtor/ë të vet, i qëndrimeve dhe i qëllimeve
të tij. Ky çmitizim ka dy veçori. Së pari në lindjen e tyre vë primare natyrën.
“...Kryqëzuar drurët në Golgotën e gurit./Zogjtë u lagin

buzët

me pika

vesë./Pikthi sqepon gozhdën për çlirimin e drurëve./Ringjallet Jisusi nga kryqet e
drurit./.... Vëllimi “Pagëzimi i zogjve”, fq. 15. Në poezinë “Krishti u ngjall” i
kundërvihet formulës fetare të ngjalljes së Krishtit, si përcaktuese edhe për
ngjalljen e natyrës –pranverën. “Pashë biskun e blirit dhe gjethin e qershisë./ Dhe
zogun që dilte nga një guaskë deti/ dhe gatitej për ligjërimet dhe pagëzimet e
zogjve./Në spiritualizmin e gjethit vesa lante glasat e zogjve./Gurrave zbriste
mullizeza murg i murmë për psallmat/ e lumenjve/ po aty, fq.42. Poeti na kumton
me këtë paralelizëm të pa shprehur deri në fund, por të nënkuptuar nga titulli se
është feja ajo që vuri ngjalljen e krishtit në zemër të pranverës dhe jo e kundërta.
Poeti ironizon mitin biblik sipas të cilit Krishti arriti të shumëfishojë bukën
dhe verën dhe si pasojë mjaftoi për dhjetëfishin e njerëzve të pranishëm. Në
traditën popullore gjeti vend në shprehjet dhe proverbat, “bukë e krip e zemër”,
“atje ku nuk arrin tepron”, “mjafton fjala e mirë” etj. Në poezinë “Një bukë e
Krishtit” tek vëllimi “Fati i amarandos”, fq.70, ai thotë: “...Një bukë të Krishtit
ndanë në vetullën e malit/ Dhe hëngrën. Dhe ikën./ Dhe të gjithë u ngopën duke
rokanisur hënën. Dhe të gjithë/të pangrënë në udhëkryqe/.
Së dyti: Subjekti poetik e konsideron të drejtë morale të vëjë në funksion të
kozmosit të vet edhe trininë e shënjtë, “në emër të atit, të birit dhe të shpirtit të
shënjtë”. Ai e ndryshon atë sipas situatave që krijohën në pjesë të veçanta të
mitologjisë së tij poetike. “Në emër të ujit, të baltës e të zjarrit”, “Pagëzimi i
zogjve”, fq.24; “Në emër të atit, të birit, të zogut të shtrenjtë...” po aty, fq. 21; “Në
emër të gurit, në emër të drurit, në emër të atit.”, po aty fq. 124, ose formulën e
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lutjes fetare “Ati ynë që je në qiell” e perifrazon duke shtuar “dhe tani zbrite në
brigje”, po aty, fq. 199, duke lenë edhe një herë të kuptohet me gjithëfarë
mënyrash se funksioni qiellor i perëndisë nuk ka kuptim pa lidhjen me tokën dhe
kozmosin e tij, i cili është unik. Të njëjtën qëndrim mbajnë edhe shpirtrat e të
vdekurve. (poezia “Fise Eliziane” fq. 172)
Së treti. Perënditë, qofshin këta paganë ose jo, kanë sjellje të rëndomtë
njerëzore. “Pyjeve zjarret përvëlojnë mistikën e gjethërimit./ sheshit ka nxjerrë
Zeusi bolet dhe i kruan zjarreve./ Panit i digjet mjekra mbi kurrizin e
Hermesit./Dhe Artemida me drerin vrarë, hedhur supeve, si t’i shpëtonte
zjarrit?.. “Pagëzimi i zogjve”, fq.,192; “...në sqetullat e tua që mbajnë erë cjapi
burrërie” (Zotit) Po aty, fq.205. “Brigjeve gërhiste Poseideoni/... Kruante
mjekrën brigjeve sikur diçka kërkonte/... Po aty fq.150. “Tani pas gjurmëve të
borsit në dëborë ecte Isusi. Shën Mëria në kërkim të birit./ Krishtit të bardhë me
nusebore do t’i lante sklepat e mëkatit/.. po aty , fq. 175. “Në oden e madhe
dëgjoja perënditë/ që bisedonin mbrëmjeve me perëndeshën, Ollgën,/gjyshen
time./ Dëgjova çoç i thanë në vesh Nikollës, gjyshit tim, hyjnisë së detit....” Po aty,
fq.158.
Së katërti: Perënditë janë të barabarta, “marrin urdhëra” nga subjekti poetik
dhe gjithmonë në shërbim të komunitetit ose janë “nën” mbrojtjen e tij.
“Saturn, mua mos më gllabëro se jam vëlla kromozonesh me Zeusin”,
“Pagëzimi i zogjve”fq. 178; “Si t’i shpëtoja vallë perënditë, si t’i shpëtoja
pyjet?” Po aty, fq.,192. “Do të marrë urgjentisht “Zeusin”olimpik të vijë,
për transplant të zëmrës time/... Do të marrë urgjentisht “Zeusin” olimpik
të vijë për transplantim të brinjëve të mia./... Vetëm të rrini ju në këmbë, të
gurgullojë gurra juaj”... Po aty, fq.,178 “I vetmi, unë, luani, lindur në
korrik, i ulërrij Zeusit...”(Zodiaku i Zeusit) po aty, fq.190. “...Nuk jam naiv,
Zeus, i thashë. Unë vet i di të gjitha. Ti me ke mua, tha Zeusi hyjnori. Po të
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ngacmoi

Saturni që fle tej, në brinjë, futu te hierorja e gurit.

Mashtroje...”Po aty, fq. 105.
IX.7.

Gjendja e plotmërisë.

Kjo marrëdhënie me metafizikën përbën edhe një tregues të plotmërisë së
subjektit poetik ndaj mitit. (Ndërkohë që nuk përjashton gjëndjen e privimit, pasi
plotmëria që synon të arrijë me këtë tip marrëdhëniesh uni poetik, është në fakt e
paarritshme, mbetet në kuadrin e dëshirës dhe vetëm sa ushqën egocentrizmin e
tij, pasi në fund të fundit do të shoqërohet me zhgënjim).
Plotmëria, siç e thamë, mishërohet tek mungesa e dyzimit të unitetit të unit
poetik dhe paralelisht tek prezenca e natyrës në harmoni pozitive me të. Një rast
domëthënës është poezia “Ostracizmi”, “Pagëzimi i zogjve”, fq.210. Poeti pohon
se e zbuan “nga brigjet” se ishte “çamarok i marrë pas diellit dhe gocave të detit”.
Ai iku dhe u la brigjeve emrin e tij “të shkruar me goca deti” dhe gjeti prehje i
pasaportizuar tek yjet si banor i tyre, duke mbretëruar malet.
Tek Kacalidha plotmëria shfaqet edhe si shprehje e vullnetit të tij për të
qenë kudo, të kontrollojë dhe të drejtojë akoma edhe diellin në misionin e tij:
“Me çelësin sekret kopil të diellit,/ çela me gishtërinjtë e
përgjakur zëmrën e trandafilit./ Dhe e ruaj çelësin sekret kopil të diellit./
Sepse vetëm unë e paskam çelsin sekret, kopil, të diellit! /Gjërsa kam
kyçur lesën e mbrëmjes/ dha asnjë luledele s’më kanë ngrënë ujqërit.”
“Pagëzimi i zogjve”, fq.204
Plotmëria është domëthënëse kur subjekti poetik arrin të vendos një
harmoni midis natyrës dhe individit apo shoqërisë. Psh.
“Gjiri me pushin e virgjërisë dhe shega e bigëzuar në birësimin e
brinjës./ Cimbalit i bie brigjeve zogthi i shkalluar./ Shtëpitë e
përhumbura në gjetherimin e blirit./ Brigjet e mbështetura në gjirin e
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jargavanit. Ndanë shtëpive tona shtiza e ëndrrave duke pëshpëritur në
veshin e yjeve./ Prilli çap pas çapi i pushton brigjet e barit./ Nuancat e
klorofirit derdhur nëpër rrasat e oborrit./ Po aty, fq.142.
Duke patur parasysh traditën popullore të dhëniës së tiparëve njerëzore
nëpërmjet elementëve natyror, Kacalidha arrin te poezia “Imitacione”, Vëllimi,
“Profecia e drurëve”, fq.17, t‟i marrë natyrës gjithçka që është e bukur dhe t‟ia
përshtatë tipareve të njeriut (unit poetik) në bazë, kuptohet, të një ngjashmërie
qoftë edhe të jashtme.
“U harkua ylberi dhe m’u bë vetull. Dhe më pikoi në qerpik/ qelibari
i vesës. / Brofën shkëmbinjtë... dhe m’u bënë ballë. Dhe m’u bënë
krye. / Doli Dielli dhe më tha: “Do të të bëhem sy”/.... Po shpirtin
dhe zemrën m’i fali nëna.”...
Shpalosja prej tij e vlerave të heroit tradicional që është gati të sakrifikojë
veten për të tjerët, ose në emër të bindjeve dhe idealeve, të kozmosit që vet
subjekti poetik krijoi, janë tregues të plotmërisë së unit poetik, pasojë e
harmonizimit të qenësishëm të interesave të tij me natyrën, shoqërinë, kundër
faktorëve që synojnë të kundërtën.
“Thanë për prag nate Shën Bartolemeu./... Thanë të hiqnim
emrat tanë, të shkulnim tabelat e dyerve./.... Me shkronja më të dukshme
në derë rishkrova emrin tim. / Le të më vinin kryq. Le të më shënonin te
kjo natë e ulërimës./ Dhe le të thoshnin për prag nate Shën
Bartolemeu.” “Pagëzimi i zogjve”, fq.211.
Motivi i vdekjes së tij si sakrificë sublime në emër të kësaj harmonie dhe të
kozmosit të vet, është i dendur dhe shumplanesh në poezinë e tij. Të njëjtit qëllim
i shërben edhe “mosvdekja”, ose ngjallja e subjektit poetik. Në emër të kësaj
logjike, poeti në poezinë “Ekehiria”, u kërkon perëndive të sakrifikohet edhe
“dielli” për “hir të paqes”. “Pagëzimi i zogjve”, fq.176.
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E megjithatë, gjendja e plotmërisë nuk përbën për Kacalidhën veçori
dalluese. Nuk është konstante dhe zhvillohet brënda gjëndjes së privimit, që
promovohet si zhgënjim, por edhe si pamundësi që realiteti i kozmosit të tij të
përbëjë një sfidë ndaj realitetit, ashtu siç ia arrin me shpalosjen e mitologjisë
poetike të këtij kozmosi.
IX.8.

Çmitizimi i mitologjisë.

Thamë që, në fillim tradita popullore–folklori dhe pastaj letërsia e
kultivuar, ashtu si letërsia klasike greko-romake, gjetën te mitologjia e lashtë
greke një strukturë arketipesh me vlerë estetike të gjithëkohshme të afta për t‟u
referuar dhe rimarrë në çdo kohë si mundësi për rritjen e cilësisë së vlerave
estetike. Po aq e vërtetë është se vetëm me përjashtime të ralla janë bërë përpjekje
çmitizuese të kësaj mitologjie. Pavarësisht se nisen nga qëllime pozitive, për të
evidentuar se përseritjet në kushtet e sotme të tragjizmit dhe epizmit të kësaj
mitologjie kanë vlerën e një komedie bajate, këto përpjekje ishin të pafata.
Kacalidha, mësa duket i bindur se kozmosi i tij është i denjë për një
ngjashmëri krahasuese me këtë mitologji dhe subjekti i tij poetik po aq i aftë ta
përthyejë atë deri në çmitizim, guxon edhe në këtë drejtim si një sfidë më vete.
Zgjodhi tre mënyra:
Së pari. Heronjtë dhe arketipat e mitologjisë së lashtë kthehën në
personazhë të mitologjisë së tij poetike. Kacalidha nuk interesohet shumë për
mesazhin që mbartin dhe transmetojnë heronjtë dhe arketipat mitologjikë. I
intereson thjesht një, apo disa elementë, bile dhe vetëm emri. Si të tillë
“ngarkohën” me aksion në kohën dhe hapësirën e Kozmosit të Kacalidhës dhe në
shërbim të mesazheve shpesh të pakodifikuara, të zakonshme, ose si qëllim në
vetvete.
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“Atëherë ishte kur unë thirra zogjtë e virgjërisë të më shpëtonin nga vdekja
e harrimit me spirancën e hënës anëdeteve dhe perin e Arianës pyjeve”.
“Pagëzimi i zogjve”, fq. 9. “Një bors në krifë të kalit çmendur pas
Afërditës””Pagëzimi i zogjve”, fq.21; “Në breg të detit do të vdes, si Heraklidi në
vetminë e kumit me guaskat”,po aty, fq. 24, ”Të mbaja në grushtet e mia Ikarin e
Dedalin” (se me llastika gjuante zogj, që binin në tokë), po aty, fq. 45. Shpesh
duket se gjithë poezia ndërtohet që të vihet re kjo lidhje e unit poetik me elementë
mitologjikë, ose “u kërkohet” atyre të rreshtohën në poezi pa asnjë shkak, ose
lidhje kuptimore, madje as ngjashmëri formale.
“Ditët e mia numëroja që janë sa shkrepja e një rrufeje,/... Poshtë barkut të
deles dal nga shpella e Odiseut./... Ngrita gurin qiklopik të turbulloja detet për
inat të Poseidonit.” “Pagëzimi i zogjve”, fq 79. E tillë është akoma poezia “Qëni
i Itakës”, fq.162. Poeti shfrytëzon pikërisht këtë element mitik për të përshkruar
një qën pa asnjë dallim nga qëntë e të gjitha kohrave.
Së dyti. Poeti e ndryshon thelbin e mitit, apo vet mitin, ose e çvlerëson atë:
“Unë isha një nga të Odiseut dhe me shpëtuan sirenat”, (!!)“Pagëzimi i zogjve”,
fq.116. Në poezinë “Dyshimet e Odiseut”, fq.138, poeti lidh kthimin e Odiseut në
Itakë me numrin e bimëve. Dyshimi se ato mund të ishin vetëm njëmijë e bën atë
të pyes vetën: “Dje ndeshesha

në dete

me stuhitë për në Itakë me vet

Poseidonin,/ vetëm për njëmijë drurët e Itakës?” Shihet qartë që çmitizimi nuk
lidhet thjesht me ndryshimin e përmbajtjes, por më shumë me thelbin e heroit
mitologjik që ishte zgjuarsia dhe qartësia e mendimit, vendosmëria për qëllimin
fisnik të kthimit në atdhe me çdo lloj sakrifice. Po ashtu, elementi i zgjedhur për
deheroizuar Odisenë, “druri”, luan rolin e kyçit në mitogji dhe në vijimësinë e
kulturës popullore. Druri-ulliri i vjetër i Odiseut, përbën mjetin e njohjës së tij me
Penelopën. I njëjti detaj është përdorur nga balada popullore e rinjohjes për të
ralizuar ribashkimin e të porsamartuarve, të ndarë për shumë vite, sipas disa
varianteve, për shkak të një lufte, të një shërbimi ndaj mbretit, apo të kurbetit.
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Të tilla poezi mund të përmendim akoma, “Odiseu”, “Pagëzimi i zogjve”,
fq. 100; Edhe në këtë poezi, Kacalidha le menjanë vetinë karakteristike të Odiseut
së mitologjisë, që ishte aksioni, peripecitë dhe rreziqet, si pjesë e pasurisë dhe e
vlerave të tij pas kthimit në Itakë. Kacalidha përpiqet të justifikojë pasivitetin e
Odisesë së tij duke evidentuar vetëm një element,- atë të kthimit në Itakë qoftë
“edhe me një dërrasë”. I njëtji arsyetim ka vlerë edhe për poezinë “Muret e
Trojës”, “Pagëzimi i zogjve”, fq. 136, në të cilën poeti, në emër të evidentimit të
bukurisë së Helenës, sakrifikon jo thjesht arsyet e vërteta të kësaj lufte, por edhe
shkallën e intelektit të atyre që projektuan si sulmin edhe mbrojtjen dhe për pasojë
epizmin e kësaj lufte. Çmitizimi i thelbit të kësaj lufte mitologjike që ngërthën në
fakt logjiken e të gjitha luftrave shekullore, ndodh brënda logjikës së
egocentrizmit të unit poetik të Kacalidhës, i shprehur në keqardhjen e tij se nuk
ishte ndërtuesi i mureve të Trojës. Tek poezia “Tundimi i Odiseut”, “Pagëzimi i
zogjve”, fq.74, çmitizimi është shprehje e dyzimit të ngahershëm të vet subjektit
poetik. Kjo bie më shumë në sy po të kemi parasysh faktin se heronjtë mitologjikë
(dhe në krijimtarinë e mëvonshme popullore), aq më shumë Odiseu, marrin mbi
vete pa ekuivoke gjithë veprimin dhe japin vazhdimisht një zgjdhje pozitive për
kolektivin që përfaqësojnë.
Së treti: Nëpërmjet rimarrjes së motiveve apo miteve poetike të poetëve të
tjerë mbi këtë mitologji, për të arritur në mite të veta, të cilat asnjëherë nuk arrijnë
te nivelet e arritura.
Tek poezia “Leopardi”, “Pagëzimi i zogjve”, fq.74, deviza e poetit është:
“Sa herë më ke zgjuar me klithmat e tua./ Egërsirë roje që fle brënda meje.” Në
aspektin e filozofisë së unitetit si pasojë e të kundërtave kjo është një e vërtetë.
Por, po të kemi parasysh poezinë e poetit grek K.Kavafis për Itakën, ai duke
çkodifikuar mesazhin e udhëtimit të Odisesë për në Itakë, duke e prifrazuar na
thotë se ...në rrugën tende nuk do të takosh magjistrica dhe najada, po s‟i pate
brënda vetes. Kacalidha na thotë se e keqja bashkëjeton me njeriun si diçka e
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domosdoshme. Mesazhi i udhëtimit të Odiseut për në Itakë është se e keqja që të
bëhet pjesë e njeriut varet nga ai vetë dhe vullneti i tij. Në fund të fundit për të
është produkt shoqëror, ndërsa për Kacalidhën veti biologjike e individit.
Çmitizimi i mitit mitologjik tek poezia “Kali i drunjtë”, “Pagëzimi i
zogjve”fq.137 lidhet me raportin e vendosur midis njerëzve brënda mureve (të një
qyteti) dhe pritjes së tyre deri në padurim që të hynte kali i drunjtë edhe duke
prishur muret. Kjo poezi është një paralele me poezinë po të K. Kavafis, “Duke
pritur barbarët”. Filozofia e Kavafis e shikon ardhjen e barbarëve si “një farë
zgjidhjeje” për një shoqëri në degradim të plotë. Sipas Kavafit, është kjo arsyeja
që barbarët i presin të gjitha strukturat e shtetit. Pritja e kalit të drunjtë tek
mbrojtësit e Trojës në poezinë e Kacalidhës, nuk ka asnjë lidhje me realitetin
mitologjik. Nga ana tjetër, poeti nuk parashtron asnjë arsye për të justifikuar
veprimin. “A do të hynte ndonjëherë duke rrezuar muret, sepse u tretem duke
pritur nëpër tempuj”...

Në rastin konkret çmitizimi është shumë i pafat se

raportet e mbrojtësve të Trojës me kalin e drunjtë e bëjnë të papërfillshëm mitin e
ri poetik të Kacalidhës.
Duke përfunduar këtë përqasje duam të theksojmë se kjo mënyrë krijimi
mitesh poetikë, duke u nisur nga fabulat, ose filozofia e krijimeve të poetëve të
tjerë, traditës popullore etj është një normë tek Kacalidha. Prandaj konsiderohet e
drejtë ajo që thuhet se kur lexon poezi në gjuhën shqipe të N. Kacalidhës, të
kujtohën poetët grek si Seferis Elitis, Ricos etj dhe anasjelltas. Kur lexon poezi në
gjuhën greke të kujtohet Kadareja, Agolli, Podrimja etj. Ai justifikon
“origjinalitetin” ose individualitetin e tij krijues me tri mënyra. Së pari ia përshtat
unit të vet poetik duke vendosur marrëdhënie të vetës së parë. Së dyti e çvendos
mitin tek gjeografia e Kozmosit të tij. Së treti e vesh me figuracionin e vet
karakteristik animizues e surealist.
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IX.9.

Marrëdhëniet me traditën popullore.

Po të përjashtojmë krijimin e mitit të lules, apo të barit të “Amarandos ”
tek vëllimi poetik në gjuhën greke “Fati i Amarandos”, vihet re një indiferencë e
theksuar e unin poetik në raport me këtë traditë. Ose më saktë, Kacalidha mban
një qëndrim “përvetësues” të këtyre vlerave në funksion të kozmosit të tij. Këto
elementë me një status të qëndrueshëm dhe të provuar vlerash estetike në arealin e
traditës popullure nuk shërbejnë në vijimësi dhe në mënyrë të natyrshme si
struktura koherrente edhe për mitologjinë e kozmosit të Kacalidhës. “Krishti u
kryqëzua në Leshinicë dhe gjithë e përpjeta gjër në buzë të muzgjeve/ të nxirrte në
Golgotën time/... thotë poeti, “Profecia e drurëve” fq.136, ose, “Andej niste rrënja
e diellit dhe e vetëtimës. Andej niste rrënja e barit”, Po aty, fq.99.
Marrëdhëniet e mësipërme nënvizojnë faktin se kozmosi i Kacalidhës ka
fituar një shkëlqim të mbipopulluar duke përvetësuar të gjitha arritjet e kulturës
njerëzore të njohuara nga poeti, por si qëllim në vetvete.
Fjalë, shprehje, vargje, motive etj, të traditës letrare popullore bëhën pjesë
e artikulimit të ligjërimit në mitin poetik të këtij kozmosi. Kjo ndodh më shumë,
siç e thamë, kur poeti shprehet në gjuhën greke dhe më konkretisht kur përdor
vargun karakteristik popullor, me apo pa rimë. Botëkuptimi i traditës popullore,
ose është i rallë në mitologjinë poetike të Kacalidhës, ose trajtohet sipas modeleve
të veta poetike dhe qëllimeve të unit poetik, ose duke i deformuar, çmitizuar, apo
trajtuar në mënyrë të njëanshme ato.
Nga elementët a natyrës sqaruam, psh rolin e pemës, zogut, diellit etj në
organizimin e botkuptimit popullor, në trajtimin dhe në zgjidhjen drejt të
raporteve individ-natyrë-kulturë-shoqëri, në përcaktimin e gjëndjes së plotmërisë
dhe të privimit, të metafizikës etj.


Amarandos nga greqishtja, që nuk vishket. Sipas traditës popullore bari ka të theksuar vetinë e haresës për atë që
e ha, qofshin njerëz apo kafshë.
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E vërtetë është nga ana tjetër, se pema dhe zogu (si dhe guri) kanë një vend
nderi në poezinë e Kacalidhës. Tituj vëllimesh poetik si “Profecia e drurëve”, apo
“Pagëzimi i zogjve”, flasin qartë për këtë. Druri dhe zogu fitojnë vetinë e krijuesit
të botës, të marrjes dhe të dhënies së profecive, të komunikimit me qiellin e tokën,
me perëndinë edhe shpirtin, bëhën shpëtimtarë të unit poetik, por nuk vendosin
dot raportet që këto dy elementë kanë në kozmosin e traditës popullore. “Sytë e tu
të zinj. Mrekullisht të zinj. Mrekullisht të magjishëm. Tempulli qiellor, (unë në to
rënë përmbys si prej një profecie të lashtë pagane/ të gjunjëzuarish përpara
Dodonës.)”,”Eliksiri i gurit”, fq.40.
Thamë që pema në traditën popullore, por edhe në letërsinë e kultivuar
(Rrapi tek Kadareja) nuk lidhet më me vetinë e profecisë, por të lidhjes me tokën
dhe qëndresën. Tek Kacalidha vetia e qenësishme e pemës (drurit) është profecia.
Simboli i lidhjes me tokën dhe qëndresën i është deleguar gurit. “Këtu u
pizicionuam./Guri i pllajës sime ka formën e fytyrës sime./ Këtu fjetëm. Mbi
gurë.Dhe blici i hënës ma fiksoi fytyrën në negativin e gurit/...”. Vëllimi “Profecia
e drurëve”, fq.118 .(Ismail Kadareja tek parathënia e vëllimit “Pagëzimi i zogjve”,
e konsideron gurin një element shqiptar, ashtu si dhe malin.)
Këtu është monenti të theksojmë gjithashtu një fenomen interesant që
ndodh me unin poetik të Kacalidhës. Thamë më lartë se elementë të tillë si pema
apo zogu zënë një vend nderi në poezinë e Kacalidhës. Këto dy elementë i
veçuam si nga më të qenësishëm në traditën popullore greke me lidhje të
drejtpërdrejtë me Orakullin e Dodonës. Vendin e nderit për to Kacalidha ua lë në
poezinë e shkruar në gjuhën shqipe (!!). Aktivizimi i tyre në korpusin poetik në
gjuhën amtare është pothuaj i paqenë. Kjo përbën një ndërmjetësim të poetit për
t‟i përcjell poezisë në gjuhën shqipe jo thjesht dy elementë poetikë aq të
rëndësishëm në traditën popullore greke, por dhe një mitologji poetike të ngritur
në bazë të tyre. “Përcjellja” në poezinë shqipe të traditës gjenetike të poetit (nga
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pikëpamja etnike) na jep argumentin për të nënvizuar suksesin e tij në poezinë
shqipe.
Eshtë thënë se nuk dihet se cila është gjuha primare e poetit, por duke
krahasuar rreth 53 poezi që gjënden njëkohësisht në të dy gjuhët (vëllimet “Fati i
amarandos” dhe “Pagëzimi i zogjve”) vihet lehtë re, lirshmëria e poetit në
përdorimin e gjuhës greke. Poezia në gjuhën amtare manifeston dukshëm
rrjedhshmëri dhe origjinalitet. Megjithatë kur poeti shkruan shqip me të drejtë ai
konsiderohet si lëvrues i denjë i gjuhës shqipe.
Për të parë më mirë mekanizmin e përthyerjes së traditës popullore në
poezinë e tij po analizojmë dy shembuj.
1. Marrim në fillim poezinë “Monogjirja”, vëllimi “Pagëzimi i Zogjve”,
fq.83. Titulli është përkthim nga greqishtja κνλνβίδα, që do të thotë grua me një
gji. Monoviza, sipas legjendës në traditën popullore në Minoritetin Grek,
identifikohet me gruan që doli nga deti, dogji Foiniqin dhe shkatërroi gjithçaka
rreth e qark. Identifikohet me shkatërrimin më të madh të ndodhur ndonjëherë.
Aftësitë e saj shkatërruese lidhën me gjirin e saj të vetëm të mbushur në vend të
qumështit me helm dhe çdo gjë që spërkatej me këtë helm shkatërrohej që nga
themelet. Në mitin e legjendës popullore nuk na jipet asnjë shpjegim pse gruaja
shkatërrimtare mbeti me një gji.
Poeti, duke u mbështetur te semantika e fjalës greke, -një gji-, krijon rreth
saj një poezi me ngarkesa thellësisht pozitive dhe pa asnjë lidhje me mitin e
legjendës. Thotë poeti: Ati ynë që je në qiell.../ pse ngacmon bukurinë e gjinjve?/
Tani një gji mbeti për mua./ Tjetrin ia prënë thikat e dhimbjes./ Tjetrin ia
morrën erinitë/ Nga pija unë qumeshtin e shpirtit./ Dhe mbeti mëma monogjirja
me njerin gji të shënjtëruar./ Po tjetrin gji ua hodhën qënve në një pavion
kancerozësh/ apo në morg e ruajnë mjekët për ekspeditat studentore?/Tani një gji
mbeti për mua, ku rri mbështetem natën vonë/ përgjoj, a do të rritet vallë edhe një
herë gjiri i prerë?/
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Ati ynë që je në qiell...,/Pse ma le mëmën monogjire,/pse ngacmon bukurinë e
gjinjve?
Në variantin greqisht të kësaj poezie, vëllimi “Fati i amarandos”, fq. 83,
poeti ruan linjën e mitit të legjendës. Biles, zgjedh për varg atë tradicional 15rrokësh në strofa dyshe, me rimë të puthur. Kjo i jep poezisë një afinitet më të
madh me legjendën.
Në variantin shqip, mjaftoi origjinaliteti në përkthim nga greqishtja i fjalës
“monoviza” duke ruajtur në shqip të njëjtin mënyrë fjalëformimi si në greqisht (i
vetëm- mono+gji-vizi), për të krijuar një poezi. Impresioni mbështetet tek “orgjia”
e unit poetik ndaj zotit si shkaktar i këtij fati, si dhe te vajtimi për gjinë e prerë,
herë për qumështin e nënës e herë për erotikën e gjinjve. I ballafaquar me të dy
variantet poeti na zbulon mungesën e egzigjencës së tij ndaj krijimtarisë
popullore.
2. “Σα ιηόθιαδα ηνπ Κιήδνλα», (Degët e ullirit të Klidhonës) është titulli i
një poezie në gjuhën greke, në vëllimin “Fati i Amarandos” (fq. 125) që lidhet
drejtpërdrejt me një nga traditat popullore, më interesante të stinës së verës.
Vendoset në ditën e Ekuinoksit Veror. Eshtë dita që Dielli arrin kulmin e nxëhjës
dhe zgjat në maksimum orët e ditës në krahasim me natën. Sipas traditës në këtë
ditë kaq të nxehtë që përkon me festën e shën Ioanit, ndizen zjarre të mëdhënj për
të djegur të gjitha gjërat e thata. Në aspektin praktik besohej se kjo ndihmonte në
pastrimin e tokës bujqësore nga barërat e këqia dhe rrjedhimisht në rritjen e
pjellorisë së tokës.
Në aspektin metafizik, tradita popullore shpreh një shqetësim të madh për
arsye se pikërisht në këtë ditë kulmore të veprimtarisë diellore mbi tokë, vihën re
njollat e Diellit,- ana e dobët e tij, që besohet se po të rriten këto njolla, Dielli do
të humbasë aftësinë e tij ngrohëse dhe jetëdhënëse. Pikërisht në kulmin e
veprimtarisë së Diellit, populli mendonte për dimrin. Zjarret e ndezura, sipas
traditës, do ta ndihmonin Diellin në këtë pikë kritike dhe kalimtare të mos
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humbiste energjitë e tij. Në këtë ditë vajzat dhe djemtë djegin në këto zjarre
byzylikët (bimorrë) të vëna në një mars për t‟u mbrojtur nga mbreteria djegëse
dhe plot sëmundje e diellit të marsit. Aq të mëdha bëheshin këto zjarre saqë
populli kur shikon ndonjë zjarr të madh thotë: “U bë e shën Janit”
Kjo ditë, në aspektin kohor, është një moment kalimtar. Sipas traditës në
çdo moment të tillë kohor, (Viti i Ri, Pashkët, ndërrimi i muajve, i stinëve) duhet
patur kujdes dhe duhet provuar fati. Vajzat e reja çohën që herët në mëngjes dhe
shkojnë të marrin ujë “të pafolur” në burimet malore, pa i zënë drita e agimit dhe
e sjellin në shtëpi si fat bashkë me degë ulliri apo dafine.
Tradita fatndjellëse e verës vjen nga lashtësia. Fjala, Κιήδνλα, në
greqishten e vjetër ka kuptimin e shansit, shënjë parandjenje, që haset në veshjen
tingëllore të fjalës. Si folje ka kuptimin e hedhjes së provës, apo provokimit të
fatit.
Në poezinë e Kacalidhës janë të pranishëm këto elemente, por nuk arrijnë
të kthejnë në vlera estetike këtë metafizikë të traditës popullore dhe që buron nga
dialektika e natyrës. Mjaftohet thjesht me karakterin përshkrues për të evidentuar
fabulën e mitit të tij poetik që fshihet te leximi i fatit nga vajzat sipas dëshirave të
tyre, ose, idenë se fati gjëndet tek vullneti i njeriut dhe nuk është i dhënë as i
panjohur.
Si konkluzion të kësaj analize mund të themi se modelet e Kacalidhës për
një raport sa më të drejtë me krijimtarinë popullore nuk kanë lidhje me modelet e
zgjedhura nga Sollomos, Pallamas, Seferis, Ricos, Kalvos, Siqelianos,
(përmendim emra poetësh grekë me të cilët ai ka një kontakt e një komunikim
shpirtëror, si dhe ndikim në poezinë e tij). Ata janë mbështetur tek modelet e
krijimtarisë tradicionale popullore që në qëndër kanë raportin natyrë-kulturë si një
raport kosmogonik edhe për kulturën e re greke. Në elementët e natyrës, Dielli
dhe drita, brënda kondradiksionit të tyre, konsiderohën: Elitis “Kreu i kozmosit
poetik është Dielli”, Seferis, “Drita greke besoj se ka një funksion mishërimi
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vlerash hyjnore te njeriu” (sprova v.2. fq. 55 Athinë 1974). Pallamas, Drita
evidenton si kategori sunduese të natyrës qartësinë dhe dlirësinë etj.
Kacalidha, krahasimisht me elementë të tjerë natyrorë, u rri larg si dritës
ashtu edhe Diellit. “Në pëllëmbët e amarandos/ u ul në gjunjë dielli/ të thithte
ushqimin e pavdekësisë/... vëllimi”Fati i Amarandos”, fq.73. Në poezinë e tij
vendin kryesor e zë hëna e yjtë pastaj, errësira-agullimi e më pas rrufetë.Në
veprën e perëndisë për çdo ditë të javës, sipas Kacalidhës, drita vjen e gjashta. Në
ditën e parë e kishin radhën shkëmbinjtë, në të dytën etja, në të tretën uria, në të
katërtën rrënjët, në të pestën dhimbja, në të gjashtën drita dhe në të shtatën ishte e
tija, e subjektit poetik.

Kondradikta
Poezia e Kacalidhës karakterizohet nga dy pole bazë. Njeri është natyra,
tjetri ndërgjegja e subjektit poetik.
Përshtypja e parë që krijohet nga kontakti me poezinë e tij është një botë e
vogël e natyrës, hartografuar në vendlindjen e tij Leshinicë. Ndjeshmëria poetike
përqëndrohet tek detajet e pafundme nga “jeta e natyrës”, në mënyrë të tillë që
intimizon anën dhe shfaqjen e saj sipërfaqësore për të lejuar lexuesin të shikojë
subjektin e tij poetik me syrin e krijuesit fillestar. Në këtë këndvështrim poezia e
tij karakterizohet nga një kondradiksion shumplanesh, që buron tek mungesa e një
sistemi organik të elementeve të saj përbërëse si dhe tek kumtimet e larmishme
“ideologjike” të poezive.
Këtu edhe një herë duam të vemë re se të njëjtë elementë natyrorë vendosin
në mënyrë të vazhdueshme në hapësirë dhe kohë raporte të ndryshueshme
metaforike dhe metonimike, herë përjashtuese, herë harmonie, herë kundërshtuese
e herë mohuese. Pra marrin përsipër herë funksione pozitive-aprovuese e herë
negative mohuese. Dhe kjo situatë kuptohet nuk buron nga kondradikta e
brëndshme e çdo elementi si pjesë e kondradiktave, që sigurojnë unitetin e
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gjithësisë dhe të mishëruar me aq natyrshmëri në krijimtarinë popullore. E kanë
burimin te justifikimi i qëllimit imedjat i unit poetik dhe te kondradikta midis këtij
qëllimi të çastit i ardhur si ndikim, si frymëzim, si ide, apo si imazh, i qëllimit të
deklaruar për kozmosin e tij poetik dhe “kozmosit tjetër”.
Ne jemi munduar të bëjmë një klasifikim të natyrës kondradiktore të
“universit” poetik të N. Kacalidhës. Klasifikimi detyrimisht shoqërohet me
pohimin se kjo natyrë kondradiktore nuk duhet marrë as vetëm si emetë, ose
antivlerë e as vetëm si vlerë.
Kondradikta brënda vargut: «Άθακπηνο ν ίζπθνο,/ θπξηόο ζηελ αθακςηά
ηνπ» “I papërkulur Sifizi,/ i kërrusur në papërkulshmërinë e tij/...” “Fati i
amarandos”, fq. 65. Kjo bëhet shkas për një kondradiktë logjike dhe burim për
kondradiktat e tjera “...Kodrat e amarandos/ dinossaurë që brirët kruajnë tek
yjet..” Po aty , fq.73
Kondradiktë midis vargjeve: «…Αξραίν πέλζνο ησλ θππαξηζζηώλ…/
ρξεζκνύο αλζώλ θαη λπθησδίεο θαη ιηβαλίζκαηα/…» “Zi e lashtë e
qipariseve.../profeci lulesh dhe netësira dhe temjanise?... Po aty, fq. 89.
Kondradiktë brënda një poezie: Eshtë dy llojesh, me efekte pozitive (e tipit
–rrjedhin ujrat dhe burimet,/ vrapojnë fëmijët për të parë nusen) dhe me efekte
negative (e tipit – pa shih kohë që zgjodhe, vdekja të të marrë / tani që lulëzon
natyra dhe toka mbin bar). Fija e barit, na thotë poeti, tek poezia me të njëjtin
titull, vëllimi, “Profecia e Drurëve”, fq. 54, mbin “në faqën e femrës që fle pas
puthjes së parë.../... në elipsodin e gurit të kështjellës/... mbi kambanën e
bronxtë.../...mbi bishtin e dallëndyshes.../...përmes ulërimës së brinjës.../...midis
buzëve të puthjes.../...në pasqyrimet e ujrave.../”. Por “Fija e barit nuk mbin (o,
vetëm nuk mbin) mbi varrin e nënës së mërgimtarit.”. Në poezinë “Zogjtë, të
dashurat”, Vëllimi “Fati i amarandos”, një kondradiktë e ngjashme përsëritet katër
herë.
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Në këtë pikë duam të theksojmë se Kacalidha përdor në mënyrë të regullt
tekniken e baladave popullore në ndërtimin e kondradikës së brëndshme. Ai rrit së
tepërmi, deri në hiperbolë njerën anë të kondradiktës, (në rastin e mësipërm
mbirjen e barit) për të nënvizuar më mirë anën tjetër, (marazin e nënës që vdiq pa
parë djalin).
Kondradikta midis poezive. E ndamë në tri kategori të tjera.
a. Në lidhje me botëkuptimin e mitologjisë së tij poetike, (Për këtë pikë
kemi folur shumë në pjesët e tjera të kësaj analize)
b. Në lidhje me funksionin e mjeteve poetike nga një poezi në tjetrën.
(Dielli, psh, një herë i duhet poetit të jetë i ngrirë, një herë të përcaktojë ngjyrën e
syve të tij, një herë tjetër të jetë në krye të tempullit, një herë të ulet në gjunjë para
amarandusit, një herë të sakrifikohet bashkë me detin për hir të paqes etj. Deti- në
një poezi, vëllimi “Fati i amarandos”, fq. 212, na thotë se për të zgjëruar detin ia
vlen edhe sakrifica e gjakut. Në një poezi tjetër na thotë se do ta pi detin në kupën
e hënës, lë të thahet deti etj). Këtë kondradiktë mund ta shohim gjithashtu në
krijimin e fushave leksikore dhe të fushave semantike gjatë përdorimit të tyre për
krijimin e figurave, sidomos të metaforave (përfshirë personifikimet) dhe
simboleve.
c. Në lidhje me parimet dhe qëndrimet e subjektit poetik mbi të njëjtin
fenomen, objekt apo ngjarje. (Marrim si shembull qëndrimin në lidhje me
Odiseun, Itakën, Penelopën, Perënditë, zogjtë, gurët, pemët etj. Konkretisht: Në
poezinë “Jemi treqind”, vëllimi poetik “Fati i Amarandos”, fq.231, kemi një
rrëfim poetik qëndrese heroike në kohët aktuale realizuar nëpërmjet një
paralelizmi me treqind luftëtarët e Leonidhës në Thermopile. (intertekst
konfiguracional) Një faqe më pas, në fq. 232, vjen poezia me titull “Thermopile”.
Deheroizmi është provokues. Uni poetik i të treqindëve të Leonidhës është i
dyzuar. Nuk e trembin Perset, por të tijtë nga prapa dhe ekzistenca “e dhelprave të
fushës”. (Intertekst si përtëritje arketipi)
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IX.10.

Ndërtimi i poezive- fenomeni i ndikimit.

Kjo mënyrë është shpesh edhe shkak për një kondradiktë logjike, që cënon
në vijimësi logjikën e rrëfimit. Megjithatë, logjika e rrëfimit cënohet më shumë
për arsye subjektive. Për poetin bërthamë e fabulave të mitit poetik bëhet shpesh
një impresion i ardhur nga burime nga më të ndryshme. Këtë impresion, në
formën e fjalës, shprehjes mbresëlënëse, idesë etj, ai kërkon ta përdorë si fabul
dhe të ndërtojë mitin e tij. (Nëpërmjet intertekstit konfiguracional+Intertekstit si
përtëritje arketipi). Veprimi te refimi i mitit shtyhet përpara nëpëmjet fjalive që
tregojnë kryerjen e një verpimi pasi është kryer më përpara një veprim tjetër. Kur
në qëndër të poezisë vendos unin e tij poetik (ndodh shumë shpesh në poezinë e
shkruar në gjuhen shqipe) refimi përfundon zakonisht me një pyetje retorike.
Në përpjekjen që të bëhet origjinal mundohet të krijojë diçka ndryshe
duke shfrytëzuar gjithë arsenalin e mundshëm të kalibruar dhe justifikuar me
figuracionin e tij. Arsenali i figuracionit i aktivizuar sado i gjërë që të jetë është
po ai. Kjo do të thotë se stërgjatjet e vëna re çojnë në hiperbolizime pa funksione
estetike dhe në kondradiksione pa vlera. Me këtë mekanizëm mund të shpjegojmë
edhe përpjekjet e Kacalidhës për të kthyer në vlera personale ndikimet nga
krijues të tjerë.
Marrim si shembull vargun, “Netëve dalin nga guva shënjtorët dhe luajnë
kukafshehti”Vëllimi “Pagëzimi i zogjve”, fq. 61. Automatikisht të kujton vargun
e famshëm, karakterizuar si surealist, të J. Ricos, “Çdo natë dalin nga pusi statujat
dhe hipin tek pemët”, (poezia “Vendi imi” përfshirë në vëllimin poetik
“Pasqyrat”, shkruar në kohën e diktaturës kur Ricos ishte i internuar në një ishull).
Tek Ricosi ky varg vjen pas një rrëfimi poetik lidhur me shkretimin e vendit për
shkak të diktaturës. Pas kësaj, Ricos shtron pyetjen në vetën e parë shumës: “Si
ndodhi që lejuan rregullimin e shtëpisë me një dorë të ngurtë?!” Dhe si zgjidhje
gjeti daljen e statujave nga pusi. Statujat simbolizojnë kështu shkëlqimin e

188

Greqisë së historisë (e lashtë apo revolucioni grek, apo lufta e 1940). Këtë kohë
diakronike e shënon nëpërmjet një elementi hapësinor, simbolit të pusit. Statujat
nuk rrinë në sipërfaqe ku rrinë sehirxhinj njerëzit që e lanë Greqinë të
administrohet me dorën e ngurtë të diktaturës. Ngjiten në pemë ngrihën mbi ta si
simbole frymëzimi. Ricos realizon në një plan vertikal hapësinor veprimin në
kohën historike. Po te Kacalidha. “Shënjtorët” e tij nuk kanë asnjë ngjashmëri me
një funksion të tillë. Përkundrazi, duket se e gjithë poezia “Epifania e hënës” dhe
mesazhet që ajo mbart, nisen nga ky varg dhe zhvillohën për të justifikuar këtë
varg.
Kacalidha të njëjtin varg e rimerr edhe në dy raste të tjera. Në poezinë
“Ruani çelësin” vëllimi, “Fati i amarandos”, fq. 147, thotë: “ Dhe të lajnë
qerpikët me ujë shege statujat e varrosura/ Të ripërtëritet kopshti i trandafilave
dhe të mbulojë bustet/ Dhe dafina të zgjedhim, të thurrim kurrora?...”. Duke
kuptuar ndoshta pamjaftushmërinë etij për të arritur fuqinë estetike të Ricos
Kacalidha i rikthehet motivit edhe një herë duke vënë në qëndër të motivit vet
unin e tij poetik. Thotë konkretisht te poezia “Duke kërkuar puset”, po aty, fq.
120. “Duke kërkuar puset rashë brënda në puse./ Dhe nga nën dheu ngjitem të
dalë nga puset./ Në më kërkoni do më gjeni patjetër në puse/ Jam palma që rritet
nga thellësitë./ Dhe nëse lart presin degët e mia. /Do të ripërteriten degët.”
Me këtë logjikë Kacalidha rimerr vargun tjetër të njohur të Ricos që
përngjason tre retë pranë hënës me tre viça që pinë ujë në të, poezia “Romiosini” ,
varg i përdorur nga Kadare në formën “tre viça re pinë ujë në postafin e hënës”.
Kacalidha i krahason retë me deshtë, (po aty, fq. 179) dhe “Nga instiktet e zogjve
shpërndahën leopardet e reve”, “Pagëzimi i zogjve”, fq.19.
Për këtë na bind edhe fakti se poeti për çdo vend që viziton shkruan poezi
duke u mbështetur tek ajo që është përfaqësuese për atë vend. Duke ndjekur këtë
linjë te vëllimi poetik “Profecia e drurëve” vemë re kur poeti viziton Pogradecin,
në poezinë që i dedikon i drejtohet Lasgushit, (fq. 163), kur shkon në Berat i
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referohet kalasë, Onufrit, (fq.162), kur është në Gjirokastër, “fle me Argjiron”,
(fq.185-6).
Ky është mekanizmi me të cilin Kacalidha ndërkall në poezinë e tij fjalë të
urta popullore, frazeologji, vargje këngësh popullore.
Greqishtja, si gjuhë, ka një ndikim dhe prani të dukshme në arsenalin
poetik në gjuhën shqipe. Vihet re një liri e shqipes poetike të Kacalidhës për të
pranuar struktura gjuhësore të rafshit leksikor dhe sintaksor nga greqishtja. Nuk
vihet re e kundërta, gjë që flet se gjuha shqipe është më e hapur për poetin për të
pranuar ofertat e tij gjuhësore të një gjuhe tjetër. Po ashtu, në krijimin e mitit
poetik në gjuhën shqipe ka shumë elemente të ardhura nga bota greke dhe këtu
nuk kemi parasysh vetëm mitologjinë. Dhe prapë do të themi se e kundërta nuk
është e vlerësueshme, gjë që do të thotë se integriteti poetik i Kacalidhës
përcaktohet nga identiteti i tij etnik. Kjo nuk përjashton nga ana tjetër ndikimin
nga autorë shqiptarë, veçanërisht nga I Kadare. Tek Kadareja, klima, relievi, shiu,
ngjyra e qiellit, mjegulla, balta, përbëjnë një identitet dialektik me “hronon” dhe
veprimin si akt rrëfimi, që na kujtojnë shpesh skena homerike të përshkrimit të
natyrës. Kjo është e vlefshme edhe për Kacalidhën. Për t‟u shënuar është fakti se
etnotopos-i i letërsisë dhe i kulturës greke merr trajta të tjera në periudha të
mëpastajme. Lidhet me detin, hapësirën, kaltërsinë, bardhësinë e diellin. Kadareja
në krijimtarinë e tij ruan lidhje adekuate me natyrën e toposi-t homerik (male
shkëmborë, male të larta e të ftohta, re të sërta, sfond i një dekori tragjik, fillon I
Kadare, “Gjeneralin e ushtrisë së vdekur” )
Në këtë pikë Kacalidha, ashtu si edhe gjetkë u theksua, i përmbahet linjës
së Kadaresë dhe jo zhvillimeve që ndoqi etnotoposi letrar grek.
Preferimet në kohë
Në këtë kendvështrim, kur është pranverë, ai nuk shkruan poezi për verën
apo vjeshtën dhe e kundërta. Koha më e preferuar për mitin e tij poetik janë
momentet kalimtare, kufiri ndarës midis dy situatave: Në harkun kohor të ditës
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preferon agimin-agullimin, midis muajve preferon prillin, majin, shtatorin dhe
dhjetorin. Po të vemë re bëhet fjalë përsëri për muaj që shënojnë kalimin nga një
moment stinor në tjetrin. Midis stinëve zgjedh pranverën dhe vjeshtën.
IX.11.

Subjekti poetik, miti dhe surealizmi.

Brënda mitologjisë poetike të N. Kacalidhës sprova e heroit - poet nuk ka
një definicion të dukshëm. Gjendet vazhdimisht në zhvillim pa na dhënë modelin
e një zgjidhjeje brënda një kuadri, qoftë edhe të “kozmogonisë” së tij të deklaruar.
Kjo bëhet me evidente kur shkruan në vetën e parë. Karakteristikë dalluese mbetet
fakti se rrëfimi poetik definiton në një pyetje retorike si shprehje e pamundësisë
së tij për të dhënë një zgjdhje edhe pse çeshtjen e parashtron vet. Ose, ashtu siç e
pamë, uni e tij është në qëndër të gjithçkaje. Pas kësaj i rikthehet linjës së rrëfimit
poetik me një radhë shpjegimesh. “...Kur do të ulen ujërat vallë, të nis pëllumbin
ndan rruzullimit ?...” Pyet poeti te poezia “Barka e Noes”, vëllimi poetik
“Pagëzimi i zogjve”, fq.99. Pyetja vjen pasi barka është bërë gati nga ai vet për
udhëtim. Pas pyetjes retorike vazhdon shpjegimin e radhes paksa të
fragmentarizuar dhe pa lidhje logjike: “Në s’gjettë degë ulliri, doemos një gjeth ka
për t’u gjetur.” Po aty, fq.99.
Poezia e tij niset nga një parim i vetëm. Çdo gjë në botën e gjallë, në natyrë
dhe metafizikë përbën një vlerë dhe mund të shndërrohet në poezi sipas risisë që
çdo vlerë e prekshme nga ndjenjat duhet të ketë një ndikim te shpirti njerëzor,
duhet të gjejë aty homologen e vet. Tjetër gjë është se poeti harmoninë e përftuar
në natyrë mbi bazën e të kundërtave dhe në një sistem unik, reflektohet si
imponim apo vullnet deri në arbitrar i subjektit poetik të unit të tij në funksion të
momentit i ardhur si ide e shkëputur, apo si imazh. Kjo, si dhe kundërvenia
shpesh me sistemin kosmogonik të traditës popullore dhe mitologjisë klasike
përcakton edhe diferencimin e tij me poetë të cilëve tenton t‟u përngjajë, Elitis,
Seferis apo edhe Kadares.
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Në një masë të madhe kjo ka fragmentarizuar dhe dyzuar edhe surrealizmin
e pretenduar të tij. Surrelizmin dihet se është përbërje e dy komponentëve: I pari
pretendon se pas botës së ndjenjave ekziston edhe një parajsë e dytë plotmërie, si
zgjërim (dhe jo e kundërta) i botës së ndjenjave. Përsosja e njeriut varet nga
mundësia e zbulimit të këtij dimesioni, (që është edhe i vërteti pasi të afron me
subkoshiencën duke iu larguar çdo sistemi logjik dhe lidhjeje me realitetin). I dyti
pretendon se për arritjen e këtij qëllimi duhet mohuar çdo kufizim dhe pranuar
çdo liri në përdorimin e fjalës, vargut, befasinë në kombinimin e fjalëve dhe
krijimin e figurave impresionuese duke tejkaluar edhe mundësitë reale të
metaforës dhe metonimisë. Në këtë këndvështrim surrealizmi i Kacalidhës
mjaftohet me komponendin e dytë. I pari mund të trajohet thjeshtë si pasojë dhe jo
si qëllim, apo si përpjekje e autorit. “Ishte hëna apo kryet e tua mbështetur në
supet e mia?/ Sidoqoftë kishte marrë zjarr jasemini i gjirit./ Kishte marrë zjarr
gjysmëhëna e buzës./ Dhe endesha brigjeve për në shtëpinë e hënës,/ për ta gjetur
netëve duke i rënë ziles së yjeve. /Me qefinin e hënës lidhur në krye ulërija në
guvat e heshtjes/...” Vëllimi “Pagëzimi i zogjve”, fq. 62.
Kacalidha në përzgjedhjen e “shënjës” në kuptimin semasiologjik niset nga
kriteret strukturaliste të dy boshteve, paradigmatik dhe sintagmatik me prirje të
pafundme, për të gjetur fjalë sa më të vështira, krijime të veta, fjalë të huazuara
nga greqishtja, apo të fjalëformuara me rregullat e gjuhëve analoge. U jep rëndësi
të veçantë shënuesit, pa menduar për të shënuarin. Këtu e ka burimin edhe të
shkuarit aq larg në përngjasimet midis dy shënjave për ndërtimin e metaforës,
metonimisë apo personifikimit dhe simbolit. Në ndërtimin e këtij lloji metafore, të
cilën e përdor me një denduri shumë të madhe, Kacalidha ka përzgjedhur
përngjasimet sipas raportit frymor–jo frymorrë. E kundërta është tepër e rallë,
madje, më e rrallë se raporti send-send. Në ndërtimin e metaforës sipas raporteve
të ngjashmërisë frymor-send, huazon rregullin e traditës popullore, por tejkalimi i
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masës shpesh nuk e ndihmon, ose çon në një surrealizmin që nuk synon thelbin e
fenomeneve me anë të ndjenjave.
IX.12.Fenomeni

i përsëritjes.

Përsëritja është arma tjetër e Kacalidhës në arsenalin e tij poetik. Përsëritja
luan rolin e mjetit estetik kur, si çdo gjë, nuk kalon masën. Në rastin tonë është
më shumë shprehje e lidhjeve të shumëfishta të një kontigjenti të caktuar fjalësh
në përpjekjen, për të krijuar metafora të goditura me definicion simbolin. Të tilla
janë, hëna, zogu, pema – (ulliri), gjethi, guri, bregu, deti, mali, dhe në greqisht
bari i “Amarandos”. Nga lulet më të preferuara janë jargavani, ciklamini jasemini.
(në vijim do të japin të dhëna më të plota për raste dhe mënyrat e përdorimit të
tyre.
Përsëritja vihet re :
Përsëritje si mjet stilistikë-shkallëzimi, aliteracioni, tautologjie;
Përsëritje si fjalë më vete në togfjalësha të lira apo të ngurtësuara;
Përsëritja nga fragment i një poezie në një poezi me vete;
Përsëritje si ide;
Përsëritje për krijimin e motiveve (jetë–vdekje, rrufetë, zogu, guri,
pagëzimi);
Nga përdorimi në një poezi si varg në përdorimin si titull në një poezi
tjetër;
Nga titull në një poezi në titull të njël cikli apo vëllimi poetik;
Përsëritjen e titullit në vargun e parë të poezisë. (Tek vëllimi “Profecia e
drurëve” nga 151 poezi në 34 titulli përsëritet në vargun e parë në mënyrë të plotë
dhe në 25 poezi në mënyrë indirekte)
Kjo bën që Kacalidha të mos bëj përjashtim nga brezat e sotëm të poetëve,
madje përbën një shëmbull tipik. Fjala është për mungesën tek këto breza të
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sistemeve

botëkuptimore

poetike

referimi,

që

mundësojnë

kërkimin,

rikompozimin dhe promovimin e të vërtetës universale. Në vend të tyre haset
vizioni personal i cili çon në larminë e të vërtetave individuale, si shprehje
moderne e copëzimit të unitetit të njeriut me Botën.
Në vijim po sjellim disa tabela në lidhje me dendurinë e përdorimit të
fjalëve-shënjave të preferuara të poetit, lidhja e tyre në togfjalësha të lira dhe të
ngurtësuara, krijimi i fushave leksikore dhe semantike etj, në vëllimin, “Pagëzimi
i zogjve”. Në këtë vëllim 53 poezi janë të përkhyera nga greqishtja dhe gjenden
paralelisht edhe të vëllimi “Fati i Amarandos”
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Druri
Faqe

9.
9.
10.
15.
15.
15.
17.
19.
19.
19.
23.
24.
25.
26.
26.
31.
32.
32.
32.
33.
34.
34.
34.
34.
36.
48.
51.
52.
53.
56.
64.

Faqe
Busteve të drurit
altari i drurit
tempujve e busteve të drurit
altari i drurit
çlirimet e drurit
kryqet e drurit
vertebrat e drurëve
mbretërine e drurit
statujat e druve
majat e drurëve
rrënjët e drurit
shpirti i drurëve
abëcënë e drurëve
profecitë e drurëve
çuditë e drurëve
drithërimi i drurit
kokat e drurëve
ideogramet e drurit
sarkofagu I drurit
kryeroje e drurëve
lugë druri
lakuriq drurët
kapilarët e drurit
dallgëzimi i drurëve
profecitë e druve (13-prof. gjethit)

profetikja e drurëve
shtylla vertebrale e drurëve
u gdhinë drurët
kafshonte era drurët
druri në shtatoren e erës
kokëposhtë drurin

68. dinastitë e drurëve
70.permanentin e drurëve
76. lotojne drurët
94. damaret e druve
97. lakuriqësia e druve
97 . statujat e zhveshura te drurëve
97. rropullitë e drurëve
105 (altaret ne pergjim)te rratheve te
drurit

106. furkave (fatale)të drurit
114 . drurët e zisë
114. fustaneve të drurit
114 drurët qindrakrahësh
114 rrënjët e drurëve
116. arkipelagu i druve
117. drurët e kryqëzuara
117. (kërciten) kockat e druve.
121. gjethëzonin drurët
125. labirinthi i drurit
129. lëpij hirin e drurit
137. kali i drunjtë +1
137. drurët varur greminave
149. profecitë e drurëve
164. dinastinë e drurëve
164. bigave të drurëve
164. gdhënd drurin e qivurit
168.(mbin) kryqet e
drurëve+1(169)
169.gravurë për drurët
175. në lëkurën e drurëve
188. drurit të kryqëzimit
227. minifundi i drurëve

Guri
Faqja

9.
15.
15.
21.
22.
23.
23.
24.
28.
29.
30.
30.
31.
32.
33.
34.
34.
35.
35.
35.
54.
56.
79.
80.
80.
80.
80.
89.
89.
97.
98.
102.

shprehja

Tempujt e gurit
Golgotën e gurit +1(35)
Altari i gurit
të çarën e gurit
grishjen e gurit
ringjallja e gurit
rrënja e gurit
gurë të egër
memecëria e gurit
rrebeshi i gurit
mitra e gurit
lakuriqësia e gurit
pragjet e gurit
guri filozofal +1(111)
arkitraret e gurit
ne kuarcin e gurit
shpërthimin e gurit
zemra e gurit
gjitoninë e gurit
ngushëllimi i gurit
gurët e pritjes
kockën e gurit
guri qiklopik
guri i hidhërimit
guri i bubullimës
gur metaforik
vallen treshe te gurit
mitologjise se gurit
damari i gurit
guret e ngrirë
gurë memec
eliksiri i gurit

Faqja

shprehja

103. hierore e gurit +2(106) +3(107)
105. lakuriqësisë së gurit
105. amarandusi i gurit
109. eliksiri i gurit+1,+1(119)
107. hierorëve të gurit+1
111. rimartuar gurin
111. guri i Lëshinicës
112. bokërrimat e gurit
114. guri i pragut
114. guri i vatrës
114. guri i varrit +1(134)
114 virgjërisë së gurit
114. eliksiri I gurit
114. Kërthizën time prerë me gurë…
115. gjarpëri i gurit
115. rrënjët e gurit
118. gurë varri
120. demografisë së gurit
121. amfora e gurit
121. ndryshkeshin guret
121. gurë mbolla
122. gjeografia e gurit+1(157)
122. gurin e brigjeve
124, klepsidhra e gurit
126. borsi i gurit
127. Tri gjëra mbërthyer prej gurit
128. sinagoga e gurit +3
129. gjiri i gurtë
130. hirin e gurit
130. rrudhjen e gurit
132. Në krisjen e gurit
132. Mitologjisë së gurit
133. Meduza që ngurosi gurin
133. dhimbjen e gurit
134. krisin gurët+1(146)
134. Gurët mbirë varrëve+3
187. gurëve ovalë të statujave

149. gjeneza e gurit
149. kokallat e gurit
154. në rezidencën e gurit
155. guri u rrudhos
156. gur filozofal
156.guri i gjyshes
158. kockat e gurit
162. Rrëqethja e gurit+1(209)
164. gurin pagan+1(165)
164. kuajt e zinj të gurit
166. gurët ngrinë
169. mbi varre mbi gurët
169. gravurë për gurët
174. guret e brigjeve

187. kuarci i gurit
188. diagonalja e gurit
188. gjenealogjia e gurit
189. menopauza e gurit+1
190. zodiaku i gurit
196. gurin e vetmisë
197. gjenetika e gurit
197.pickojnë gurin
199.ambrozinë e gurit
200. në grushtin e gurit
205. kalorësitë e gurit
205.të bulëzojë guri
205. gjuha e gurit+1
217. vetminë e gurit
227. do ta therr gurin
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Jasemini

Ciklamini

10. litarin e Jaseminit
15. Jasemini i gjirit
35. spiralja e jaseminit
35. rrënjë jasemini
37. enigmës së jaseminit
50. dialekti i jaseminit
62. jasemini i gjirit
90. të dehte jasemini+2
90. kam punë me jaseminin
90. syte e jaseminit
90. era e jaseminit
90. mbjelljen e jaseminit
95. zjarr mori jasemini
95. venitet jasemini
95.pak orë roka jaseminin
106. fërfërin jasemini
113. enigma e jaseminit
117. Pas derës kacaviret jasemini
124. jaseminin e mbrëmjes
129. aromë jasemini
130. kryqet e jaseminit
155. pagëzonin jaseminin
157. frymën e shënjtë të jaseminit
181. marose jaseminin

14. peshqiri i ciklaminit
26. drithërimin e ciklaminit
34. cikloni i ciklaminit
63. ciklamini i yjeve
73. erinitë e ciklaminit
74. në shtëpinë e ciklaminit
79. ciklamini i rrugës
79.veshin e ciklaminit
80. vëllazëria vjollcë e ciklaminit
81. cikli i ciklaminit
111. syri i ciklaminit
119. loti i ciklaminit
119. kam ca punë me ciklaminin
125. dinastinë e ciklamineve
131. bulboret e ciklaminit
132. dridhej ciklamini
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Brigjet
14 rravgimet e brigjeve
14. kandilet e brigjeve
19. herbariumi i brigjeve
25. leoperdta e brigjeve
66. vjeshta brigjeve
69. eshtrat e brigjeve
71. lmonishtet e brigjeve
76. lakoren brigjeve
79. brigjet e karafilta
80. të ngurosja brigjet
80. kërcimeve pirike brigjeve
80. ngurosja e brigjeve
86. brigjeve të mia
86. tre diej kullosnin ne brigje
88. brigjet e Leshinicës
92. gjarpërimi i brigjeve
102. yjet kercejne ne brigje
111. alabastri i brigjeve
114. brigjeve te Akeronit
114 ciklopi pshurte brigjet
117. (kerusja ime) urë për brigjet
117. Babelin e brigjeve
119. si shënjtor në brigje
121. përshpirtjes së brigjeve
121. gjëmojnë brigjet
122. brigjeve te Akeronit
123. gurë tëbardhë brigjeve
124. ngrihën brigjeve shtatore
124. në sekuestrimin e brigjeve
126.(borën duke shkundur) në
brigje

127. duke përgjuar brigjet
129. në sqetullat e brigjeve
130. brigjet gjenealogjike
131. mjegulla në brigje
134. do të digjen brigjet
137. u drodhën brigjet
137.... që t‟i blatonin brigjet
141. ballkonëve të brigjeve
143. brigjet e mbështetura në gjirin e
jargavanit

143. Prilli pushton...brigjet e barit
145. Fax urgjent brigjeve
150. brigjeve gërhiste Poseidoni
!50. Rrëqethte brigjet
150. kruante mjekrën brigjeve
160. meduzat blasfemojnë brigjet
165. humbellave të brigjeve
174 picirruket e brigjeve
174. gurët e brigjeve
175. brigjet bordhëllore
176. brigjeve të hënës
176. brigjeve të borzilokut
177. në bardhësinë e brigjeve
178. do të shkretohën brigjet
180. Marina e brigjeve+7,+5(181)
180. bregun e vetmisë
185.brigjeve paleolitike
188. u zgjuan brigjet
191. duke eremuar brigjet
197. brigjeve paganë
197.brigjeve diellorë
197. klorofilin e brigjeve
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HËNA
“Spiranca e hënës”, fq.9 ;
“Suicidin e hënës”, fq.10;
“Shën Mëria e hënës“, fq.15
“gëmushën e hënës”, fq.15
“pyjeve hënore”, fq.15
“faltoren e hënës“, fq.15
“mëkataret e hënës”, fq.15
“klloçkat e hënës“, fq.15
“zogjtë e hënës“;fq.16;
„vezët e hënës“, fq.17;
“guri i hënës”, fq.17;
„baptisterin e hënës“, fq.17;
“futen e hënës“, fq.17;
„pëllembën e hënës“, fq.17;
„Bishtukun e hënës“, fq.18;
„ feneri i hënës“, fq.20;
“globi i hënës”, fq.20;
“bërryli i hënës”, fq 21;
“ baseni i hënës”, fq.22;
“Çarçafi i hënës”, fq 25;
“ misërniken e hënës”fq.26;
“ survejimin e hënës”,fq.27
“ me nje cipë hënësire », fq.28;
« dritaren e hënës “, fq.29
“në kasetën e hënës“,
„Orakulli i përhënur“,fq.33;
“ kaden e hënës“, fq.34
„shtegun e hënës“, fq. 39
„ spirancën e hënës“;
„gjirin e hënës“,fq 47,
“folenë e hënës”,
“epifania e hënës”,
“çatia e hënës”,
“tjegullat e hënës”,
“shtëpia e hënës”,
“nëtëve hënore”,
“qumështin e hënës”,
“qerpiku i hënës”,
„krisja e hënës” ,

“oshënari i hënës”,
“emblema e hënës”,
“çelësi i hënës”,
“leopardët e hënës”,
“lugina e hënës”,
“heshtja e hënës”,
“kali kër i hënës”,
“shënjtërinë e hënës”,
“shtegu i hënës”,
“fytyrë hënore”,
“monedha e hënës”,
“djepi i hënës”,
“vezët e hënës”,
“spiranca e hënës”,
“hëna e urritur”, fq 86;
„stalagmiti i hënës“, fq.96;
„Eklipsi i hënës“, fq.97;
“briri i hënës”, fq 98;
“kosore e hënës”, fq 102;
“Tempulli i hënës”, fq 102
“Ballkoni i hënës”, fq.135,
“misërnikja e hënës”, fq 117,
“disku i hënës”, fq 117
“sinia e hënës”, fq 117
“oshilacionet e hënës”, fq 117
“opinga e hënës”, fq 117
“arkivoli i hënës”, fq. 141;
“timbani i hënës”, fq.147;
“hëna përkrenare”, fq.147
“hëna faltore”, fq.147
“shkallet e hënës”, fq. 156;
“hëna dash përçor”, fq.157;
“Shezlongu i hënës”,
“kokallat e hënës”, fq.158;
“bibilushi i hënës”, fq.159;
“Supën e hënës”, fq.162;
“hënavënë kapele”, fq.165;
“hënë e vesuar”, fq. 172;
“napa e hënës”, fq.175 ;
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“kupa e hënës”,fq.182;
“Farfurinat e hënës”, fq.186;
“metafizika e hënës”.fq 187;
“hënë njëzetvjeçare”, fq.190;
“hënë mitare”, fq.191;
“hënë e ngrënë”, fq.192;
“biçaku i hënës”, fq.192;
“abordi i hënës”, fq.229;

“bukëfiqtë e hënës”,
“bishti i hënës”, fq.188;
“rropullitë
e
hënës”,
“koka e hënës, fq. 203;
“drapri i hënës”, fq.209;
“qefini i hënës”, fq.215;
“monokli I hënës”, fq.216;
“mitra e hënës”, fq. 229.

fq.190;

ZOGU
9. Zogu i vrigjirise
11.Pagezimi i zogjve
12. Gravura e zogjve
13.Zanafilla e zogjve
13. Imitimi i zogjve
13 sqepitjet e zogjve
13.pickimi i zogjve
13. Bebëzën e zogjve
13. Bëbezën e zogjve
14 Zogjtë e urrisë
14.Koncili i zogjve
14.rojet e zogjve
15. dashuritë e zogjve
15 . kori i zogjve
15. flatrat e zogjve
15. zogun e ligjërimit
16. Bishtukun e zogut
16. tufat e zogjve
17. Gjaku i zogjve
16. Pagëzimi i zogjve
+4.(22,26,37,43),
17.Inventarin e zogjve
18. rrathët e zogjve
18. zogjtë e drurëve
19. Yjet e zogjve
19.udha e zogjve
19. golgota e zogjve
19.psallmat e zogjve
19.instiktet e zogjve
20. folete e zogjve +1(36)+1(76)
20. eshtrat e zogjve

21. zogu i shënjte.
21. varret e zogjve
22. kosheret e zogjve
22. zogjte e puthjeve
22.korde zogu
22.racioni i zogjve
22. shtrojet e zogjve
22. shpirti i zogjve
22.syrin e zogjve
22. bëbëzen e zogjve
23. metaforat e zogjve
23.zogjtë e pagëzuar.
23. rrokjet e zogjve
24. shpirtin e zogjve
25. sozia e zogjve
26. zogjtëe vetëtimave
26. virgjërine e zogjve +1 (30)
26. zogj siamezë
27. puthjet e zogjve
27. vreshta e zogjve
27. zogjte e yjeve
27. flete e zogjve
27. kolonizimin e zogjve
27. gjaku i zogjve+2(51)
29. flugeri i zogjve +1
29. dritareve te zogjve
29, gjumin e zogjve
29. Orfeu i zogjve
29. belbëzimet e zogjve
29. kopetë e zogjve
29. shtigjet e zogjve
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29. gjirin e zogjve
29. rrënjët e zogjve
29. Babilonia e zogjve
30. ungjillin e zogjve +
ungjillizimin (30)
30. Shën Mëria e zogjve
30. stacione kërcimi të zogjve
31. gjunjët e zogjve
31. ëndrrat e zogjve
32. qimiteret e zogjve
32. rekuiemi i zogjve
33. adrenalina e zogjve
33. zogjtë pagane
33. zogu i shpresës
33. kadifene e zogjve
33. zogu i dëborës
33. Zogjtë e Fatamorganes
34. Shpirtit të zogjve
34. pickimi i zogjve
34. saksofoninë e zogjve
35. sytë e zogjve +1 (35)
35. kryqëzimi i zogjve
35. antikuari i zogjve
35. zogjte e përdëllyer
35. shtëpinë e zogjve+2(35)
35. kokat e zogjve +2(35)
36. pikëllimi i zogjve
36. zgavrat e zogjve
36, korin e zogjve+1(37)
36. kortezhin e zogjve
38. shugurimi i zogjve
39. asparagusi i zogjve
40. zogjtë e vjeshtës
43, Dedali i zogjve
43. imitacioni i zogjve
44. celulari i zogjve +1(44)
44. zonës së mbulimit të zogjve
45. guvat e zogjve
46. zogu i agullimit+1(105)
46. zogu i buzëmbremjes
47. porcelani zogjsh
47. gjurmeve te zogjve

48. magjistarja e zogjve
50. zhargoni i zogjve
52. pupat e zogjve
52. pickimi i zogjve
53. flatra zogjsh
55. kaltërsia e zogjve
57. blatimi i zogjve
60. zogu i urrise
60. zogjtë fantastikë
60. zogjtë e mrekullisë
63. amforën e zogjve
79.pagëzohën zogjte
88. sythat e zogjve
97. kërcimet e zogjve
97. fole zogjsh
106. zogj t. dashuruar
106. të kremtën e zogjve
114. shtepinë e zogjve
130. hirin e zogjve
130. spirancën e zogjve
132. sistemimin e zogjve
132. kardiogramin e zogjve
132. zemra e zogjve
153. zogjtë e zotit
154. imitacionet e zogjve
158. shtegu torzot i zogjve
173. zogjtë e puthjeve
176. liturgjisë së zogjve
181. zogjtë e detit
185. pagëzoja zogjtë
187. zog bore
188. m‟i zgjoi zogjtë
191. gjuhësinë e zogjve
199. abecenë e zogjve
219. zogjtë e vjeshtës
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Fjale dhe shprehje greke
9. asterisit te (veriut),
10. +1(47)+1(86)+2(172)+1(79)+1
(86)+1(124)+2(128)+1(132)+
1(153)+1(172)+1(173)
15. dodekafonise
15. ksillofonave
27. arkeopterikseve
+5(119,130,156,187,207) 27.
27.
amarandusit
+1
(34),
+2(35)+7(93,
95,105,115,125,197)
31. protoplastit (ne kuptim. zotit)
32. qimiteret (e zogjve)+1(111)
33. ajasmës
36. litanine
43, Dedali (arktekt i shquar i
mitologjise, bëri labirintin e
Kretes)
61. epifania e hënës
98.eremimit+3+(128,173,188), nuk
është fjalë greke, por krijim i autorit nga era
ose aroma

105. apokalips +1(106)
106, perikope –(apokalipsi)
106. Koqinolithari+1(178)
109.ostracizmi
(i
yjeve)
eksostrakismos+1(210)
111. kataklizmës
115. radhiqet (lakra)
123. martirollogjia (e barit)
128. kafkulla

129.
heraldiket
e
erës
+1(133)+1(156)+1(197)
129. (viset)kimerike
129. monoklin+1(216)
135.tramundanat+2, +1(166)
141. lepitkën (lepidhi)
153. gufallat+1(160)
153. ikonat-ikonostaset
153. terratoren (ne kuptimin e
teras)
153. nafore+1(157)+1(197)
158 ambrozine –amvrosia
160. palindromisë
170. klepsidhrat
174. picirruket
176. ekehiria
179. epifaninë e jugës
181. viset e Jallisë – gr. Jiallo
182.onirike –oneiriki
182. fallosi
188. kallamidhet
197. heliotropizëm+1(198)
197.kimerike
197. anakrezat
197. erinike
221. efemëre
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Fjale të vështira
9. Palimpsestin (e udhëve), +3 (21,22, 84) +3(72)
10. suicidi (I hënes) +3 (27,119,121)
21. shermasheku
33. esperandoja e shpirtit+1(128)
33. Fatamorganes
34. Asparagusit +3 (39)
35. diadema
64. gujave +1(64)+1(69)
66. (une) aelekini (I vjeshtes)
69. akupuktura
72. krizantema+ 2(87,)+3(92,119,170) +2(118)
97. koleopteret
98. magjinë espere
98 luleshtridhe endemike
103. hierore e gurit +2 +4(105,182,184)+5(106,107)
112. hedonizmi +1(128)hedonike
125. diademen time,+1(188)
129. (pushi)edik I Aferditës+1(131)
129. verbërinë terrishte
130. petlat e asfondelit
130. krillave+1(153)
130 navigacionin (diellor)+1(197)
141. agavie+2(230)
147. petalet e aposperitit
153. krezmuar
153. absidat abrashe
153. angrat
153. asfondilit+2(172)+1(181)
160. kerubinet+1(176)
180 era e buthtimit
182. hermaphrodite
188. arlikenit
197. esperidet
197. trishtilet
224. aedeve
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FJALËFORMIM ME NDIKIM NGA GREQISHTJA
Mbremësore- εζπεξηλόο
Anëdet

- αθξνγηαιηά

Monogjirja – κνλνβίδα
Frankofiqve – θξαγθνζπθηά
Buzëperëndimit- ειηνβαζίιεκα
Barblet

κειηζνβόηαλν

Ditnet

-κέξα-λύθηα

Monoditë

κνλνήκεξν

Nusebore - ρηνλνληθάδα
Gjithësimanisë
FJALË TË KRIJUARA NGA POETI
86. Fatthënë (12 herë)
133. gushfarfuri
147. yllthet
184. gjethësimanisë
121. gjethëzonin drurët
122. gjetthëroi (puthja)
129. endërrmiku
131. gjethnaja (sipas Kadaresë thashethemnaja)
140. gjethërrenja
163. gjethuan
223. gjethërua
167. hënëzim, hënëzuar
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Fusha leksikore

i burimit
i hënës
Baptister

Qefini

Flugeri

i pagëzimit

i zogut
Bishtuku

i hënës

i Butrinit

i yjeve

i hënës

e hënës

i borës

Kaseta

e erës

i stuhisë

cingane

i zogjve

e detit

i shpresës

e hënës

i yjeve

i zogjve

i erës

qiellore

i drurit

Dritare

i perëndimit

i bririt

i shpresës

i pulëbardhës

e vetëtimave

i gështenjës

e natës

i trëndafilit

e zoologjisë
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briret 154

buste 21

tamburin e veshit 63

male 13

koqet 91

bjeshkë

25
mjekrën 150
Kruan

bronxorë

bole 129

bolet 150

luanë

veshin 153

krahë

absurdin 153

supe 203

127

166

brinjet 162

E gjethit
E drurit
E gurit
Profeci

E burimeve
E shkretanit
Gjenealogjike
E zogut
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KREU I DHJETË
AMDREAS ZARABALLAS

X.1. Jetëshkrimi dhe veçoritë e poezisë së tij.
“Asnjë revulucion, as në arte, as në jetë nuk ka më shumë shpresa suksesi
nga ai që përdor si pikëmbështetje traditën”. Risia është e nobelistit grek Odise
Elitis, por, duke respektuar masën dhe raportet, mund të huazohet për të
karakterizuar Andrea Zarballanë dhe poezinë e tij.
Për ta argumentuar këtë risi në poezinë e A. Zaraballas, do të ndjekim
edhe për të, madje veçanërisht për të, metodologjinë e mbështetjes në tekstin
poetik nga njera anë (të vellimit “101 poezi për një grusht dhe” 1970-1991),
dhe nga ana tjetër në qasjen dhe njohjen e kuadrit historik dhe fenomenëve
social-politike, që përcaktojnë mitologjinë poetike të veprës së Zarballas. Mund
të përcaktojmë pra, dy linja: Atë të poezisë si të tillë dhe të atdheut të tij të
veçantë,- “vendit”- topos-it-etnotoposit të subjektit poetik të përshkuara nga
dyzimi i unit poetik midis mitit dhe realitetit. Duhet vënë re se faktorë të
jashtëm politiko-shoqëror (kultura në raport me natyrën), detyrojnë poetin të
lëviz në mënyrë alternative midis mitit dhe realitetit dhe këto dy pole ushqejnë
reciprokisht ndjenjën e optimizmit (gjëndje plotmërie), ose të pesimizimit
(gjëndje privimi). Në rastet kur poeti arrin të shmang kondradiktën midis mitit
dhe realitetit, atëherë karakterizohet nga gjendja e plotmërisë dhe e kundërta.
A. Zarballa, u lind më 1942 në fshatin Llazat të Sarandës. Pas studimeve
punoi për pak kohë si mësues dhe pastaj gazetar në gazetën “LlaikoVima”. Më
1981 botoi vëllimin e parë poetik, «Δπηκέλνπκε» (“Këmbëngulim”) dhe më
1986 vëllimin e dytë «Σα παηδηά ηνπ Ήιηνπ» (“Djemtë e Diellit”). Në periudhën
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midis botimit të dy vëllimeve poetike, botoi një përmbledhje publicitare me
titullin «Σαμίδη ζηνλ ηόπν κνπ» (“Udhëtim në vendlindjen time”) Më 1992
botoi vëllimin e tretë poetik, «101 πνηήκαηα γηα κηα ρνύθηα γε» ( “101 poezi
për një grusht tokë”).
Pavarësisht nga prodhimtaria jo e shumtë poetike, konsiderohet një nga
poetët me në zë dhe një nga penat më të fuqishme, në letërsinë e Minoritetin
Grek në Shqipëri.
Zarballa në veprën e tij poetike, mishëron dukshëm parimin se elitat
etnike (në formën akadamike apo edhe të pushtetëve politike), duke u nisur nga
qëllimi i kontrollit, (orientimit historik përspektiv) të popullit, në kuptimin e
komunitetit, krijojnë dhe mbështesin një mekanizëm shoqëror krijues, që i
paraprin në rastin e kundërt kaosit. Kupton drejt se ky komunitet për çdo
moment të së tashmës historike kërkon një të kaluar të “dobishme”. Në këtë
kontekst ai niset nga koha e tij për ta ballafaquar atë me “periudhat e arta” në të
shkuarën. Në shërbim të këtij misioni, vendin kryesor e zënë mitet, apo
legjendat, të cilat, konsiderohën si kritere objektive përcaktuese të identitetit
etnik.
Zarballas përbën në vetvete një shkollë poetike. I ndërgjegjshëm për
misionin e tij si poet e gazetar ka meritën se është nga të parët, që në fillim të
viteve 80të, thyen kornizat e brezit të vjetër të shkrimtarëve dhe poetëve
minoritarë, madje në disa drejtime. Së pari, orienton totalisht mitin poetik për
nga tradita si botëkuptim dhe ideologji. E bën këtë duke zëvendësuar me sukses
vargun tradicional me ritëm dhe rimë me vargun e lirë e të thyer. Së dyti e
angazhon subjektin dhe mitin poetik me fatet e atdheut të tij të veçantë, “vendit
tim-tonë”, (ν ηόπνο κνπ-καο) duke i dhënë fuqi simboli. Së treti, bëhet faktor
determinant, që poetët minoritarë mund të shkruajnë me sukses edhe poezi në
gjuhën amtare. Ndikimi në këto drejtime ishte i drejtpërdrejtë. Ndihmoi shumë
edhe pozicioni i tij në gazetën “Llaiko Vima”, si i vetmi mjet periodik që
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botonte letërsi në gjuhën greke, si dhe autoriteti dhe rreptësia që ai manifestonte
në kërkesat për cilësi në letërsi.
Andreas Zarballas është kaq i lidhur me fatet e vendit që i përket, saqë
poezia e tij, edhe kur botohej nën “inspektimin” rigoroz të diktaturës, gjente
mjete komunikimi me pulsin e përkatësisë etnike dhe këtë ndjesi e përçon me
guximin që e pajis arti i metaforave, alegorisë, paralelizmave dhe i simbolikës
së tij të veçantë.
Kur shkruante poezi që do t‟i fuste diku nën dhe, evidentohet më qartë
pezmi i fatit të të qënit dyfish i përbuzur dhe i harruar. Eshtë poeti i krijimit të
simbolikës së tij të veçantë, që i shërben misionit të poezisë së tij, por i
shërbejnë dhe komunitetit të tij për t‟u vetorientuar. Filologu dhe tregimtari i
njohur grek Hristoforos Milonis, shkruan për Zarballan: “Në poezinë e tij, gjuha
arrin të realizojë funksionin e saj më fin dhe të shprehë jo thjesht fatin e keq në
sipërfaqën e tij të së përditshmes, por dhe “lëvizjet më të thella të shpirtit”,
ëndrrat, dinjitetin e plagosur dhe marrazin e një populli që e kanë harruar.
Bota e tij është një botë e mbyllur, por në unitet me fatin dhe kujtesën historike,
me kohezionin gjeografik dhe veçoritë dalluese të identitetit kulturor dhe jetës
së brëndshme të komunitetit të vet. Tek ai është i shkrirë organikisht poeti që,
përfundimisht bëhet ndërgjegjja dhe zëri i tij...”97
Vargu i tij është i kursyer dhe i thjeshtë. Përmes një sintaksi të goditur
arrin të përcjellë pa vështirësi emocion te lexuesi i tij. Di dhe përdor me saktësi
fjalën kur do të krijojë ngjyrime poetike, apo të përcjellë meditime filozofike.
Eshtë poet me shumë i arsyes se i ndjenjës. Natyra, ngjyrat, tingujt kanë vlerë
për Zarballan kur e ndihmojnë të depërtojë më mirë te shpirti i popullit.
“Zarballas,-thotë për të Fotos Qiriazatis,- është poet i kursyer dhe i
thjeshtë, me vargje që kanë si epiqëndër më shumë arsyen se zemrën, por lirik
dhe i dashur, i dhembshur dhe i hidheruar, me mërzitje të dukshme për
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Υξηζηόθνξνο Μηιηόλεο. Gaz. Καζεκεξηλή , f. 30, dt. 6 mars, 1994.
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braktisjën e madhe në mëshirën e njerëzngrënësve, gjithë stres dhe ankth, por
edhe besim e shpresë shtrënguar mes dhëmbëve ....”98
Motivet e traditës popullore, ashtu si dhe vargu klasik popullor
trembëdhjetë apo pesëmbëdhjetërrokësh, marrin një vlerë të re artistike,
gjithmonë, duke u aktualizuar në përmbajtje. Zarballai kërkon të “fshihet“ pas
këtyre formave për të qenë sa më alegorik në kumtimet e tij të ndaluara për
kohën.
Andreas Zarballas nuk kujdeset vetëm për vargun. Kujdesi i tij më i
madh është te mesazhi që do të transmetojë. Do që të jetë sa më i saktë, më i
plotë dhe më i gjërë. Krijimi i uniteteve poetike me një tematikë të caktuar, por
dhe me një mesazh sa më të gjërë, jo me poema të gjata, por me poezi sa më të
shkurtra (krejt ndryshe nga Kacalidha) mbetet një karakteristikë tjetër e poetit.
Brënda këtij kuadri ai krijon simbolikën e vet, e cila jo në pak raste është
shndërruar në simbolikën e poezisë së krijuesve të tjerë minoritarë grekë.
Marrim këtu si shembull ngarkesën emocionale dhe simbolike që fitoi në
krijimtarinë e tij togëfjalëshi “vendi ynë”, i cili kthehet në sinonim të kategorisë
estetike të hapësirës, topos-it, njëkohësisht, e pashkëputur nga kategoria tjetër,
koha - hronos. Ngarkesa emocionale shtohet edhe më po të kemi parasysh
kushtet kur përdorimi i fjalës Greqi dhe emrat apo mbiemrat e prodhuara prej
saj “ishin të ndaluara”. Për pasojë duhej krijuar një nocion i ri për të përcaktuar
përkatësinë etnike. Dhe u gjet nocioni «ν ηόπνο καο», (“vendi ynë”), për të
përcaktuar, si atdheun e veçantë të poetit dhe në vijim të të gjithë të tjerëve,
ashtu edhe marrëdhëniet me Greqinë, por edhe dallimin nga atdheu i përbashkët
“socialist”. Po ashtu përmendin simbolet e shamive dropullite, të pemës dhe të
rrënjëve etj, gjë për të cilën ia vlen t‟i kushtohet vëmendje më e gjërë. Të gjitha
së bashku përbëjnë të veçantën për Zarballan, -etnotipin e tij për Minoritetin
Etnik Grek, realizuar përmes...
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Fotos Qiriazatis, Gaz. «Νέα εζηία», 25.12.1994.
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X.2. Kronotoposit

të mitologjisë së tij poetike.

Zarballas nuk nguron të afirmojë, se e tashmja dhe ardhmja e ka
zanafillën te një moment substancial të së shkuarës dhe zhvillohën si përjetim
riciklues i këtij realiteti, si gjithëkohshmëri e etnotipit. Bëhet fjalë për një
dinamikë të brëndshme të kësaj kohe, si shëmbëlltirë të përjetësisë, siç e
përckaton Barthes, e cila identifikohet në një hapësirë mbartëse të simboleve,
metaforave, arketipave, heronjve, miteve të çmitizuar apo dhe të krijuar rishtazi
si mitizim të historisë, apo dhe si rimitizim i miteve për të udhërrëfyer historinë.
Lidhet me një antropomorfozim të natyrës dhe të historisë në funksion të kumtit
letrar dhe etnotopos-it.
Gjithçka duket se merr shkas nga një konstatim i subjektit poetik.
Evidenton me dhimbje një të çarë, një krisje midis hronotoposit të
bashkëkohësisë së tij dhe atij të së kaluarës dhe kjo, sipas tij, vë në rrezik të
ardhmen. “...Vrasin gjyshërit tanë që vdiqën në shekuj/vrasin fëmijët tanë që
nuk kanë lindur akoma...”, thotë poeti tek poezia “Pemë dimri”, vëllimi “101
poezi për një grusht dhe”, fq. 31 dhe shton: “ Si na vrasin kështu?/ Dhe ne
bëjmë sikur nuk dëgjojmë armë...” Për këtë angazhohet në rikrijimin e një
realitet të ri marrëdhëniesh diakronike e sinkronike të topos-it të vet si
udhërrëfyes të së ardhmës.
Gjithçka tek Zarballai ndodh dhe lëviz në një hapësirë -topos që nga ky
këndvështrim përbën etnotopos-in edhe që serish është i gjithëkohshëm.
Realizohet me sinkronizimin e të kaluarës me mjete estetike. E kaluara në rastin
e Zarballas, ndryshe nga Kadareja, është e identifikuar, e sigurt, e konsoliduar
dhe e dobishme për të sotmen. (Kadareja e kërkon këtë të kaluar të lavdishme
për identifikim sa më të shquar të së tashmës dhe të ardhmës së etnotipit të vet).
Lidhet me kthimin tek një truall po aq të identifikuar sa dhe të lavdishëm siç
është Atdheu. Tek Zarballai, ndryshe nga Çuka dhe Kacalidha, kjo e kaluar e
dobishme funksionon në varësi komplementare me truallin e tij (topos-in), duke
treguar që e shkuara bashkohet nëpërmjet hapësirës etnike (truallit, topos-it) me
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të ardhmen. Në këtë pikë Zarballas u afrohet shumë poetëve grekë si Sollomos,
Ricos, Elitis etj dhe ashtu si ata përpiqet të krijojë atë që thotë Elitis, mitin e ri
të grekërve. Ka veçse një ndryshim. Elitisi beson se miti aktual i grekërve
ekziston dhe mjafton “pak zemër të mirë dhe të çlirët” që të të evidentohet.
Zarballai kërkon ta krijojë atë dhe lëkundet midis pesimizmit dhe optimizmit,
shpresës dhe zhgënimit. “Mos flisni!Heshtje, mos bërtisni! Vurgu ëndërron një
tjetër Lefter.”- Thotë Zarballas

X.3.

Topos-i.

Thamë se subjekti poetik i Zarballait lëviz në një plan hapësinor të
identifikuar, përshkruar si «ν ηόπνο καο», (“vendi ynë”). Në këtë aspekt
Zarballa dhe Kacalidha nisen nga i njëjti koncept i ngushtë gjeografik i veprimit
të subjektit poetik. I pari e barazon me fshatin e lindjes, Leshinicën. I dyti është
pak më i gjërë. Gjeografia e lëvizijes së unit të tij janë “pesë male”, “dy fusha”,
“tre lumenj”. Vëllimi “101 poezi për një grusht dhe”, fq. 78.
Në poezinë e Zaraballas, interesante dhe njëkohësisht domëthënëse
mbeten marrëdhëniet e subjektit poetik me “topos-in” e tij realizuar nëpërmjet
një metafore, të përsëritur e të qëndrueshme deri në simbol. Metafora në fjalë
realizohet nëpërmjet pemës. Në mitin e tij poetik ajo përfaqëson vet subjetin
poetik ose njeriun në përgjithësi. Thotë poeti: “....Në malet e tij (topos-it) jam
shkëmb, në pyje jam pemë...” po aty, fq.100 dhe vazhdon “...Në më zëntë në
rrugë stuhi a rerebesh/ më ngre përpara një pemë për çadër...” po aty fq.101.
Në poezinë “Erë”, po aty, fq.44, në përpjekje për të na treguar raportet
metaforike midis njeriut dhe elementëve natyrorë na bën një klasifikim
interesant i këtyre marrëdhënieve. Pema mund të shkulet si njeriu, por njeriu
mund të tkuret por nuk shkulet (!!):“Sonte, dhe malet do të përkulen si



Gjala është për heroin e popullit Lefter Talio i cili konsiderohet njeriu vizionar i Minoritetit Etnik Grek në
kohën e Luftës së Dytë Botërore
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pemet./Pemët do të shkulen si njerëzit./ Njerëzit mblidhën në heshtjen e tyre si
kërminj...”
Në poezinë “Pllatovuni nën dëborë”, Zarballai rimerr elementin e
pemës/ve nga legjenda-miti i plakut që vret kuçedrën e ujit për të krijuar mitin e
tij të ri, të raportit të brezit të poetit që nuk po kryen ende detyrimin ndaj toposit atdheut të vet: “ Sot Pllatovuni/ i ngjan si një fije e pafund letre të bardhë/
me të dy rreshtat e pemëve si vargje pesëmbëdhjetërrokëshe/ dy vargje të
zvargura si klithma e kuçedrës/në çastin e djegjes./Letër e bardhë e pashkruar
Historia e brezit tim / dhe ne akoma asgjë!/Nuk shkrojtëm akoma dy vargjet për
kuçedrën e re/ si dy rreshta me pemë/ në faqën tjetër të historisë tonë të
hidhur./” po aty fq 41.
Funksionet poetike e estetike të pemës tek mitologjia poetike e Zarballait
lidhën me funksionet e saj si monument kulturor natyror në jetën tradicionale
popullore dhe që në analizë të fundit na çon tek raportet këtij monumenti
natyror me civilizimin e Orakullit të Dodonës. Pra, siç e thamë kemi kalimin
nga realiteti (funksionet e pemës në jetën primitive) tek miti, (orakullit i
Dodonës), nga miti te realiteti, (funskioni i pemës në organizimin e strukturës
tradicionale të jetesës, duke ruajtur ose duke fituar elemente dhe përmabajtje
kulturore) dhe nga ky realitet tek materia poetike (miti letrar). Personofikimi i
pemës në aspektin e lidhjes me tokën sjell në mënyrë organike dhe të
pazgjidhshme antropomorfizimin e tokës - toposit në kuptimin e atdheut.
“Ullinjtë tanë nuk janë pemë. Janë gjyshërit tanë./Të rudhosur./ Shekullor./Nuk
kanë ndërmend të ikin nga kjo jetë./ Rrënjët janë duart e tyre./Duar të ashpra
dhe të gjata/ që futen thellë në tokë/ të mbajnë dheun/....”Po aty, fq.19
“...Dhe durimi ynë bëhet rrap i ngulur thellë bri brigjeve të lumënjve/ krenaria
qiparis dhe bredh në pllajë...” Nënvizon tek poezia, “Dhe ne këmbëngulim”, po
aty fq.28.
Funksionin e shumëfishtë në realitet të rrënjës së pemës në raport me
tokën, e takojmë edhe në poezinë e Zarballait. (Dihet se nëpërmjet rrënjës pema
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merr ushqim nga toka dhe rritet. Në raport të drejtë me thellësinë e rrënjëve
pema siguron qëndresen lart mbi tokë. Po ashtu rrënjët mbajnë tokën, e mbrojnë
nga erozioni dhe rreshqitjet.) Në këtë aspekt, miti poetik i Zarballas na shpalos
dy motive kryesore kundërshtuese. Shkuljen dhe rrënjosjen (në konceptin e të
mbajturit të tokës rreth rrënjës). Le t‟i trajtojmë këto motive tek poezia “Një
pemë” marrë nga vëllimi poetik “Djemtë e Diellit” fq 64. “Perreth kasollës,
arat janë të huaja,/përreth arave të huaja kopetë/ Një pemë, që mbillnin në
oborrin tonë, /ishte që të mbeshteste bujku parmendën/të varrte bujku drapërin/
të ngjitej atje lartë në verë/ të hedhte një frut të pjekur/ në duart e femijës së
vet./ Një pemë që mbillnim ishte që të mbroheshim të mos na mirrte era./ E
shkulnin edhe atë/ dhe mbeste një grop e zbrazët në oborrin tonë,/ dhe mbeste
një një grop e zbrazët në shpirtin tonë/ ku shkonte dhe mbinte marazi./...”
Poezia i referohet realitetit të para Luftës së Dytë Botërore, por ka fituar vlera
gjithkohshmërie. Gjithëkohshmëria buron nga fakti se komuniteti që poeti
përfaqëson, përjeton identitetin e vet etnik me dyshimin që buron nga dy
faktorë. Faktori i parë ka të bëjë me ndjenjën e shkëputjes forcërisht nga kombi
am dhe me izolimin e dhunshëm nga kontaktet me të. Faktori i dytë lidhet me
reagimet për mbrojtjen e identitetit të vet etnik të (atdheut të tij të veçantëtopos-it) nga forcat asimiluese të politikave shtetërore apo dhe të faktorëve të
tjerë të lidhur ngushtësisht me identitetin etnik të shumicës. Në këtë drejtim
lidhja e njerëzve me tokën e atdheut të veçantë lidhet pazgjidhsmërisht me
çështjen e identitetit etnik. Veshja estetike e këtyre raporteve realizohet
nëpërmjet metaforës së pemës. Kjo ndodh kryesisht për shkaqe të përmendura
më lart. Po të marrim pjesën e parë të poezisë së cituar, funksionet reale të
pemës, lidhet me veçoritë e antropologjisë shoqërore të këtij komuniteti, në
raport me të. Për këtë arsye, kur poeti na thotë se “një pemë që mbillnim ishte
që të mbroheshim të mos na mirrte era”, duhet të kuptojmë domosdoshmërinë e


Duhet theksuar se në vëllimin poetik “101 poezi për një grusht dhe”, poeti ka përfshirë një numër shumë të
madhë poezish të marra nga vëllimi “Djemët e Diellit”, kuptohet pasi i ka ripunuar. Nuk kuptuam arsyet që pse
kjo poezi nuk u përzgjodh nga poeti si një nga poezitë e tij më të mira.
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lidhjes me tokën si mënyrë për të mbrojtur identitetin e veçantë etnik. Veprimi
i kundërt shkulja dhe pamundësia për të rezistuar tregon pikërisht dyshimin deri
në bindje se sheshimi dhe asimilimi i këtij identiteti përbën një qëllim të arritur
nga ana e shumicës. Pra, kemi evidentimin e një force horizontale që vepron
nga jashtë (një forcë shoqërore-shteti) me drejtim nga brënda (natyra-identiteti
etnik është i natyrshëm) dhe një rezistencë vertikale nga poshtë (rrënjët) me
drejtim nga lart (pema)
Këtu është momenti të theksojmë se edhe Kadareja e përdori me sukses
metaforën e pemës për të strukturuar poemën “Shqiponjat fluturojnë lartë”. Në
të gjejmë kahje të njëjta forcash si tek Zarballai. Po ashtu me sukses dhe brënda
logjikës së Zarballait e përdori edhe P. Çukas. Bile, në të njëjtin poezi,
(analizuar kur qe rasti) Çuka gërsheton dy motivet, lidhjen me tokën dhe
funksionin e organizimit tradicioanl shoqëror. Kjo vërejtje nuk është e vlefshme
për Niko Kacalidhën.
Po ashtu, A. Zarballai na tregon se elementët estetike natyrore në poezinë
e tij kanë një qëndrushmëri dmth përdoren me vlera të pandryshueshme dhe që
burojnë nga vet natyra e elementeve të natyrës, (Dielli, hëna, pema etj). Kjo e
afron Zarballan me poetët grekë si Sollomos, Seferis, Siqelianos, Elitis, Ricos,
por jo me Kacalidhën.
Këto raporte, ose këtë konceptim të subjektit poetik me topos-in e tij do
të mund ta paraqisnim grafikisht si më posht:

E KALUARA

ATDHEU MËMë

T‟i analizojmë me radhë këto raporte.

TË TJERËT
(ata që nuk e duan)
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E kaluara. Përbën paradigmën e shndritshme në diakroninë historike.
Bëhet fjalë për një strukturë arketipesh të konsoliduara, të krijuara gjatë një
hronotoposi që i kapërxen kufinjtë kohorë të historisë, që udhërrëfente bartësit e
tyre në çdo përspektivë historike. Kjo hapësirë hapësirë diakronike përfshin si
kozmosin panhelenik, ashtu edhe botën lokale «ν ηόπνο κνπ», vendin e veçantë
të subjektit poetik. Na vjen nëpërmjet metafizikës së perëndive mitologjike dhe
perëndisë e shënjtorëve kristianë, heronjve mitikë, të legjendave dhe të këngëve
popullore si dhe arketipeve që ata krijojnë në marrëdhënie me hapësirën dhe
kohën në gjithëkohshmërinë e hronotoposit të atdheut. Gjeografia në kohë e
këtyre faktorëve është tepër e gjërë dhe rimirret si kumt për aspekte të
ndryshme të bashkëkohësisë së subjektit poetik. Në poezinë “Jemi edhe ne”,
fq.7, mjafton vetëm vargu “Atëherë ishte që u pre akoma edhe një kordë në
lirën e Homerit”, për të na dhënë gjithë ndjesinë e subjektit poetik për
padrejtësinë e vendosjes së kufijve. Në poezinë “Automjeti me nr 11”, po aty,
fq.10, vargjet, “Nga koha e Minotavros na ngarkojnë një nga një/ dhe na çojnë
të ushqejnë Vdekjen.” na çojnë tek kultura e Kretës. Miti i Minotavros, jeta e të
cilit ishte lidhur me vdekjen periodike të të rinjve , që i duheshin për ushqim, na
sjell përmasat e sakrificave të anëtarëve të komunitetit që përfaqëson subjekti
poetik në kohën e diktaturës. Në poezinë “Limani”, fq.12, Prometeu i
bashkëkohësisë së subjektit poetik nënvizon shkallën e shpërfytyrimit të
dinjitetit njerëzor nga diktatura. Në poezinë “Tezgjahu” miti poetik krijohet mbi
arketipin e durimit të Penelopës, por edhe të baladës popullore. Në poezinë
“Korfuzi” , fq. 15, dërrasa e dëshiruar nga barka e Odiseut mjafton për të na
kumtuar këmbënguljen për të arritur te atdheu mëmë. Poezia “Butrinti” , fq. 17,
ka brënda arkitekturën e një qyteti antik me “heronj” – statuja që po humbasin
në kohën e subjektit poetik betejën me vdekjen e lavdisë së tyre të lashtë. Në
poezinë “Jashtë në oborre” prania e sfinksit, mjafton për të kuptuar heshtjen e
prindërve të brezit të subjektit poetik . Thermopiles tek poezia “Deti”, fq. 20
mjafton për të kumtuar mesazhin se fitoren e percakton e drejta dhe trimëria dhe
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jo madhësia e forcës. Në poezinë “Mbledh gjakun”, fq. 22, na shfaqet Dhimo i
baladës popullore që mbledh gjakun e së dashurës për t‟u treguar pesë
vilajeteve fajin e tyre në lidhje me fundin tragjik të kësaj dashurie. (Paralelisht
subjekti poetik kërkon të çojë gjakun e mbledhur të vendit të tij dhjetë vendeve
në Evropë.). Në poezinë tjetër, “Dhe gjaku nuk duket”, fq.23, shtëpitë e topos-it
të tij janë ndërteuar në “luginën e Frikës”, (sipas mitologjisë Perëndia e Frikës)
. Në poezinë “Presin pyjet tanë”, fq 25, e vërteta absolute e mitit lidhur me
qimen e Samsonit, i jep mundësinë poetit të krijojë mitin e tij te bindjes tek
shpresa. Emri i djalit të vet tek poezia “Paridi”, fq.30 na çon te arketipi i
rembimit të gruas së bukur.
Dhe kështu me radhë do të gjejmë mitologjinë e lashtë greke, baladat dhe
legjendat e topos-it të subjektit poetik, shën Kozman, shën Merinë, kalorësin e
vrarë në fushën e Dropullit, pemët që rrinë kaçaku i revolucionit grek Thanasis
Dhjakos me kapedanin e Vurgut i dy luftrave botërore Thimjo Loli, etj. (Do t‟i
rikthehemi këtij fenomeni edhe kur do të flasim për hronos-in)
Atdheu. Përbën privimin e madh të subjektit poetik. Subjekti poetik vë
në përpjestim të zhdrejtë shkëputjen nga atdheu mëmë me mungesën e ndjenjës
oqeanike të harmonisë me përmasa kozmike tek pjesëtarët e kimunitetit të tij.
Megjithatë aspirimi i atdheut nga subjekti poetik përbën thelbin e mitologjisë
poetike të A. Zarballas në raport me të (atdheun mëmë). Poeti është e vërtetë se
konstaton problemin tek vendosja e kufijve, por, për të, privimi absolut vjen nga
mbyllja hermetike e këtyre kufijve dhe humbja e çdo kontakti me atdheun
mëmë. Këto raporte të kundërtash përcaktojnë dhe tragjedinë e topos-it të
subjektit poetik.
Zarballai në konturimin estetik të këtyre raporteve aktivizon me një
dinamikë dhe filozofi të re mesazhet nga e kaluara të përmenduar më lart. Niset
nga momenti i realitetit,“këshillohet” me ndërgjegjen e koduar të identitetit
kolektiv të dhënë me simbolikën, mitet dhe metaforat e veta aq të njohura dhe
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rikthehet te realiteti i tij me mesazhet poetike të siguruara nga kjo trashëgimi
kolektive, por duke shtuar elemente poetike të veta. Në këtë terren artistik poeti
krijon simbolikën e topos-it të tij, që herë mes sakrificash, e herë në mënyrë
pasive, aspiron atdheun mëmë. Kështu poeti duke parë shamite e bardha të
dropulliteve që bëjnë një përjashtim në të gjithë veshjen e Jugut, i kthën ato së
bashku me topos-in –Dropullin në një anije simbol që pranon sfidën e vdekjes
së diktaturës komuniste dhe shkon drejt atdheut:
“Shamite dropullite janë vela të bardha./ Dhe Dropulli lundron.
Merr zvar

spirancën. Zvar kavot/ që e lidhin limanin e huaj./I

vështirë udhëtimi. /Valët që ngrë Perëndia e Tmerit janë male./ Çdo
ditë rrezohën udhëtarë/ Por velat mbesin të bardha. Nuk u nxinë/ as
në detin e kurbetit,/as në ngushticat e vdekjes,/ as në mesin e detit të
rrobërisë. Asnjë Thisea / nuk udhëton me këtë anije./Dhe Dropulli
lundron/ me velat plot bardhësi të hapura përballë erërave./ Shkon
drej Atdheut.” “Τα δξνπνιίηηθα καληίιηα είλαη άζπξα Παληά/ Καη ε
Γξόπνιε αξκελίδεη. Παίξλεη ζβάξα ηελ Άγθπξα./ Παίξλεη ζβάξα ηνπο
θάβνπο/ πνπ ηε δέλνπλ εδώ ζην μέλν ιηκάλη./ Γύζθνια ην ηαμίδη/ Τα
θύκαηα πνπ ζεθώλεη ν Θεόο Τξόκνο είλαη βνπλά./ Κάζε κέξα πέθηνπλ
επηβάηεο./ Μα ηα παληά κέλνπλ άζπξα. Γελ καύξηζαλ/ νύηε ζην πέιαγνο
ηεο μεληηηάο,/ νύηε ζηα ζηελά ηνπ ράξνπ,/νύηε θαηακεζήο ζηε ζάιαζζα
ηεο ζθιαβηάο. Καλέλαο Θεζέαο/δελ ηαμηδεύεη κε ηνύην θαξάβη./ Καη ε
Γξόπνιε αξκελίδεη κε όια ηα θάηαζπξα παληά ηεο αλνηρηά ζηνπο
αλέκνπο./ Πάεη γηα ηελ παηξίδα” Po aty, fq.51.
Tek poezia “Gjithë natën”, po aty, fq.21, atdheut qaset tek subjekti poetik
në endrrën e tij. Poeti nënvizon këtu idenë se atdheu nuk është thjeshtë një
gjeografi, por kozmos i vendosur midis hapësirës dhe kohës; ekziston si një
“komunitet produkt i fantazisë”, siç e përcakton Andersoni, individët e të cilit
nuk njihën midis tyre por janë të bindur për ekzistencën e karakteristikave që i
bashkojnë. Autori nënvizon gjithashtu se as në endërr aspirata nuk ka fat.
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“Gjithë natën/ atdheu ishte kaq pranë meje sonte! Fillon poezia dhe mbaron “
Gjithë natën/ hëna mbeti e gozhduar në qiell./ Dhe kishte një rreth të verdh
përqark/ si syri që nuk fle gjumë.”
Ndjenja e privimit merr një përmasë tjetër kur poeti pohon se “Nuk e
dinim atëherë, djem të rinj, se përjetësia fillon tek atdheu./ Nuk dinim akoma
se ne nuk kishim atdhe.” Po aty, fq. 59. Raporti i marrëdhënies së subjektit
poetik me atdheun rrit amplitudën e dramacitetit në poezinë “Limani”, po aty,
fq.12. Subjekti poetik ankohet për indiferentizmin e atdheut ndaj tyre. Në
detin, që në një rast të tillë i ngjan një fushe ku mbin “vetëm lulja e
shkretëtirës”vjen më të rrallë ndonjë anije dhe ikën pa përshëndetur, thotë
poeti. Mungesa e kësaj përshëndetjeje bëhet më e rëndë kur harron “neve, të
gozhduar në shkëmbinj/ pa qenë askush nga ne Prometeu.” Pra kur në toposin e tij shteti diktatorial i do njerëzit të lidhur edhe kur nuk paraqesin asnjë
rrezik për të.
Të njëjta raporte na shpalos edhe poezia “Korfuzi”, po aty, fq.15. “Lutja”
e subjektit poetik që “Kurfuzi” të afrohet bëhet se ai nuk mundet pasi, “...Vite
me radhë një grykë pushte na merr shënjë jetën drejt e në ballë/ dhe ne nuk
mund të lëvizim/...” Poeti në asnjë rast nuk mohon dashurinë dhe aspiratën për
atdheun, ashtu siç është i sigurt se kjo nuk do të ndodhë kurrë. “Ç’më mbete
mor i shkretë Korfuz/ Anije e prralluar në det të hapur?”, do të konkludojë
poeti në fund të përgjërimeve ndaj Korfuzit që “s‟afrohet”.
Të tjerët. Subjekti poetik nuk niset thjesht nga parimi i lashtë se që të
njohësh më mirë vetën duhet ta ballafaqosh me të tjerët, më ata që s‟të duan,
kundërshtarët, armiqtë. Madje duket se nuk i duhet kjo risi. Nuk ka kohë për të
dhe nuk është se nuk e njeh topos-in e tij. E njeh ashtu siç njeh edhe të tjerët
dhe i numëron: Historia që kaloi në topos-in e tij si egërsirë dhe preu një kordë
tjetër nga lira e Homerit. (fq.7) Ata që vijnë të mbolasin (shartojnë) gjuhën
tonë. (fq.80) Ata që i morrën barba Thodhorit tokën dhe ai u çmend. (fq.35)
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Por mbi të gjitha është diktatura komuniste. Numri “101” në titullin e
vëllimit që po analizojmë, lidhet me shprehjen aq shpesh të dëgjuar në minoritet
për dënimet e rënda, deri kapitale, të gjykatave komuniste në dëm të
minoritarëve grekë. Atëherë doli nevoja e një tabuje. Tabuja ishte “U dënua më
101”, dmth, u denua me 101 vjet burg. Pra, nuk kishte më shpëtim për të dhe
liri për familjen e tij. Kjo skenë vizatohet drithëruese në poezinë me titull
“Automjeti me Nr.11”. Fjala është për numrin (targën) e “gazit të degës së
punëve të brëndshme” të rrethit të Sarandës. Në atë kohë të gjithë e dinin se
kudo që kjo makinë shfaqej do të ndodhte arrestimi i radhës. Poeti për ta bërë
më të frikshme këtë gjëmë e vlerëson atë nga këndvështrimi i fëmijëve, të cilët
në vend që të gëzoheshin se shikonin një makinë, siç do të qe e natyrshme për
atë kohë, shprehën në emër të subjektit poetik.
“Makina me Nr. 11 lëron fshatrat tona / Nga pas/ Lë dy vragë
paralele/ Plot hieroglife/ Këtë shkrim e njohim. Eshtë i vdekjes ... .”
“Τν απηνθίλεην Αξηζ.11 αισλίδεη ηα ρσξηά καο / Πίζσ ηνπ/ αθήλεη
δύν παξάιιειεο γξακκέο/ γεκάηεο ηεξνγιπθηθά/ Απηή ηε γξαθή ηε
γλσξίδνπκε/ Δίλαη ηνπ ζαλάηνπ...”Po aty, fq.10.
Kjo skenë e përsëritur solli pasojën deformuese të njeriut. Nga njera anë
“Shtetrrethimin” , po aty, fq.70, ku subjekti poetik pranon se vlerat e tyre nuk
janë të sigurta as kur janë të mbylluara thellë në zëmër. “Të gjitha i mbyllem në
zëmrat tona.../Siguruam mirë portat./ Por, këmbëngulin t’i shpërthejnë si
kështjellat e vjetra/ Në vend të shkallëve dhe topave/ kanë veshin e spiunit. /Bile
dhe të mikut/ bile dhe të vëllait/....
Solli nga ana tjetër “Kur na thanë se i vranë/ ne shpërthyem në
duartrokitje të stuhishme./Qëndruam shumë kohë/ në këmbë/duke duratrokitur
për vdekjen./...” Po aty, fq.34.
Solli madje edhe vetizolimin dhe fatalitetin e subjektit poetik. “Mbyll
frikshëm portën/dhe le jashtë botën si një qën të zi/ botën që më ndoqi gjithë
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ditën/ që më ndjek gjithë jetën/... Por nuk mund të rri i mbyllur
përgjithmonë/Dikur do të dalë/ dhe një ditë, e di, do t’më hajë.” Po aty, fq.11.
Ose, “Nuk dal tek dera e lavdisë/...Vetëm tek pragu i shtëpisë së vjetër
dal/ Ku të shkoj?/Asnjë derë nuk më pret. /Përpara pragjeve frika hapi kanale
të thella/ si atëherë/ rreth kullave mesjetare/...Në portën e shtëpisë sime
mbështetem./Prapa meje është një zë. Që ngjitet nga themelet/...” po aty, fq.52.
Dhe të gjitha këto pasoja nënvizojnë faktin se faktori i tretë kundër toposit të subjektit poetik ishin vet njerëzit e tij.
Në rafshin e kësaj mitologjie poetike subjekti poetik përjeton dramën e tij
që buron nga fakti i njohjes së thellë të topos-it të tij dhe pamundësisë për të
vepruar. Kjo dramë e thellë shpaloset si një privim i gjërë. “Jeta këtu është e
hidhur, -thotë poeti,- por dhe vdekja akoma më e hidhur”, po aty, fq.7.
Përmasat e kësaj drame jipen në poezinë “Natë dimërore” po aty, fq.46.
Paradigma përbëhet nga detaje homerike që vendosen në një sintagmë
surrealiste. “Nata sterë e zezë,/ e goditur nga rrufeja/shtrirë në arkivol./Veshur
në të zeza retë/ qajnë mbi të./ Një yll që u skërmit tutje horizontit/i ngjan qiririt
te koka e arkivolit./ Një pikë shiu jashtë në llamarinë/ mban ritmin e një
melodie mortore/ Çfarë shtyn era me duart gjigante/ arkivolin e natës/ apo të
vendit tim?” Poeti përshkruan duke numëruar elementët natyrorë që marrin
pjesë në një ceremoni mortore e përmasave gjigante. Natyra kurrë nuk mund të
jetë më e zezë dhe më e kobshme se aq. Komenti i ardhur në fund të poezisë me
një paralelizëm midis arkivolit mortor të natës dhe të vendit të tij, nuk lë vend
për analiza të tjera pesimizmi dhe privimi.
Vjeshta, shiu, nata kanë rol absolut në dhënien e gjëndjes së privimit të
subjektit poetik. Agim dhe ...”Ikën nata nga supet e natyrës/ strehë gjen në
zëmër/...” Po aty, fq.48. Karakterstikë e tyre mbetet statizmi i cilin mbërthën
edhe jetën. “ U thashë mirëmbrëma mbrëmë varreve/ ishte natë dhe gjethet
binin./ Nuk ka më jeta jonë dy kuptime/....Ndënë dhe edhe përmbi/ të njëjtin puls
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do të kemi/... Mban mend nga mëngjesi ynë i parë/vëlla kishim vdekjen./...”, po
aty, fq.29
Kulmin e vet ky privim e arrin tek poezia “E diel”, po aty, fq 55. Poeti
fikson një moment përshpirtjeje për të vdekurit. Kontrastet që krijon pamja
venë në pikëpyetje kuptimin e vet jetës.
“Midis varreve tejet të bardha/ të nxirra siluetat e zeza të grave vajtuca/
O zot/cila është më e bukur vdekja apo jeta?”
Kaq është poezia. E vendosur në katrorin simiotik të Graimas vemë re se
vetëm në boshtet diagonale çiftet vendosin marrëdhënie pohuese, ndërsa në ato
vertikale dhe horizontale marrëdhënie kundërshtuese, që do të thotë se situata i
largohet shumë logjikës së zakonshme normale.
E zezë

Jeta

bardhë

vdekja

Sipas kësaj analize simiotike për subjektin poetik e zeza nënkupton jetën
dhe e bardha vdekjen. Kjo bën të mundur që e zeza të identifikohet tek e bardha
dhe jeta tek vdekja.
Ky është në përgjithësi relievi i mitologjisë poetike të Zarballait lidhur
me topos-in, apo me etnotoposin e tij. Karakterizohet, siç e pamë nga gjendja e
privimit, pavarësisht se poeti bën aty këtu përpjekje për të venë një ekulibër
midis pesimizmit dhe optimizmit. Fare lehtë mund të vihet re se përpjekja në
fjalë është e mjaftë vetëm për të pohuar shpresa nuk ka thënë akoma fjalën
fatale.
Po ashtu duhet pohuar se gjendja e privimit është më shumë rezultat i
gjëndjes topos-it të tij, krijuar nga ballafaqimi i tre faktorëve përcaktues të
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thelbit të tij. E kaluara, atdheu mëmë, të tjerët. Jashtë këtij realiteti
marrëdhëniesh

poeti

manifeston

vrullshëm

një

gjëndje

plotmërie

të

admirueshme dhe një kohësisht befasuese.
“Dita ia shojti kandilin edhe yllit të fundit./ Një zog kurdis kitaren përmbi
pemë./ Dielli lahet në lumë./Një lule than këmishën e vesuar/ tek teli i një rreze
drite./ Mirëmëngjes, o botë, mërëmëngjes!/ Sa mirëmëngjes do të të nis
akoma/” Po aty fq. 87.
Ose “Burim,burim i Bistricës,/ syri i vendittim i kalter ah i kalter!/Vetull
jeshil të ri përmbi kurrora e pemëve/ dha bari përreth qerpiktë e jeshiltë.
Gjthmonë me dritë nga agimet, me dritë nga mesdita/ gjithmonë i thellë dhe i
kthjellët syri i vendit tim.” Po aty, fq. 94. Sollëm këto dy shembuj për të
vërtetuar se kur subjekti poetik komunikon drejpërdrejt me topos-in – vendin e
tij, atëherë largon si me magji pesimizmin dhe natyra i jep mjetet e veta për të
vizatuar e krijuar mitin e optimizmit e të plotmërisë.
Harmonia e natyrës dhe e mitit me realitetin krijojnë një simfoni të
gëzueshme të poezitë “Llambri”, (Pashkët), “Djemtë e Diellit”, “Klarinet” dhe
veçanërisht tek poemthat në fund të vëllimit poetik “Hyj në vresht”, fq. 96 dhe
“Udhëtoj në vendin tim”, fq. 100. Deviza e poetit është: “Jam unë brënda
vendit tim / apo ai brënda meje?/Dhe të dy jemi një.”, po aty fq. 100.Natyra dhe
historia, natyra dhe traditat në një harmoni perfekte midis tyre krijojnë për
subjektin poetik parajsën mbitokësore.

X.4.

Hronos-i
Hronos-koha e mitit të poetik të Zarballait është organisht e shkrirë me

topos-in- hapësiren. Ashtu si nuk mund t‟i ndash kohën dhe hapësirën në
konceptin e atdheut, ashtu nuk mund të ndash hronotopos-in tek mitologjia
poetike e Zarballas. Çdo ndarje bëhet thjesht për arsye metodike.
Në hronosin e Zarballas përfshihën, si bashkëkohësi, ngjarje, data, emra
që kanë vepruar në kohë dhe periudha të ndryshme, para kohës së rrëfimit
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poetik. Kjo, thamë, e ndihmon poetin t‟i japë mitit tij vërtetësi dhe substacialitet
sa dhe mitet apo legjendat. Të krijojë gjithashtu, ndjenjën e vazhdimësisë së
natyrshme, e cila për shkak të krisjes të së tashmes me të kaluarën, mund të
pengohet në të ardhmen. Nga ana tjetër miti i tij nuk vendos me të shkuarën
raporte shkak pasojë, pasi ai është i ndërgjegjshëm që shkaku është vet
aktualiteti i mjedisit të tij politik, shoqëror e kulturor. Referimi tek e shkuara
kërkohet të funksionojë si kod sjelljeje për bashkëkohësinë poetike dhe për të
ardhmen, të ketë aftësi komunikuese dhe marrëdhënieje harmonike me hronosin e gjithëkohshëm.
Zarballa, si Kadareja arrin te ajo që Andersoni e quan “Mbikohësi
sinkronike” ose “parashikim profetik”. Kjo veti tek Zarballas, ashtu si tek
Kadareja sigurohet duke evidentuar estetikisht atë që përbën vetinë e
“pashpjegueshme” të letërsisë,- mbikohësinë (extemporiality) e saj.
Në këtë këndvështrim Zarballa, ashtu si Kacalidha rimerr materien e
shndritshme kumtuese të botës së miteve, sidomos të botës helene dhe atë
lokale, (veçanërisht Zarballa) duke e sendërtuar atë në përshtatje të idesë së
përbashkësisë integrale dhe të gjithëkohshme, me identitetin etnik. (Kacalidha e
evidenton pjesën e dytë të pohimit tonë vetëm kur shkruan greqisht)
Ndryshe nga Kacalidha që identifikon kohën e veprimit të mitit poetik
me kohën e vet, pra një bosht horizontal, veprimi poetik tek Zarballai zakonisht,
vetëm sa niset nga koha e tij, një kohë e tashme-bashkëkohësi. Ky moment
kohor rrëfen një moment të caktuar të gjëndjes së mitit poetik, që në përgjithësi
i përshtatet gjëndjes së «topos-it» tonë, (vendit tonë). Pavarësisht nga format
kohore gramatikore të foljeve të përdorura, subjekti poetik e shtrin veprimin në
të kaluarën historike dhe mitologjike, ose në infinit, me qëllim përcaktimin e së
ardhmës. Bëhet fjalë për një kohë në hapësirën e identitetit diakronik të
mitologjisë poetike të A. Zarballas. Në këtë kuptim e tashmja e subjektit poetik
shërbën si pikënisje për të tashmen e gjithëkohshme të Zarballas. Kjo
bashkëkohësi e gjithëkohshme ka dy dimesione të tjera. Njera ka kahje nga e
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kaluara (tani-këtu vs poshtë-atëherë). Tjetra niset nga pika e skajshme e së
shkuarës për të pikësynuar të ardhmen. (Poshtë-atëherë vs tani-këtu vs lartpastaj).
Hallkë ndërlidhëse midis tyre mbetet ndërgjegja, botëkuptimi ose
ideologjia e subjektit poetik, e cila gjendet vazhdimisht midis dy kategorive
përcaktuese të gjëndjes së tij: Realitetit dhe Mitit. Subjekti poetik lëviz dhe
vepron vazhdimisht për të arritur harmonizimin e këtyre dy kategorive. Kur ia
arrin dhe kjo konstatohet kur i drejtohet të shkuarës (poshtë-atëherë), subjekti
poetik karakterizohet nga plotmëria. (Siç e treguam kur folëm për topos-in as
kjo nuk ndodh gjithmonë) Dhe e kundërta, kur niset nga e tashmja për të parë të
ardhmen subjekti poetik paraqitet i dyzuar, shfaq hapur mosbesim dhe dyshim
dhe karakterizohet në përgjithësi nga gjendja e privimit ekstrem.
E konkretizojmë skemën e përshkruar me dy shembuj nga vëllimi poetik
që po analizojmë: “Sot Pllatovuni/ i ngjan si një fije e pafund letre të bardhë/
me të dy rreshtat e pemëve si vargje pesëmbëdhjetërrokëshe/ dy vargje të
zvargura si klithma e kuçedrës/në çastin e djegjes./Letër e bardhë e pashkruar
Historia e brezit tim / dhe ne akoma asgjë!/Nuk shkrojtëm akoma dy vargjet për
kuçedrën e re/ si dy rreshta me pemë/ në faqën tjetër të historisë tonë të hidhur./
Akoma asgjë!/
(Σήκεξα ην Πιαηνβνύλη / είλαη ζαλ κηα απέξαληη, θάηαζπξε θόιια ραξηί/
κε ηηο δπν ζεηξέο ηα δέληξα ζαλ ζηίρνη δεθαπεληαζύιιαβνη/ δπν ζηίρνη
καθξόζπξηνη ζαλ ε θξαπγή ηνπ ζηνηρεηνύ/ ηελ ώξα πνπ θαηγόηαλ./Άγξαθηε θόιια
ραξηί η Ηζηνξηά ηεο γεληάο κνπ/ θη εκείο αθόκα ηίπνηα!/ Γελ γξάςακε αθόκα ηνπο
δπν ζηίρνπο γηα ην λέν ζηνηρεηό/ ζα δπν ζεηξέο κε δέληξα ζηελ άιιε ζειηδα ηεο
πηθξήο ηζηνξίαο καο./ Αθόκα ηίπνηα!) “Njëqind poezi për një grusht tokë”Fq. 41
Dhe “Rufisin shiun pllajat, pemët dhe ullinjtë/ pinë fshatrat edhe
varret/....Pi vendi im verën e vjeshtës/ dhe brënda tij u zgjuan, lëvizën
rrënjët./...Do të rezistojmë them!”, po aty, fq. 47
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Grafikisht këtë mënyrë funksionimi të mitit poetik të A. Zarballas do të
mund ta paraqisnim:

?

?

Lartë –pastaj
(e ardhme)

Poshtë – atëherë
(e shkuara )

Çfarë është e tashmja ose bashkëkohësia e gjithëkohshme e Zarballas. Është
një e tashme tridimesionale e realizuar përmes së tashmës. Nuk ka shumë vlerë
gramatika e gjuhës. Për subjektin poetik ka rëndësi të theksojë se në çdo të
tashme dhe të ardhme ka rol dhe funksion e shkuara, një e shkuar që ka të
mishëruar në një, hapësirën dhe kohën dhe vjen në të tashmen si mesazh i
çkodifikuar për të orientuar të ardhmen. Poeti e realizon këtë duke gërshetuar
mjetet gjuhësore me intertekstin si ripërtëritje arketipi dhe intertekstin
konfiguracional. E konkretizojmë me dy shembuj. Titulli i poezisë së parës
është: “Tezgjahu”, fq. 13.
“Herë-herë,/sa shikojmë që soset durimi në shtambën e shpirtit/
si uji në behar/ një nga një/ e shumta dy nga dy/ zbresim deri poshtë te
bregu i detit./ Pak më poshtë se deti ynë/ pak më tutje se deti ynë/është
Itaka./Rrimë mbi shkëmbinjtë e bregut/ dhe kudrojmë valët/ dhe
dëgjojmë valët/ që sjellin mbi kurriz atë të thjeshtin tak-tak/ atë të
thjeshtin tuk-tuk/ të tezgjahut të Penellopës./ Rrimë mbi shkëmbinjtë e
bregut/ derisa shtamba e shpirtit/ të mbushet sërish me durim?”
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Nga pikëpamja gramatikore (gjuhësore), asnjë folje nuk është në kohën e
shkuar. As në të ardhmen. Mjaftuan tri elementë nga mitologjia, (Itaka,
Penelopa dhe tezgjahu, që në një farë mënyre formësojnë arketipin e durimit)
për të vendosur një marrëdhënie intertekstuale midis së tashmës së subjektit
poetik dhe të kaluarës mitologjike. Kjo marrëdhënie niset nga nevoja e subjektit
poetik për të vendosur një lidhje me një mesazh të caktuar-pritjen, durimin,
rezistencën, mesazh për të cilin ka nevojë subjekti poetik ta përdorë si ushqim
shpirtëror në të tashmen dhe në të ardhmen si vijimësi dhe në mënyrë të
përsëritur. Kjo nevojë përcaktohet nga trysnia që ushtrohet nga një forcë e
padeklaruar, por e nënkuptuar, shteti-monist (kultura), kundër unit poetik. Ajo
prish ekuilibrin midis unit poetik dhe identitetit të tij të dhënë në mënyrë të
natyrshme, (natyra). Uni poetik nuk ka mundësi të reagojë në mënyrë aktive, (si
në traditën popullore) dhe kjo gjëndje prodhon tek ai një dramë që e deheroizon
duke shkaktuar gjëndjen e privimit.
Poezia e dytë mban titullin “Ullinjtë tanë”, po aty , fq.19.
Ullinjtë tanë nuk janë pemë. Janë gjyshërit tanë./Të rrudhosur./
Shekullor./ Nuk kanë ndërmend të ikin nga kjo jetë/Rrënjët janë duart
e tyre./Duar të ashpra dhe të gjata/ që futen thellë në tokë/ të mbajnë
dheun/ Shtrengojnë rreth e qark fshatrat. Si atëherë/....si dhe tani/ se
mos rëntë të fryjnë erërat e marrin gjuhën tonë/ se mos rëntë të flasin
fshatrat gjuhë tjetër/ që nuk e kuptojnë ullinjtë./ Ullinjtë tanë nuk janë
pemë. Kur ikim/ dhe kur kthehemi/ kalojmë midis gjyshërve.../... Rruga
jonë kalon midis ullinjve.”
Në këtë poezi e “shkuara”, miti ka një natyrë tjetër. Identifikohet te
binomi gjysh-ulli. Gjyshi-njeri (i moshuar) që në traditën dhe praktikën
popullore mbart përvojën dhe mençurinë. Ulliri –natyra, krahas cilësive të tjera
që e fisnikërojnë në marrëdhëniet me njeriun, identifikohet me gjyshin, faktorin
njeri dhe në kuptimin metaforik i shton atij jetëgjatësinë e vet. (Ulliri vjen nga
shekuj dhe nuk dihet e destinacioni në të ardhmen - gjyshërit nuk kanë
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ndërmend të ikin nga kjo jetë). I jep rezistencën dhe lidhjen me tokën. Gjyshishoqëria njehsohet me ullirin dhe i jep pemës-natyrë, ndërgjegjen-kulturën e
duhur për të fituar rolin e mbrojtësit. Raporti poshtë-atëherë këtu ka trajta reale.
(poshtë, toka ku shtrihen rrënjët - duart e gjyshërve; atëherë jetëgjatësia e ullirit
dhe e gjyshit, për të cilët poeti gjen kohën të përvijojë edhe detaje të tjera
unifikuese, siç janë rrudhat, shënjë vjetërsie për të dy elementët e binomit).
Ulliri i jep mundësi poetit, që bashkë me linearitetin vertikal të saj, që lidh
nëntokën, tokën dhe mbitokën, të jap edhe aspektin tridimesional të kohës, (e
shkuara, e tashmja, e ardhmja). Pra, vëmë re që gjithkohëshmëria e së tashmës
në këtë rast realizohet nëpërmjet intertekstit konfiguracional. Kjo, për arsye se
edhe në këtë poezi asnjë formë foljore gramatikore nuk i përket kohëve të së
shkuarës. As të së ardhmës. Haset vetëm e tashmja, madje në kuptimin e parmë
të saj. Ndihmojnë procesin perdorimi i elementeve gramatikorë kohorë (si
atëherë....si edhe tani).
Në këtë poezi, ndryshe nga e para, kemi një harmonizim midis natyrës
dhe njeriut. Kjo i jep subjektit poetik siguri (Rruga jonë kalon midis ullinjve)
dhe mundësi për të kumtuar optimizëm, pra, një gjëndje plotmërie. Eshtë
momenti këtu të theksojmë se subjekti poetik, përsa i përket gjëndjes së
plotmërisë, apo të privimit në lidhje me atë që përbën themelin e mitologjisë së
tij- Vendi ynë, «ν ηόπνο καο»- është i dyzuar. Dyzimi lidhet me aspektin e së
ardhmës së fatit të tij ku optimizimi i subjektit poetik alternohet në pesimizëm,
ndërsa e kundërta (siç e thamë kur folëm për topos-in) ose ndodh rrallë ose nuk
ndodh fare. Gjithashtu kjo e ardhme përcaktohet nga e tashmja.
“Loja” me kohën bëhet për Zarballanë instrumenti kryesor për të zgjidhur
sipas ideologjisë së unit poetik marrëdhëniet midis mitit dhe realitetit, hronos-it
dhe topos-it. Nëpërmjet një interteksti të dyfishtë sjell në bashkëkohësinë e tij
(në funksion të gjithëkohshmërisë si ballafaqim dhe si nevojë për një shkrirje
organike të së shkuarës me të tashmen, ose si harmonizim të mitit me realitetin)
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arketipin mitologjik dhe arketipin e legjendave lokale si dhe traditën e këngës
popullore.
“Qyteti i Butrintit e kaloi pragun e vdekjes,/por u muar
peng/... (Me kuptimin se trashëgimia e saj arkeologjike përdoret për
të evidentuar identitete të tjera. shën. i yni) Luftëtaret e Butrintit
janë invalidë/ Dikush këmbën, dikush dorën, dikush kokën e la në
betejën me vdekjen./ Apoloni ka sytë e ulura/ dhe Zeusi rri
mbërthyer në mur, pa rrufetë e tij./ Në shkallët e amfiteatrit një
grup të rinjsh/ndjekin tragjedinë moderne të rrëmbimit. E ndjejmë.
Duhet të durojmë vetëm hidhërimin e qytetit pengëmarrë./”Po aty.
Fq 17.
Analizojmë momentet: Vargu i parë na kumton se qyteti hyri në
pavdekësi, por, (vargu i dytë) është marrë peng. Në fragmentin e dytë të cituar
referimi metonimik tek luftëtarët bëhet nëpërmjet statujave, të cilët kështu siç
janë, bëhën bashkëkohëse me unin poetik. Marrëdhënia metonimike e
mësipërme, fiton më shumë natyrë metaforike, kur poeti na thotë se këta
“luftëtarë” janë invalidë, jo për shkak të fitimit të lavdisë së tyre reale (fituar
atëherë-përjetuar si mit). Por, në luftë “me vdekjen”- kohën, kushtet natyrore
dhe shoqërore që duan t‟u rrëmbejnë, apo t‟u zhdukin, apo t‟u dedikojnë
tjetërkujt lavdinë e tyre. (tani- realiteti). Pra miti dhe raliteti në këtë rast nuk
kanë harmoni. Subjekti poetik ndjehet i privuar dhe e shpreh privimin me
ndjenjën e hidhërimit dhe të braktisjes që e detyron të përballojë vetëm këtë
situatë.
Koha veprimit është bashkëkohësia e subjektit poetik. Edhe në këtë rast
foljet gramatikore janë të gjitha në të tashmen. Edhe foljet e dy vargjeve të para,
që janë në të kryerën e thjeshtë ka kuptimin e kohës së vazhdueshme që vjen
nga e kaluara në të tashmen me synim të ardhmen, gjë që i jep subjektit poetik
të drejtën të kupmtojë se kjo gjëndje do të vijojë të jetë dhe në të ardhmen
pavarësisht nga rezistenca e tij pasive.
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Tek poezia

“Dhe ne këmbëngulim”, po aty fq. 28, subjekti poetik

ndërkall në tekstin e poezisë një varg nga një këngë historike, për të evidentuar
shpresën zhgënjyese në lidhje me fatet e topos-it të tij. Edhe këtu, nga
pikëpamja gramatikore rrëfimi ndodh në kohën e tashme lidhja me të kaluarën
bëhet nëpërmjet një vargu këngeje popullore krijuar në një moment të caktuar
historik si shprehëse e një situate po të caktuar.
“... “ Akoma këtë pranverë, akoma këtë behar”...”, është vargu popullor i
ndërkallur në poezinë e këmbënguljes dhe të shpresës prej shtatë vargjesh.
Historia e vargut është e thjeshtë. Në periudhën e formëzimin të shtetit-komb
grek, banorët e këtushëm kultivuan shpresën se duhet të bënin pak durim
(akoma këtë pranverë, akoma këtë behar), se “moskovi”–rusia, do të vendoste
përfundimisht për bashkimin e tyre me kombin am. Nuk ndodhi. Dhe në këtë
mënyrë çvlerësohën vargjet e tjera “optimiste” edhe në këtë poezi. “Dhe ne
këmbëngulim/ Dhe durimi ynë bëhet rrap i ngulur thellë bri brigjeve të
lumënjve/ krenaria qiparis dhe bredh në pllajë,/ aspiratat trumze e mbirë
gerxheve/ shpresat tona, fshehur nën gurin e durimit/ këngë e zvargur / “Akoma
këtë pranverë, akoma këtë behar....”.”
Folëm pak më lart për dinamikën e brëndshme të kohës-hronosit tek
Zarballa përmes së cilës ai realizon gjithëkohshmërinë dhe thamë se ajo
identifikohet në një hapësirë mbartëse të simboleve, metaforave, arketipave,
heronjve, miteve të çmitizuar apo dhe të krijuar rishtazi si mitizim të historisë,
apo dhe si rimitizim i miteve për të udhërrëfyer historinë.
Në këtë këndvështrim, poeti që t‟i jap vërtetësi mitit të tij, por edhe
vazhdimësinë e pretenduar, krijon subjekte mitike të përmasave mitologjikë apo
sipas traditës popullore. Këto na shfaqën herë si dëshirë (kur bëhet fjalë për të
ndryshuar të tashmen). “... Çdo ditë mendojmë për fshatarin e zgjuar. Shumë
vonon/ të duket me kafshën ngarkuar/ në rrugën e brezit tonë/.. .” Po aty fq. 10.
Dhe herë si realitet i kryer (kur bëhet fjalë për të stigmatizuar, ose përshkruar


Fjala është për legjendën e plakut me kuçedrën, analizuar në kapitullin e dytë.
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realitetin e tij të jetuar.) “.../Dridhën shtëpitë tona në luginën e Frikës../”, thotë
poeti tek poezia “Dhe gjaku nuk duket” fq.23. Sipas logjikës së krijimit të
faktorëve mitologjik në lashtësi, ai krijon elementët e tij poetik “... Dhe
Dropulli noton../Valet që ngrë Perëndia e Tmerrit janë male/ çdo ditë bien në
det udhëtaret/... Asnjë Thisea nuk udhëton me këtë anije /...” po aty fq.51. Në
shëmbullin e dytë kemi krijimin e një perëndie, atë të Tmerrit, që bashkëvepron
estetikisht me një hero real mitologjik, Thisean.
Poezia “Llambri” (Pashket), fq 84, përbën një rast të veçantë që rrëfimi
poetik është vendosur në të shkuarën. Miti i përket të ardhmës në formën e
shpresës. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të foljeve në kohën e ardhme nga ana
e subjektit poetik që rrëfen në një moment të së shkuarës. Subjekti poetik
shpalos shpresën se pas ndalimit të fesë, Pashkët do të rifestohën një ditë në
vendin e tij. Poeti nuk është i interesuar të na thotë se kur do të ndodhë kjo gjë.
Më shumë i intereson të na tregojë besimin se do të ndodhë. Për të realizuar
këtë përdor kohën. Nëpërmjet saj afron momentin e festimit të Pashkëve.
Paralelisht, ndihmohet nga afrimi i kendit të vështrimit mbi ngjarjen. Këtë e
realizon duke përdorur sa më shumë folje dhe duke sjellë detaje të shumta nga
këto festime. Poezia fillon: “ Dikur do të vijnë Pashkët dhe në fshatrat tona/...”
Na njofton momentin e pritjes. Koha se kur do të vijnë Pashkët është ende e
papërcaktuar. Atëherë, vazhdon poeti në vargun e dytë, “Dallandyshet do të
trohisin gërshërat për të prerë shiritin/ lidhur në dy ullinj të vjetër në qëndrën e
fshatit/...” Dha pas pak na njofton “Pashkët sot!/...” Rrëfimi pas kësaj vërtet
pason veprime në kohën e ardhme , por ato kanë një denduri të
jashtëzakonshme dhe kendi i vështrimit afrohet shumë

mbi to. Siguria e

subjelktit poetik se Pashkët do të vijnë shprehet me vargjet “... do të vemi nga
varret/ t’u themi haberet e mira gjyshërve/...” dhe nga “dikur” që kemi
njoftimin e parë për ardhjen e Pashkëve, e mbyll poezinë duke na thënë se kjo
“dikur” ëshët afruar shumë, është bërë “nesër”.
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Si fjalë e fundit për këtë shënim për A.Zarballan do të përmendnim atë
kërkesë të vazhdueshme ndaj tij për më shumë prodhimtari. Por me sa duket
poeti i zhgënjyer nga zhvillimet që pasuan pas viteve 90‟ po i lë gjithnjë e më
pak vend letërsisë dhe merret me evidentimin ndryshe, të paktën, të historisë së
“vendit të tij” në të gjitha drejtimet
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Konkluzione.

Në përfundim të këtij punimi ndjesia që mbetet pas rishikimit të
vazhdueshëm është se edhe pse the shumë gjëra, prapë je borxhli ndaj objektit
dhe qëllimeve të përcaktuara. Megjithatë, midis gjërave që thamë mund të
nënvizojmë si më kryesoret:
Tradicionalisht dhe në aspektin teorik është i vërtetë fakti se Letërsia e
Minoritetit Grek në Shqipëri, përbën një realitet të pranuar nga të gjithë. Po
ashtu, i vërtetë është dhe fakti që ky realitet është pranuar, herë si një fenomen i
njohur që nuk meriton vëmendje e herë si “tabu”, vëmendja mbi të cilën
shkakton kokëçarje. Kjo situatë bëri që faktorët e ndryshëm që kanë lidhje me
të të kenë qëndrime të ndryshme për të njëjtin objekt.
Më e keqja është se këto qëndrime nuk kanë të bëjnë me thelbin e kësaj
letërsie, natyrën dhe funksionin e saj. Pra, nuk ka përgjigje për veçoritë e saj si
një letërsi kontakti i një treve. Nuk ka vlerësime për faktin se sa dhe si ajo ka
krijuar individualitetin e vet, ose sa ka mundur ajo të luajë rolin e ndërmjetësit
midis dy letërsive në kontakt dhe sa ka përfituar ajo vetë etj.
Këto shqetësime përcaktuan objektin tonë, për të arritur në konkluzionin
se kjo letërsi lidhet me një trevë kulturore me veçoritë e veta. Krijuesit dhe
bartësit e kësaj letërsie etnikisht i përkasin kombit grek si vazhdim territorial
dhe politikisht shtetit shqiptar. Produkti letrar i tij u zhvillua në varësi të
ngushtë me faktorët socialë, politikë e historikë, që vepruan në identitetin e vet
kulturor në periudhën e të qënit minoritet brënda shtetit shqiptar si dhe para
këtij momenti gjeopolitik.
Për të arritur qëllimin tonë në përcaktimin e veçorive dalluese të kësaj
letërsie, ndoqëm dy rrugë:
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Së pari, e pamë të domosdoshme të vëmë përballë këtë letërsi me faktorët
që ndikojnë në veçoritë e saj të karakterit të përgjithshëm. Bëhet fjalë për
kategorinë e parimeve të përgjithshme të historiografisë krahasuese të letërsisë.
Në kushtet e mungesës totale të një baze teorike mbi historiografinë e
kësaj letërsie dhe të veçorive të saj, një nga problemet e para të punës tonë ishte
ai i periodizimit dhe emërtimit.
Për periodizimin e kësaj letërsie parapëlqyem parimin e mbartjes së
periodizimeve historiko-politike, të gërshetuar me parimin e Mukarovskyit,
sipas të cilit, trajtimi historik i letërsisë bëhet në një ndërthurje të dyfishtë: si
“zhvillim” i “strukturave” të brëndshme të saj dhe si “krijim”, në raport me
realitetin shoqëror “të jashtëm. Ndjekja e kësaj rruge lidhet me faktin që
letërsia e Minoritetit Grek në Shqipëri u zhvillua si një letërsi e ndikuar nga
zhvillimet historike e politike. Nga ana tjetër historiografitë

e letërsive

shqiptare edhe greke ndoqën pak a shumë të njëjtat parime. Si rezultat dalluam
këto periudha
Periudha e parë përfshin etapën e kontaktit të drejtpërdrejtë me
krijimtarinë letrare të traditës popullore.
Periudha e dytë përkon me pushtimin e gjatë otoman deri në lindjen e
shtetit të pavarur shqiptar. Karakteristikë dalluese është se ajo zhvillohet si
pjesë e pandarë e lëvizjes së përgjithshme letrare greke. U zhvillua si veprimtari
filologjike dhe u priu lëvizjes iluministe e romantike të rajonit. Ajo, edhe pse
përfshihet në fushën e letrave kishte si synim përftimin dhe kultivimin në
ndërgjegjen e kohës të një vizioni perëndimor-antiosman
Periudha deri në Luftën e Dytë Botërore. Karakteristikë e kësaj periudhe
është zhvillimi i letërsisë me statusin e të qënit minoritet etnik brënda shtetit
shqiptar. Kjo letërsi vazhdon të ruajë kontaktet me letërsinë e kombit am.
Ndërsa kontaktet me letërsinë shqiptare janë të vakëta, aq sa nuk mund të
merren parasysh.
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Periudha

e realizmit socialist. Komunikimet me letërsinë kombëtare

greke janë pothuaj inekzistente. Ndikimet e shumta nga letërsia shqiptare janë
më shumë pasojë e metodës krijuese. Letërsia e kësaj periudhe zhvillohet
kryesisht si poezi. Nga një letërsi e shkruar në gjuhën greke në fillimet e saj,
kthehet në një letërsi bilinge ku elementi shqip, sidomos në fund të vitëve 70,
fillim të viteve 80, bëhet mbisundues.
Letërsinë e kësaj periudhe e klasifikuam si Letërsi “ të burgosur” ose “të
ndaluar” (përmbledh krijimtarinë letrare të njerëzve, të cilët, për shkak të
kundërshtimit të regjimit komunist ose fizikisht, ose shpirtërisht ishin të
burgosur, të internuar, me biografi të prishur) dhe letërsi “të lirë”. Këtë të dytën
e ndamë në dy grupe. Në grupin e parë përfshimë letërsinë që ka si
karakteristikë krijimtarinë me autocensurë dhe në grupin e dytë krijimtarinë
thellësisht të angazhuar.
Periudha në zhvillim. Konsiderojmë atë pas viteve 90të. Karakterizohet
nga një zhvillim i vrullshëm dhe nga lëvrimi, pothuaj, i të gjitha gjinive e
llojeve letrare. Kontaktet me letërsinë panhelene janë të lira, ndërsa rrallohën
gjithnjë e më shumë kontaktet me letërsinë shqiptare.
Si fazë e ndërmjetme është ajo e periudhës së Luftës së Dytë Botërore
Një rëndësi të veçantë iu kushtua autorëve kryesorë të kësaj letërsie në të
gjitha periudhat.
Përsa i përket emërtimit parapelqyem termin “letërsia në lidhje me
Minoritetin Etnik Grek në Shqipëri”, për të përcaktuar gjithë trashëgiminë
letrare të këtij minoriteti edhe para vendosjes së kufijve, dhe termin “Letërsi e
Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri” për trashëgiminë letrare pas këtij momenti
historik.
Duke u nisur nga veçoritë e kësaj letërsie, metoda e përdorur është ajo
e një historiografie krahasuese e mbështetur fuqimisht në sociologjinë e
letërsisë, si dhe metoda e një analize krahasuese për veprat përfaqësuese të
poetëve me në zë në Minoritetin Grek, konkretisht të P. Çukës, N.
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Kacalidhës, A. Zarballasë. Krahasimi bëhet në disa plane mbi bazën e
raporteve të krijimtarisë popullore me natyrën, kulturën, shoqërinë.
Si kënd vështrimi

u parapëlqye mënyra biomatike e vlerësimit

të

fenomeneve letrare të kësa treve
Së dyti, u ndoq rruga e studimit të fenomeneve të brëndshme letrare.
Veçuam kategorinë e rrafsheve krahasuese të strukturës apo të shtresimit të
brëndshëm letrar: shtresën fonetike me kuptimin e eufonisë e të stilistikës;
semantike me bazë fjalën dhe produktin kuptimor që buron nga përdorimi i saj
sipas rregullave të gjuhës poetike; shtresën e fabulave, e motiveve e sidomos e
miteve etj. Në këtë përpjekje u operua me disa kategori marrëdhëniesh të
poezisë me natyrën, njeriun, metafizikën, sipas raporteve individ-shoqëri,
natyrë-kulturë, liri-roberi, jetë-vdekje si kritere tipologjike të traditës popullore
të mbartura në letërsinë e kultivuar. Planet krahasuese përfshijnë krahasimin me
traditën popullore, me poezinë e kultivuar greke, me poetë të letërsisë shqiptare
dhe krahasim midis tyre. Edhe në këto plane krahasuese vihën re disa nivele.
Qëllimi, ishte që, duke u mbështetur në ligjësitë estetike të funksionit dhe
natyrës së letërsisë, të japim një ide sa më të plotë për çeshtje që lidhën me
historiografinë e zhvillimit të letërsisë së Minoritetit Grek. Këtë çeshtje e
trajtuam brënda sistemit të referimit të hapësirës e të kohës, si elemente të
qenësishëm e përcaktues të ecurisë së kësaj letërsie. Po ashtu, përqasem:
përkatësinë etnike të bartësve dhe krijuesve të saj në raport me letërsinë e
prodhuar; raportet e marrëdhënieve me letërsinë panhelene dhe me letërsinë
shqiptare dhe popullin shqiptar në përgjithësi etj. Të para brënda sistemit
referues të kohës, karakteristikë e shumë prej këtyre faktorëve pamë se mbetet
ndryshueshmeria në varësi të ndryshimeve gjeopolitike të trevës, në të cilën kjo
letërsi u lind dhe u zhvillua.
Ky realitet është parë si një proces diferencimi nga identiteti kulturor e
letrar i kombit am i cili, në periudhën e diktaturës, bëri që pothuaj vetëm gjuha
të ishte elementi i përbashkët midis letërsisë se këtij komuniteti dhe letërsisë
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greke. Ndërsa, në rastin e marrëdhënieve me letërsinë shqiptare, bëri që gjuha
të mbetet elementi pothuaj i vetëm dallues midis kësaj letërsie dhe asaj të
Minoritetit Grek. Një faktor që ndikoi së tepërmi në ruajtjen e identitetit të
veçantë të kësaj letërsie është folklori i kësaj treve dhe marrëdhëniet e letërsisë
me të. Në lidhje me këtë konkluzion është me vend të theksojmë se punimi, si
në aspektin e përpjekjes për të ndërtuar historinë e kësaj letërsie, ashtu edhe në
studimin e veprave përfaqësuese të poetëve me në zë në Minoritetin Grek niset
dhe argumenton idenë se kjo letërsi ka një komunikim të vazhdueshëm me jetën
tradicionale dhe folklorin letrar. Në këtë komunikim mbarten arketipat e
krijuara nga kozmosi mitologjik panhelen dhe letërsia klasike greke, si dhe
përthyerjet që këto arketipe pësuan në traditën e mëvonshme popullore, në
eposin e mëvonshëm, baladat, mitet, legjendat me karakter panhelen dhe lokal.
Mendojmë se interesante mbeten në punim, përpjekjet për të studiuar Letërsinë
e Minoritetit Grek nga ky këndvështrim.
Si e tillë kjo letërsi vlerësohet se përbën një kontribut dhe një vlerë
përbërëse, për të gjithë letërsinë dhe kulturën shqiptare. (Vetëm në aspektin e
kornizës ideologjike ajo mund të konsiderohet e barazvlefshme me mbarë
letërsinë e angazhuar shqiptare me tipar dallues vetëm gjuhën.) Njëkohësisht,
ajo përbën edhe një vlerë e veçori ndryshe për letërsinë greke.
Këto vaçori burojnë nga fakti se kjo është një letërsi kontakti. Në rrjedhat
historike kontaktet e saj janë herë të dyanshme e herë të njëanshme.
Në punim theksohet që raportet e letërsisë së kësaj treve me letërsinë e
kombit am kaluan nga stadi i një letërsie të njehsuar, para vendosjes së kufijve;
në një letërsi pa asnjë kontakt, në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore; për të
kaluar në periudhën e pas viteve 90të të shekullit të kaluar, në stadin e rifitimit
të plotë të kontakteve me letërsinë e kombit am, deri në përpjekje për njehsim
me të.
Në raport me letërsinë shqiptare këto kontakte kaluan nga ato natyrore
në periudhën para vendosjes së kufijve, në humbjen pothuaj fare të këtyre
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kontaktëve në periudhën deri në Luftën e Dytë Botërore. Në periudhën pas
Luftës së Dytë Botërore deri në vitet 90të kemi një komunikim intensiv me
tendenca njehsuese (pavarësisht nga gjuha) me letërsinë shqiptare, për të kaluar
sërish në një ekstrem të kundërt, të ngjashëm me atë të periudhës 1912-1939.
Kjo situatë solli një fenomen që rrallë mund të haset në historinë e
zhvillimit të fenomeneve kulturore e artistike, veçanërisht, në kushtet e
zhvillimeve integruese e globalizuese të shekullit të kaluar dhe në vijim. Ajo çoi
zvogëlimin e mundësive të letërsisë së Minoritetit Grek, për të fituar rolin e
transmetuesit të dyfishtë midis dy letërsive, asaj greke dhe shqiptare.
Lënda e studimit është organizuar mbi këtë strukturë. Eshtë ndarë në tri
pjesë dhe në dhjetë kapituj. Dy pjesët e para lidhën me historiografinë sipas
periodizimit. Vija kohore ndarëse e pjesëve është periudha e Luftës së Dytë
Botërore si ngjarje që përcakton ndryshimin e metodës krijuese të letërsisë dhe
raportet e marrëdhënieve të saj me letërsitë analoge në kontakt.
Pjesa e tretë angazhohet me studimin e poezisë së përzgjedhur të P.
Çukës, N. Kacalidhës dhe A. Zarballasë. Përzgjedhja e poezisë është bërë nga
vet poetet

të konsideruar si me në zë në Letërsinë e Minoritetit Grek të

periudhës së pas Luftës së Dytë Botërore.
Së fundi besojmë se në kuadrin e qëllimit që i vumë vetës, për një studim
të letërsisë në lidhje me Minoritetin Grek në Shqipëri, arritëm objektivin.
Studimi jo vetëm e organizon historinë e kësaj letërsie, por e shikon atë në
kuadrin krahasues në disa plane - në atë të trashëgimisë dhe të aktualitetit të
marrëdhënieve me letërsinë e kombit am dhe atë shqiptare, në realitetin e vet të
brëndshëm dhe në atë shqiptar. Kuptohet se do të qe një ndërmarrje e pamundur
nëse ne do të vinim si objekltiv studimin, në të gjitha nivelet të të gjithë
letërsisë, apo të një gjinie të caktuar, apo të një periudhe të vetme.
Ishte një ndërmarrje e vështirë që rrjedh kryesisht nga fakti se është i pari
studim i këtij lloji me objekt letërsinë e minoritetit grek. Kjo lë shumë vend për
kritika, sugjërime e debate. Të gjitha janë të mirëprituara. Por më shumë është
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e mirëpritur dëshira për të hapur një

dritare të re jo vetëm në studimin,

sistemimin dhe promovimin krahasues të kësaj letërsie, por edhe për të parë
ndryshe nga ç‟ka ajo është trajtuar nga të gjithë faktorët përgjegjës për realitetin
letrar e kulturor të trevës në fjalë.
Duke pretenduar se bëmë vetëm diçka modeste, përfundojmë duke thënë
se edhe punim provoi se oreksi u hap.
Gjirokastër, mars – shtator 2008

FUND
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Shtojca nr.1
Nga libri universitar “Λανγξαθηθά” (Folkloristika) ,
Fq 176-184, Tiranë 2003
Shtëgtimi i miteve në hapësirë e kohë.
Në bibliografinë lidhur me mitologjinë e lashtë greke në gjeografinë e
Epirit, në një kuadër të gjërë kongludohet se evidentimi i miteve të veçanta
lidhur me heronjtë, perënditë apo gjysëmperënditë, orakujt etj dhe i kozmosit të
tyre në përgjithësi zënë fill pas luftës së Trojës. Është vënë re gjithashtu se tek
kjo mitologji zë fill gjenealogjia e heronjve të mëvonshëm historikë, si
Aleksandri i Madh apo Piroja. Paraardhësit e tyre mitologjikë janë aq të
lavdishëm, saqë justifikojnë në mënyrë të shkëlqyer emrin, lavdinë dhe veprën
kozmogonike të tyre.
Po ashtu, pavarësisht nga papërcaktushmëria përsa i përket gjenealogjisë,
i njëjti truall evidentoi në kohët historike të mëvonshme pinjollë pasardhës të
tyre, të denjë për nga koha dhe kushtet shoqërore kur u shfaqën dhe vepruan.
Fjala është për Gjërgj Kastriotin dhe Ali Pashë Tepelenën. I pari ishte Princ i
Epirit. Tek emri që turqit i dhanë, Skënderbeu, ka të mishëruar emrin e
Aleksandrit të Madh. Lufta e tij 25-vjeçare ndërpreu historikisht hovin osman
drejt Evropës. I dyti, produkt po i kësaj treve, disa shekuj me vonë, sfidoi
perandorinë më të fuqishme të kohës duke krijuar shtetin e tij, shtetin e Epirit,
të vetmin me këtë profil pavarësie brënda Perandorisë Otomane dhe me fytyrë
nga Perëndimi.
Një rrugë të ngjashme ndoqi dhe produkti mitologjik. Kozmosi
mitologjik që unifikon në një perëndi, njerëz, heronj, natyrën, idetë, shërbeu si
bazë dhe basen arketipesh, mitesh e motivesh për artet dhe letërsinë që pasoi
edhe në këtë treve. Kjo trashëgimi kontriboi në mënyrë të natyrshme dhe
vendimtare në kultivimin e veçanësisë së heronjve dhe të miteve në traditën
letrare popullore të trevës.
Në këtë areal kulturor të shumëdëshiruar, Minoriteti Grek në Shqipëri
është pjesë integrale e kësaj trashëgimie. Madje, brënda kësaj linje ajo paraqet
një identitet të vetin, sidomos në lidhje me traditën letrare të miteve dhe
legjendave, por edhe të këngëve popullore.Fakti që ky minoritet kultivoi një
sistem të vetin mitesh autentikë me komunikim të drejtpërdrejtë me mitologjinë
klasike greke, përbën një argument shtesë se ky minoritet është edhe
trashëgimtar autentik i këtij civilizimi të lashtë.
Nga ana tjetër, sistemi autentik lokal mitologjik ka fituar ose është
produkt edhe të një dimensioni tjetër me shumë rëndësi. Sipas antropologjisë
dhe sociologjisë moderne miti përbën subshtratin shpirtëror të kulturës ose një
sistem vlerash që drejton këtë kulturë. Kështu, kur është fjala për vetënjohjen
ose njohjen së brëndshmi të identitetit gjenealogjik të një komuniteti etnik, miti
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bëhet pjesë e qenësishme e referencave përsa i përket homogjenizimit dhe
sendërtimit të këtij komuniteti, evidentimit të vlerave të tij dhe orientimit në të
ardhmen mbi bazën e një sistemi të ri vlerash të ngritura mbi këtë traditë.
Ndërsa në ballafiqimin e saj me faktorë të tretë përdoret ideologjia e mesazheve
që përmban interpretimi mitik i gjenealogjisë.
Le të shikojmë në vijim konkretisht shtegtimin e miteve, përzierjen me
historinë dhe shndërrimin e historisë në mite e legjenda duke shoqëruar atë në
një hapësirë të caktuar
Sipas kronikës së Dropullit, gjatë shekullit të tretë p.Kr. pas pesë brezash
jete të qetë, hegjemoninë e krahinës e zotëroi Serapos nga fara e Atllas-it i cili
hapi një front të shumëfishtë lugte kundër fiseve epirotase. Këto fise u bashkuan
dhe kërkuan ndihmesën e Iulit, djalit të mbretëreshës Ilire Teuta, e njohur në
histori për bëmat e saj luftarake. Iuli iu përgjigj pozitivisht ftesës, por ai u vra.
Kjo gjë shkaktoi zemërimin e Teutës, e cila mblodhi një ushtri të madhe dhe
zbarkoi në brigjet e Jonit. Pas një lufte epike arriti të mundë Serapon. Dogji
Finiqin, kryeqytetin e Lidhjes Epirotase dhe shkatërroi një pjesë të madhe të
Kaonisë. Në memorien e zonës së Delvinës dhe të Sarandës së sotme
konsiderohet shkatërrimi i pashembullt shkaktuar nga Moviza “Μνλνβίδα»,
(Monoviza - Gruaja me një gji). Madje thuhet se që atëherë u trashëgua një
këngë popullore katër vargjet e së cilës thonë:
Në Vranjë dhe në Ripes/ Qyqe të mos degjohet/Vranë Iulion/ të birin e
Monovizës/.
Kënga është një mallkim për ata që kryen vrasjen, e cila shkaktoi në
vijim zëmërimin shkatërrues të Monovizës. Të kujtojmë se banorët e atyre
zonave akoma edhe sot besojnë se në këto vende qyqja nuk këndon, ndërsa në
kështjellën Sinu, në vendin e quajtur Tahnos, diku midis Vranjës dhe Ripesit,
(toponime në komunën e Gravës, afër kufirit shqiptaro-grek), tregojnë ende sot
varrin e djalit të vrarë të Monovizës.
Në memorien popullore të kësaj zone nuk na përcaktohet koha e ngjarjes,
as titujt dhe as emri i mbretëreshës, apo i armikut. Kjo memorie ka fiksuar një
grua me një gji të vetëm, por të madh të hedhur prapa shpine. Ajo del nga deti
dhe zotëron një fuqi shaktërruese të paparë. Shkatërrimi buron nga helmi që
buron tek gjiri i saj i vetëm. Çdo gjë që sperkat më të shkatërrohet.
Ushtria e saj thyhet kur vendasit e tërheqin atë në një grykë (Llakostera).
E mundin duke sulur mbi ushtrinë e saj qindra koshere bletësh të egra.
(Shikojmë ngjashmerinë midis fuqisë së mbinatyrshme të Polifemit me një sy


Duke huazuar këto parime ne mund të kuptojmë dhe të interpretojmë përpjekjen që bën kronikografët e
panjohur të kronikës së themelimit të Dropullit (mesi i shekXVIII). Dihet që në thelb të lëvizjes iluministe dhe
romantike të shek.XVII-XVIII për modelimin e komb-shtetit grek, lëvizje e cila i ka fillesat e veta ideologjike
në trevën e Epirit, ashtu si pak më vonë ideololgjia e lëvizjes Rilindase në Shqipëri, ishte vendosja e lidhjeve
vazhdimësie midis popullit grek të kohës dhe grekërve të lashtë. Kronikografët anonimë të kronikës së Dropullit
për të treguar prejardhjen e tyre athiniote dhe kompaktësinë kulturore të banorëve të Dropullit i japin rëndësi
rrëfimit mitik të vazhdimit gjenealogjik nga dy fise athinjote (Të Atllas-it dhe Ifitos) të cilët të dëbuar nga
Athina diku pas luftës së Trojës, u vendosën në Dropull.Kronikografët lidhën sinkroninë historike me jetën e
përditshme të rajonit me ngjarje të njohura, por të dorës së dytë, të greqisë së Lashtë duke shtuar elementë
origjinalë të tyre.
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dhe fuqisë së mbinatyrshme por shkatërruese tek «Μνλνβίδα», (me një gji).
Zgjuarsinë greke me kalin e drunjtë për të thyer rezistencën trojane dhe
përdorimi i thumbit të bletëve për të mundur ushtrinë e Monovizës. Detaje apo
episode të ndyshme në mitologjinë klasike rrinë bashkë në një mit të ri)
Ndërkaq në zonën e Dropullit Monoviza na paraqitet pozitivisht. Ndoshta
kjo mund të lidhet me faktin se fuqia e saj shkatërruese të mos ketë arritur deri
atje. Kjo, pasi thuhet se në vijën Bodrishtë-Vodhino-Kakavi, ku në kohët tona u
gjeten edhe tuma të civilizimit Mikenas, Monoviza bëri ndërtime.
Ndoshta kjo ka lidhje edhe me një fakt tjetër. Në Dropull memoria
popullore ndoshta mban mend ndërtimet që janë kryer në Dropulli (Teatri i
Sofratikës dhe Adrianopoli) nga perandori romak Adrian. Në Goranxi psh,
besohet se teatrin e Sofratikës e ndërtoi Monoviza. Kjo “harresë popullore”
ndoshta ka lidhje me faktin se edhe romakët erdhën nga deti. Ose. dhe kjo
mendoj ka më shumë rëndësi, lidhet me faktin se Monoviza për shkak të
bëmave te veta kishte lënë më shumë mbresa se pushtimi romak. Kjo sipas
parimit që kur një fenomen shkon në ekstrem takohet me ekstremin e fenomit të
kundërt.
Karakterin ndërteues të Monovizës e hasim edhe më vonë. Fjala është për
mitin rreth ndërtimit të së parës ndoshta kishe paleokristjane në rajon, atë të
Lindjes të së Tërëshënjtës midis Peshkopisë së Poshtme dhe të Sipërme në
Rrëzën e Zezë. (një kishë duhet të jetë ndërteuar këtu aty nga fillimi i shekullit
të pestë) Në këtë mit Monoviza nuk përmendet me emër, por është transformuar
në pesë gra. Sipas mitit, pesë gra nga kjo zonë transportonin nga Dropulli
mermerë të medhënj. I mbështesnin ato mbi gjinjtë e mëdhënj të hedhura prapa
kurrizit. (!!) Në rrugë u doli përpara djalli dhe i mashtroi duke u thënë se kisha
mbaroi se ndërtuari dhe nuk ishte e nevojshme që ato të çonin ngarkesën deri
atje sipër. Gratë besuan dhe i lanë atje mermerët. Kur verifikuan se ishte
mashtrim, u kthyen për t‟i marrë, por nuk i lëviznin dot. Kishin ndërhyrë
ëngjëjt, të cilët e kuptuan lojën dhe nuk mund të lejonin gurë me të cilat ishte
marrë djalli të ishin pjesë e kishës. Për pasojë i benë gurët të palëvizshëm.
Akoma edhe sot flasin në atë zonë për toponiminë “Pesë mermerët”. I njëjti mit
thotë se kisha me vonë u rrëzua dhe kur rindërteohej ustallarët gjeten aty pllaka
të shkruara në latinisht. (Një fakt, që po të kemi parasysh praktikën e përhapjes
së kristjanizmit, na çon në përfundim se teatri i Sofratikës dhe qyteti i Adrianit
në Dropull mund të jenë prishur për të ndërteuar objektet e kultit të besimit të ri.
Në periudhën e mëvonshëm emri dhe miti i Monovizës bashkë me disa
tipare të saj si, gjiri i vetëm dhe i madh, apo gjinjtë e mëdhënj, fuqia fizike dhe
forca e pushtetit të saj lidhet me një yllesi variantesh të mitit lidhur me
princeshën Argjiro, themeluese e kështjellës së Gjirokastrës. Komunikimi i
kësaj kështjelleje me “Paliokastron” ose kështjellën e Orjas  diku mbi qendrën


Kjo kështjellë nuk dihet më saktësi ku është vendosur, por në këngët epike të zonës zë një vend të
rëndësishëm. Tërheq vemendjen fakti se kënga bën fjalë për pushtimin e kështjellës nga turqit. Pushtimi ndodhi
pas 12 vjetësh rezistencë dhe vetëm me dinakëri. Një ushtar turk, thotë një variant, u vesh si grua me barë dhe
kërkoi strehë në kështjellë. Sa u hapën dyert u sul brënda mizëria e ushtrisë që priste.
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e Adrianopolit, përpjekjet e saj për të shpetuar vetën, apo djalin e vetëm, egërsia
me të cilën ajo hakmerret ndaj vrasësve të djalit të vet, tradhëtitë dhe pabesitë e
shumta, fshehin paralelisht dhe emrin e Monovizës
Në një variant tjetër, Monoviza na shfaqet përsëri shumë shekuj më vonë.
Ajo mban të rrethuar për një kohë të gjatë monastirin e lashtë të Mesopotamit.
Pra është vendosur kundër një simboli të krishtërimit. Në këtë rast Monoviza
përfaqëson Perandorinë Otomane. Monoviza e braktis rrethimin pasi kujtoi se
mbrojtësit e saj ishtin të shumtë në numër. (300 murgjër të manastirit kishin
sëcili nga tre kuaj me ngjyra të ndryshme dhe nga tre stoli luftarake,- thotë
legjenda dhe shton: Një takem e përdornin në mëgjes, një në drekë, një në
darkë). Monoviza kujtoi se atje ishte vendosur një ushtri e madhe dhe hoqi dorë
nga rrethimi. (Vemë re se shpëtimi vjen nga mençuria popullore që të lidh me
aktin e Odiseut në Luftën e Trojës. Edhe në këtë rast dinakëria përdoret nga
mbrojtësit dhe jo nga sulmuesit si në Trojë apo në kështjellën e Orjas.
Megjithëse edhe në rastin e Trojës sulmuesit grek kërkojnë t‟u kthehet ajo që
është rrëmbyer)
Legjenda e dytë lidhet me asgjesimin e Kuçedrës që në këmbim të ujit
zënë prej saj donte në mënyrë periodike nga një jetë njeriu.
Deti, thotë një nga variantet e shumta të legjendës,- nxorri nga gjiri i tij
një gjarpër-kuçedër. Një hinkë stuhie e ngriti në qiell dhe e lëshoi lart mbi faqën
perëndimore të malit të Sopotit mbi Delvinë. Ajo zuri ujin dhe që ta lëshonte
kërkonte në mënyrë periodike një jetë njeriu. Për të shpëtuar prej saj nuk u desh
luftë por zgjuarsi popullore. Një plak ngarkoi një kafshë (gomar-kafsha
karakteristike e zonës) me lëndë lisi dhe brënda ngarkesës kishte vendosur
eshkë të ndezur. E çoi ngarkesën në strofkën e kuçedrës. Ajo, e lenë pa
ushqimin e preferuar, e gëlltiti kafshën me gjithë ngarkesën. Por, pas pak eshka
u ndez dhe kuçedra mori flakë që çoi në asgjësimin e saj.
Kuçedra pasi mori flakë ftoi Bistricën dhe detin për ta ndihmuar.
Bistricën e thërriti me emrin “nënë” dhe detin me emrin “motër”. Deti u
zemërua që e quajti “motër”. Bistrica nuk mundi të ngjitej më të lartë. Kështu
ndihma nuk iu dha. Pas kësaj, kuçedra, me shpresë se do të shpëtonte doli nga
strofka e vet dhe mori pllajën e malit mbi Delvinë. Filloi të nxirrte gjithë
ç‟kishte kapërdirë për të shpëtuar, por nuk shpëtoi. Përpjekjen e saj, thotë
legjenda, e tregojnë dhe dy rreshtat me pemë lisi që nuk rriten dhe as shumohën
në pllajën e malit mbi Delvinë. Thonë se janë nga lëndët e lisit që volli atëherë
kuçedra.
Për individualitetin krijues të kësaj treve, na flet fakti që në periudhën e
përhapjes së krishtërimit, në të njëjtën legjendë popullore heroi (plaku i
mençur) zëvendësohet me një përfaqësues, ose të dërguar mbitokësor të
perëndisë. Bile, ai ka dhe një emër konkret, Akaqios. Fuqia e tij për të asgjesuar
kuçedrën qëndron te kryqi. (!) Në një rast të ndërmjetëm, në fillimet e
Krishtërimit në këtë trevë, merita e asgjesimit të kuçedrës i takon episkopit
Dhonatos (person historik), i cili nuk përdor as kryqin e as zjarrin, por i lëshon
kuçedrës në strofkë një top të stërmadh prej dylli. Kuçedra e gënjyer nga era e
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mjaltit mundohet ta kapërdijë, por i dalin jashtë luftimit armët e saj më të
fuqishme, dhëmbët e ngulura në dyll, me pasojë heroi ta godasë lehtësisht me
shqytë dhe ta asgjësojë. Në aspektin e mitologjisë fetare kjo vlerë u identifikua
në përgjithësi me shën Gjërgjin, i cili konsiderohet dhe shënjti dallues për zonën
më të gjërë të Epirit. (Dukshëm përdoren mjete që të kujtojnë kalin e drunjtë
tëTrojës).
Legjenda e fundit lidhet me nusen e mbytur në Skotini afër fshatit
Vanistër-Dropull.Tek shkonte sipas zakonit për të marrë ujë, nusja ngatërroi
numrin e shkallëve tek burimi i thellë i Skotinisë dhe rra në të. E gjetën pas disa
ditesh tek Mema e Virroi. (Endrra e ujit mblekset me idenë e unitetit ujor të
nëndheshëm të kësaj treve. Thonë se është provuar se burimet e tilla si Bistrica,
Skotinia, Viroi Burimet e Seleios në Dropullin e sipërm si dhe uji mineral i
Glinës kanë një lidhje të përbashkët me Liqënin e Janinës dhe atë të Zharavinës
Kjo ide na çon tek mitologjia e Hadit – një hapësirë e errët nënujore që gjendet
në Epir, diku midis Thesprotisë dhe Prevezës. Hyrja e tij ishte lumi Aheron.
Shpesh ky lum identifikohet me Bistricën) .
Legjenda e mite të tilla apo variante të tyre mund të përmenden me
dhjetra në këtë trevë. Nëse u vu re të gjitha kanë një komunikim me
mitologjinë greke. Po ashtu të gjitha zhvillohën: në aspektin e kohës në
gjithëkohëshmerinë që siguron mesazhi i mitit, ndërsa në aspektin e kohës në
një gjeografi rigorozisht të përcaktuar, (nëpërmjet toponimisë) në trevën ku
banon sot pjesa homogjene e Minoritetit Grek.
Ajo që duhet thënë si konkluzion është se përveç veçorive që i lidhin këto
legjenda me trevën për të cilën flasim dhe me mitologjinë e lashtë greke,
shikojmë se ato janë produkt i kushteve social-historike dhe i marrëdhënieve të
kësaj treve më rajonin më të gjërë dhe që kanë shërbyer gjithmonë si bazë
ideologjike dhe si sitem referimi për sjelljen kolektive të komunitetit të kësaj
treve në situata të caktuara.
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Shtojca nr.2
Takimi i tretë Alb-shkenca Tiranë shtator 2008
Elementë të kulturës diakronike që nga lashtësia në organizimin
tradicional shoqëror të Shqipërisë së Jugut

Do të dëshironim ta nisnim referimin tonë me thënien e njohur të Fernand
Braudel se «Një kulturë është para së gjithash një mjedis natyror», (me
kuptimin e vendit ose të territorit të banuar). Duke e ndryshuar paksa atë, do të
mund të thoshnim se një mjedis është mbi të gjitha një kulturë, me kuptimin se
në të është fiksuar në mënyrë diakronike vet mënyra e organizimit të jetës së
komunitetit dmth vet kultura e tij. Në ketë kuptim vet mjedisi fiton një identitet
të vetin, i cili buron nga marrëdhënia permanente dialektike midis tij dhe
faktorit njeri.
Fiksimi ose lënia gjurmë në një mjedis të caktuar të karakteristikave bazë
të një kulture dhe e kundërta,- pervetësimi i elementeve natyrorë të këtij mjedisi
dhe kthimi i tyre në pjesë të kësaj kulture, çon në identifikimin e grupitkomunitetit me të. Kjo dialektikë korresponduese me kushtet historikoshoqërore të çdo periudhe zhvillimi, çon në formësimin në nivele të ndryshme
të një identiteti të lidhur në mënyrë të pazgjdhshme me një mjedis gjeografik,
madje edhe të përmasave të vogla.
Individi-njeri në kuadrin e një sjelljeje kulturore, produkt i këtyre
raporteve, nuk e konsideronte (dhe as duhet konsideruar) si të dhënë të drejtën
për ta shfrytëzuar dhe nënshtruar natyrën në mënyrë abuzive.
Përkundrazi, njeriu duke synuar një marrëdhënie harmonie me natyrën
krijoi edhe premisat për një përjetim estetik të këtyre raporteve me sistem
referimi natyrën dhe fenomenet natyrore. (Te ky raport marrëdhëniesh e kanë
origjinën mitet e ndryshme.) Dhe pastaj ipërjetoi si vlera etike, si përcaktuese të
moralit dhe të sjelljes së gjithëkohshme kolektive. Së fundmi e konsideron
natyrën, parajsë mbitokësore që i siguron gjithçka i duhet për të jetuar sa më
mirë. Në këtë këndvështrim e konsideron atë si diçka të shënjtë dhe si rregull e
hyjnizon. Për të respektuar këtë botëkuptim njeriu transformon në simbole të
identitetit të kulturës së vet elementë të kësaj natyre, të cilat nëse nuk kanë ose
kanë humbur një funksion të drejtpërdrejtë praktik, zotërojnë në mënyrë të
gjithëkohshme vlera apo funksione metafizike.
I rëndësishëm mbetet fakti që sa më e fortë dhe më e qëndrueshme është
kjo marrëdhënie aq më rezistentë mbetet identiteti kulturor i komunitetit-treves,
mbartëse të tij, ndaj çdo lloj presioni të identetiteve të tjera të karakterit etnikkombëtar, apo shtetërorë.
Le të bëhemi më konkretë.
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Kushdo që viziton një qëndër urbane rurale tradicionale apo dhe të
tanishme në Shqipërinë e Jugut apo në krahinën më të gjërë të Epirit, kushdo që
do të bëjë një fotografi apo filmim, nuk mund të mos vë re se këtu organizimi
tradicional i strukturave shoqërore të qëndrave të banuara rurale, zenë fill te një
pemë. Rreth saj janë vendosur, sipas etapave të zhvillimit, objekte të tjera për
veprimtari të përbashkët fetare, prodhuese, artizanale, arsimore. Kjo strukturë
përbën qendrën e komunitetit tradicional. Rreth kësaj qëndre, vendosen, në
formë rrathësh koncetrikë apo gjysëmrrathësh, banesat private.
Në strukturën e kësaj qëndre kanë zënë vend të gërshetuara elementë
natyrorë dhe shoqërorë me vlerë kulturore dhe funksion të caktuar shoqëror.
Por, ndërsa elementët me origjinë shoqërore të kësaj qëndre tipike për këtë
rajon, kanë karakter historik, elementi i vetëm me origjinë natyrore,-pema është
e gjithëkohshme.
Kështu, pranë pemës, kryesisht valanidhe, dushk, rrap, ose prall, është
vendosur kisha, objekt që lidhet me perhapjen e kristianizmit. Vendosja e saj në
zemër të qendrës urbane, lidhet me funksionin dhe misionin e saj si shprehëse e
lidhjes së perëndisë me tokën dhe vet njeriun në tokë. Si rezultat mori mbi vete
organizimin dhe drejtimin e gjithë jetës dhe strukturës tradicionale shoqërore,
doket, zakonet, kulturën popullore, për shekuj me rradhë.
Këtu është vendi të theksojmë se pema, si pikënisje e organizimit të
qëndrës së një strukture tradicionale shoqërore, ruajti integritetin e vet edhe në
ato raste kur komuniteti ndërroi fenë dhe kishat u prishën. (Pema mbeti pjesë e
organizimit dhe zbukurimit të teqeve të bektashinjve, por jo të xhamive të
myslymanëve suni)
Më vonë, kur organizimi shoqëror i prodhimit u mbështet tek ndarja e
punës dhe te diferencimi i aftësive prodhuese, pranë pemës dhe formacionit
fetar u vendosën zejet e përbashkëta, ose në shërbim të të gjithë komunitetit.
Procesi është tepër i gjatë dhe shoqëroi gjithë periudhën shekullore të shoqërive
tradicionale të mbyllura. Shumë më vonë, pranë tyre u vendosën shkollat. Hapja
e tyre shoqëroi procesin e fillimit të fundit të shoqërive tradicionalisht të
mbyllura.
Në këtë proces të gjatë historik, elementët e karakterit shoqëror të
organizimit të qëndrës tradicionale urbane fituan terren në aspektin e funksionit
praktik. Kishat, atje që s‟u mbyllën, u shtuan, shkollat forcuan pozitën
shoqërore, zejet u perfeksionuan. Megjithatë, pema rezistoi.
Rezistenca e pemës, si objekt natyror me vlerë kulturore, funksionale dhe
estetike në organizimin e strukturës shoqërore tradicionale dhe lidhja e saj në
mënyrë të pazgjdhshme me identitetin kulturor të këtij rajoni, lidhet me faktin e
komunikimit shpirtëror, metafizik e praktik të pemës me pemën orakull të
Dodonës. Shkencëtarët, historianët dhe arkeologët nuk mund të përcaktojnë as
kohën e as mënyrën e themelimit të këtij orakulli. Dhe ndoshta, po për arsye
metafizike apo mistike, nuk deshën të kapexënin kufirin e mitit. Por dinë shumë
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mirë që orakulli-pemë i Dodonës jetoi për mbi 20-25 shekuj, bile duke
bashkëjetuar edhe tre-katër shekuj me kristjanizmin. Jetoi duke qënë qendër e
një aksioni të papërseritshëm mistik, metafizik e hyjnor. Si i tillë, lojti rol të
jashtëzakonshëm, në mbrujtjen e kompleksit të mitologjisë së lashtë greke dhe
në krijimin e sistemit 12 perëndish të Greqisë së Lashtë. Për pasojë me të drejtë
u konsiderua pikënisja e këtij qytetërimi. Prej këtyre fakteve mund të kuptohet
lehtësisht lidhja e simbolit të këtij orakulli-pemës,-me konstitucionin shpirtëror
dhe identitetin kulturor të banorëve të kësaj treve.
Sot, tërësinë e fuqisë, hyjnore, metafizike e mistike, të mishëruara në
pemën e vetme-Orakull i gjejmë të shpërndara në shumë “qëndra” të
komuniteteve që i përkasin së njëjtës trevë.
Aq i rëndësishëm dhe përfaqësues ishte ky simbol saqë edhe Gjërgj
Kastrioti, si princ i Epirit e përdori atë si mjet zbukurimi të pelerinës së tij
zyrtare.
Pjesëmarrja aktive e pemës në krijimin e identitetit kulturor të kësaj treve
lidhet edhe me faktin se ajo në thellësinë e shekujve që prekin kufijtë e mitit ka
qenë rruga e kalimit të shumë shpërnguljeve popullatash nga Veriu drejt Jugut,
drejt detit, drejt kushteve klimatike që siguronin një jetë me të mirë dhe me
kosto më të ulët. Eshtë pra një histori tepër e gjatë përpjekjesh për t‟i shkulur
vendasit me qëllim çbllokimin e kalimit. Pema, rrapi, valanidhi, dushku, pralli,
rrënjët e tyre të ngulura thellë në tokë dhe madhështia e trupit të tyre u
shfrytëzuan për personifikimin më të arrirë të kësaj lidhjeje të fortë të banorëve
vendas me tokën e tyre të vendlindjes. Ndoshta këtu duhet kërkuar arsyeja që
perse sot nuk kemi vetëm pemën e valanidhit si pikënisje të një qendre
tradicionale urbane, por disa pemë të fortë, të lartë, hijerëndë.
Por, nuk duhet të harrojmë dhe funksionin praktik. Pema dhe veçanërisht,
ato me kurrorë të madhe e me gjelbërim të përhershëm, shërbëjnë si mjete


Orakulli i Dodonës përbën rastin unikal të botës së lashtë greke të ngritjes së një qyteti për shkak të
ekzistencës së një objekt kulti.U themelua në mesin e periudhës helenistike (2100 – 1600 para
Krishtit). Ekzistojnë dy variante mitesh për themelimin e tij. Sipas Herodotit që e vizitoi Orakullin,
themelimi lidhet me një pëllumbeshë. Dikur kishin ikur nga Tebat Egjyptiane dy pëllumbesha të zeza.
Njëra vajti në Libi dhe tjetra arriti në Greqi.U ul në degën e një lisi te Dhodhon-Dodonë dhe tha me
zë njëriu se duhet themeluar një orakull.
Dy shekuj pas Herodotit mitet lidhur me themelimin e Orakullit të Dodonës kishin
mënjanuar elementin egjyptian të prejardhjes.Njëri nga variantet e rinj me origjinë nga Thesalia, thotë
se Ellos-i udhëheqësi mitik i fisit Sellos, u përpoq dikur të priste lisin e shënjtë të Dodonës, por e
ndaloi një pëllumb që me zë njeriu i tha se atje duhet ndërtuar Orakulli i Dodonës. Pas kësaj Ellos-i u
bë interpreti i parë i Orakullit.
Periudhën e artë Orakulli e arrin në fundin e shek IV para Krishtit. Ndoshta se u përfshi në
politikën e panhelenizmit që ndoqi Aleksandri i Madh. Ndërtimet arkitekturore u zgjëruan edhe nën
mbretërinë e Piros.
Zbehja e tij evidentohet me invazionet Etolike (219 para Krishtit) Degradimi do të arrijë
kulmin gjatë invazionit romak. Orakulli do të vazhdojë të funksionojë deri në mesin e shekullit të
katërt pas Krishtit.
Dhodhoni përbën djepin e helenizmit edhe përsa i përket emrit që morrën të gjitha fiset që banuan
Greqinë dhe i përkasin sot kombit grek. Aristoteli karakterizonte këtë rajon si Αρχαία Ελλάδα.
(Greqi e Lashtë )
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shumë të përshtatshme për t‟i ardhur në ndihmë bujkut e blegtorit kryesisht në
ditë të nxehta vere. Çdo arë në këtë rajon, në fushë apo në kodër, kishte
tradicionalisht nga një pemë që shërbënte edhe për hije, edhe për t‟u mbrojtur,
edhe për frutat, edhe për të lenë veglat e punës, ashtu si qëmoti armët. Pema
përbën gjithashtu elementin kryesor për rrugët, por edhe pranë burimeve,
puseve apo më herët akoma nimfeve në këtë rajon.
Një tregues tjetër që flet për vendin e veçantë që zë pema në kulturën
tradicionale dhe identitetin e kësaj treve, përbën fakti që nga 308
biomonumente natyrore të Shqipërisë me element kryesor pemën, 141 gjenden
në qarqet Fier, Vlorë, Korçë e Gjirokastër. Vendin e parë e zë qarku i
Gjirokastrës me 48 biomonumente dhe rrethi i Gjirokastrës me 25 të tilla.
Karakteristikë tjetër përbën fakti që shumica e këtyre biomonumenteve në Jug
të vendit janë pemë të vetmuara që lidhën me emra qëndrash të banuara ose me
vende apo ngjarje historike, ndërkohë që krejt e kundërta ndodh me
biomonumentet në pjesën tjetër të vendit.
Elementi i dytë i qenësishëm i identitetit kulturor të po kësaj treve,
është kënga polifonike.
Të gjitha burimet vërtetojnë se kemi të bëjmë me elementin shoqëror të
një identiteti kulturor diakronik me burim kohor tek mitet e lashta. Kjo
karakteristikë shkon paralel me emblemën natyrore të identitetit kulturor të
kësaj treve, -pemën për të cilën sapo folëm. Për aspektin antropologjik dhe
marrëdhëniet me mjedisin që përbën objektin tonë, ka rëndësi fakti që identeti i
kësaj mënyre të të kënduarit është krijuar duke përvetësuar në formë estetike,
elementë dhe struktura të mjedisit ku u mbart, u trashëgua dhe u zhvillua.
(Mënyra vokale e të kënduarit, karakteri oratorik i vijës melodike, mënyra e
vendosjës së interpretuesve dhe njëkohësisht krijuesve të saj, lëvizjet e tyre etj).
Por, ndryshe nga pema – Orakull, që pasi u krijua shërbeu vetëm si dhënës
mesazhesh (dhe lidhjet me të sot ruhën brënda raporteve të njeriut me mitin dhe
funksionit të pemës së zakonshme në organizimin e strukturave shoqërore
tradicionale), kënga polifonike, funksionoi dhe vazhdon të funksionojë si një
organizëm i gjallë, si një vlerë e gjithëkohëshme estetike, si një biosintezë e
njeriut dhe e mjedisit, si një simbioze evolutive ku në çdo të tashme takon të
shkuarën shekullore.
Këto vlera mbeten vitale se kënga polifonike, si emplema strukturore në
aspektin shoqëror të kulturës së kësaj treve, mori dhe dha elementë që i
siguronin mbijetesë konkuruese integritetit të vet kulturor, si shprehës i denjë i
pozicionit gjeostrategjik të rajonit si urë komunikimi midis Lindjes dhe
Perëndimit. Fakt domethënës është ai që akoma edhe sot ajo këndohet në tri
gjuhë dhe me një politipi të larmishëm, si vet karakteri multikulturor e multi
etnik i këtij rajoni, sidomos gjatë pushtimit otoman.
Konkluzionet po kristalizohën se shkalla muzikore pentatonike animitone
në të cilën zhvillohet mënyra „a cappelle“ e interpretimit të këngës polifonike,
karakteri më shumë retorik se sa melodioz i vijës melodike, e kanë burimin te
ndikimi i ritmeve animitone të dorikeve ose te frigësve të lashtë dhe vet ato me
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prejardhje nga onomatopetë e natyrës së egër e të vrazhdë të këtij rajoni, ku
këto fise mbeten për një kohë tepër të gjatë në ëndrrën e tyre drejt jugut e drejt
detit.
Në formën e sprovës na lejohet të themi që, ashtu si perënditë helene e
kanë zanafillën te Orakulli i Dodonës edhe koret e tragjedive helene e kanë
origjinë tek kjo ngjizje e pavdekshme e polifonisë në fazen foshjore të shoqërisë
së këtij rajoni.
Momenti tjetër lidhet me muzikën e Bizantit. Të gjithë studjuesit venë re
se ekzistojnë lidhje midis polifonisë popullore të kësaj treve dhe muzikës së
kultivuar bizantine. Por, harrojnë të kujtojnë se themeluesi i muzikës bizantine
ishte Ioannis Kukuzelis me origjinë nga Durrësi i sotëm, i cili me siguri ishte
rritur dhe e njihte polifoninë popullore. Por edhe emri i fundit i ndritur i kësaj
himnografie ishte Jerasimos Makrijiannitis nga Dhrovjani i Sarandës. Po ashtu
nuk duhet harruar fakti që mbartësit e muzikës bizantine, himnografisë kishtare
në këtë rajon, fjala është për priftërinjtë dhe psalltet, murgjit dhe igumenët, me
peshë në të gjithë jetën shpirtërore dhe kulturore të kësaj treve, ishin njohës dhe
interpretues të zot edhe të këngës polifonike.
Momenti i tretë, forma e sotme e polifonisë tre dhe katërzërshe.
Duke marrë në konsideratë konkluzionet e mësipërme do të thoshnim se
forma e sotme e polifonisë, si drejtim muzikor i traditës autoktone është rezultat
i zhvillimit të nënshtratit të përbashkët muzikor të trevës së Epirit, nën ndikimin
e polifonisë së kultivuar të himnografisë së kishës katolike. Ky proces u
realizua falë ndikimit të Venedikut, fundi i shek XIV- fillim i shek XV deri në
shekullin XVIII, në brigjet perëndimore të Epirit, veçanërisht në krahinën e
Himarës. Prania e Venedikut, për një periudhë kaq të gjatë në Himarë, u
shoqërua me përpjekje historikisht të njohura për përhapjen e katolicizmit dhe
të kulturës venedikase në këtë rajon. Po ashtu është e ditur se polifonia e
himnografisë kishtare katolike kishte përparësi të tilla që bën edhe Caren
Ekaterini të Rusisë ta pëlqënte dhe të kërkonte aplikimin e saj në kishën ruse.
Këto zhvillime, pra, nuk mund të linin indiferente polifoninë himarjote.
Vetë polifonia si fenomen diakronik, thamë se ishte e hapur ndaj ndikimeve që i
siguronin vitalitet. Si mund të qëndronte ajo indiferente ndaj kësaj mrekullie
muzikore sic ishte polifonia e kultivuar e Perëndimit ?! Tradita e fuqishme e të
këndurit të polifonisë sonë në formë “a cappelle” si dhe kushtet historike të
kohës, bën që polifonia jonë “të mos kishte nevojën” e imitimit të polifonisë
perëndimore. (me vegla muzikore)
Nga ana tjetër Himara, si dhe Parga më në Jug, për shkak të
vendndodhjes, por më shumë për shkak të marrëdhënieve me Venedikun,
përbënin udhëkryqin e lëvizjeve tregtare e njerëzore nga e në drejtim të
Perëndimit. Pra, flasim për një trevë që favorizonte zhvillimin ndryshe në
funksion të një konvencionalizmi të ri kulturor e etnik.
Ky këndvështrim na lejon të themi se Himara shërbeu si bazë për
kultivimin dhe zhvillimin e traditës popullore muzikore ekzistuese, në
polifoninë e sotme tri dhe katër zërëshe. Që këtej, për shkak të pozicionit
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favorizues në lidhje me pushtimin turk, por edhe të superioritetit tregtar e të
marrëdhënieve më të gjëra me Perëndimin, kjo mënyrë polifonike e
interpretimit të këngës popullore u përhap edhe në krahina më të gjera.
Pra, këto zhvillime bën të mundur kthimin e Himarës në një trevë mëmë
për polifoninë e sotme. Në vijim, çdo krahinë, në bazë të kombinimeve të
ndryshme të pentatonisë, shtonte dhe hiqte elementët e veta. Pikërisht, ky
gërshetim shpjegon edhe larminë tipologjike të polifonisë në një zonë më të
gjerë.
Por le t‟u rikthehemi së fundmi marrëdhënieve të polifonisë me mjedisin
dhe strukturat tradicionale shoqërore ose dialektikës së hapësirës dhe kohës në
të. Rolet e interpretuesve në grupin polifonik nuk limitohën me respektimin e
melodisë apo të ritmit. Çdo interpretues ka një rol rigorozisht të përcaktuar në
një hierarki të dhënë. Në aspektin muzikor këto role lidhën me funksionin
psikoakustik të arritjes së suksesit estetik. Në aspektin shoqëror mishërohet
qartazi struktura e komuniteteve tradicionale të mbyllura dhe patriarkale.
Zhvillimi i plotë i polifonisë në interpretimin e një kënge jo vetëm që të ngjall
imazhet tingullore mitike, por edhe sintetizimin e një onomatopeje diakronike të
ngjashme me ashpërsinë e klimës së kësaj treve.
Së fundi, ashtu siç vë re edhe prof. Çabej në librin e tij “Shqipëria midis
Lindjes dhe Perëndimit” në aspektin e antropologjisë shoqërore, mënyra e të
kënduarit në grup, krahasuar me mënyrën individuale e të kënduarit në veri të
vendit, përcakton dallimin thelbësor të organizimit shoqëror tradicional në dy
ekstremet e vendit tonë.
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Shtojca nr.3.
Konferenca ndërkombëtare Ismail Kadare dhe vepra etij –maj 2006
ÇESHTJE TË HRONOTOPOS-IT NË VEPRËN E KADARESË
- si mënyrë koduese e etnotipit shqiptar Kategoria estetike e hronotopos-it te vepra letrare e Kadaresë, përbën me
siguri risinë më të qenësishme të universit të tij letrar. Përbën mjetin më efikas
në kodin kadarean për rikrijimin e një realitet të ri marrëdhëniesh diakronike e
sinkronike të etnosit shqiptar, si udhërrëfyes të së ardhmes.
Tregues domethënës është fakti që Akademia Franceze në vitin 1989
kishte pranuar “romancierin” Ismail Kadare anëtar korrespodent të saj në
Sektorin e Historisë dhe të Gjeografisë. Rreth 7 vjet më vonë, anëtari i kësaj
Akademie, Hënri Amouroux, në fjalën e tij përshëndetëse me rastin e pranimit
të Kadaresë anëtar i asocuar i Akademisë Franceze, merr përsipër dhe bind
kolegët e tij se nuk bëhet fjalë për ngatëresë, por për një veprim domethënës. Se
vepra e Ismail Kadaresë, arsyeton Amouroux, është e pandashme nga
gjeografia e vendit të vet. Se romanet e tij, thotë akademiku francez duke iu
drejtuar Kadaresë “kanë rrënjët, në historinë tuaj kombëtare dhe traditat
gojore, histori që ju organizoni dhe modeloni sipas mënyrës tuaj,...një histori
ku mitologjitë greke, egjyptiane, bizantine dhe asire, prekin si nëpër mjegull
njera tjetrën” 99
I.
Hronotopo-si kadarean mbartës i materies së etnotipit shqiptar
Argumenti kohë shfaqet te Kadareja si dimesion vendimtar përmbajtësor
i shkrimtarit dhe i veprës së tij. Shndërrohet në një metaforë filozofike dhe fiton
veti të reja dhe të ndryshme, por kryesisht në funksion të krijimit të etnotipit
shqiptar. Në letërsinë e Kadaresë, koha përthyhet në nivelet e rrëfimit në një
trazim asinkronik deri anarkik, madje jashtë tipologjisë së njohur e të arrirë në
shkollat bashkëkohore postmoderniste. P.sh, te “Kush e solli Doruntinën” së
pari, as që mund të bëhet fjalë për kërkimin e një kohe historike për vendosjen e
ngjarjeve edhe pse atje ka data kalendarike. Së dyti, në kohën e fabulës ose të
veprimit të rrëfimit, përfshihën si bashkëkohësi ngjarje, data, emra që kanë
vepruar në kohë dhe periudha të ndryshme, para dhe pas kohës së rrrëfimit që
gjithësesi mbetet hipotetike, por edhe e besueshme sa dhe mitet apo legjendat.
(Në rastin tonë, ato fitojnë njëkohësisht edhe një dimesion tjetër. Atë të
hapësirës së Arbrit, e cila është edhe ajo e gjithëkohshme.) Ky dëndësim dhe
njëkohësisht difuzim kohor, në një hapësirë të gjithëkohsme, krijon realitetin
domosdoshmërisë së ndryshimeve cilësore, po me vlerë të gjithëkohëshme.
99

Amouroux H. Installation de M. Ismail Kadaré, associé étrangér, Institut de France, nr.13, 1996, Paris
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Bashkëkohësia ose koha e autorit, koha e rrëfyesit, koha e fabulës,
koha e rrëfyer, koha historike etj, në veprën e Kadaresë, realizojnë
shumëkohësinë dhe gjatëkohësinë si kodifikim i përjetësisë së sjelljës
kolektive të anëtarëve të komunitetit që vet shkrimtari përfaqëson. Risia e
Kadaresë dallohet për faktin se përftesa e së shkuarës në veprën e tij
letrare niset nga bashkëkohësia e vet. Fabula nuk është një përftesë që
gjëndet, thjesht në të shkuarën dhe synon të tashmen përmes kategorisë
shkak-pasojë. Bashkëkohësia, (aktualiteti i mjedisit të vet, politik,
shoqëror, kulturor, raporti me popujt e tjerë) është për Kadarënë vet
shkaku. Materializimi i kësaj përftese në veprën letrare e fsheh shpesh
bashkëkohësinë, e cila edhe pse nuk shfaqet është detonativisht e ndjeshme.
(“Përbindëshi”, “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, “Urra me tri harqe”,
“Emblema e dikurshme”, “Kështjella” etj)
Ndërkohë, rrëfyesi Kadarean, i cili, siç thamë e kërkon dhe e zhvillon
fabulën në të shkuarën, por me veprim kumtues në hronos-in e
gjithëkohshëm, në larminë e shfaqjeve të tij dhe heronjve apo simboleve që
rrëfen, “mbrun” substancën dhe materien e etnotipit të Kadaresë.
Njëkohësisht, kjo materie në retrospektivë, kurrë nuk shndërrohet në
qëllim në vetëvete, por synon dimesionin e shumëkohësisë dhe
gjatëkohësisë me kahje nga e shkuara tek e sotmja drejt perspektivës.
Shembull tipik romani “Kush e solli Doruntinën”, apo dhe “Ura me
tri harqe”. Në rastin e Doruntinës çmitizimi i baladës së njohur popullore
mbarë ballkanike, apo mbarë evropiane, nga njera anë bëhet për
evidentimin krahasues të variantit shqiptar, nga ana tjetër për të rikrijuar
një mit me vlera autetentike etnike. Për sa i përket kohës. Te balada
popullore ka formën e një rrethi. Veprimi fillon dhe mbaron në të njëjtën
pikë,-ndarrjen për t’u ribashkuar pas disa niveleve-episode-, me pasojë
koha e rrëfyer të këtë formën e një rrethi retrospektiv të përcaktuar nga
pika e njëjtë e fillimit dhe e mbarimit të veprimit. Te Kadareja koha e
rrëfyer, nis dhe mbaron tek e tashmja. Eshtë relativisht e shkurtër dhe
pothuaj e papërfillshme në krahasim me kohën-retrospektivë, e cila ka një
funksion përmanent: të komunikojë me të ardhmen.
Kështu Kadareja arrin te ajo që Andersoni e quan “Mbikohësi
sinkronike” ose “parashikim profetik” dhe Lasgush Poradeci e përcakton:
“...koha as vjen, as shkon. Koha është dhe ne jemi brënda saj“! Por, që në
rastin e Kadaresë sigurohet duke evidentuar me një individualitet risues
atë që përbën vetinë e pashpjegueshme të letërsisë,- mbikohësinë
(extemporiality) e vlerave estetike të tekstit letrar.
Kadareja, nuk nguron të afirmojë, qoftë si shkrimtar, qoftë si eseist
filozofik, se e ardhmja e ka zanafillën te një moment substancial të së shkuarës
dhe zhvillohet si përjetim riciklues i këtij realiteti.Veçantia e ngjarjes, në
sistemin kohor kadarean është rishfaqja e saj, thekson njohësi francez me në zë

254

i veprës së Kadaresë, Eric Faye dhe shton: “Ai përshkruan një rifillim të
përjetshëm”.100
Kjo dinamikë e brëndshme e kohës kadareane, si shëmbëlltirë e
përjetësisë, siç e përckaton Barthes, identifikohet në një hapësirë mbartëse të
simboleve, metaforave, arketipave, heronjve, miteve të çmitizuar apo dhe të
krijuar rishtazi si mitizim të historisë, apo dhe si rimitizim i miteve për të
udhërrëfyer historinë.
Nga ana tjetër edhe topos-i kadarean nuk ka asnjë lidhje me konceptin
shkencor të hapësirës. Nuk është i mjaftueshëm për të as koncepti i
“gjeografisë”. Bëhet fjalë për një antropomorfozim të natyrës, jo në
kuptimin mjedisalist, por në funksion të kumtit letrar kadarean. Klima,
relievi, shiu, ngjyra e qiellit, mjegulla, balta, përbëjnë një identitet dialektik me
“hronon” dhe veprimin si akt rrëfimi. Edhe topos-i kadarean niset nga topo-si i
së njëjtës mitologji. Po të vemë re shumë përshkrime të Kadaresë, (“Gjenerali i
ushtrisë së vdekur”, “Kështjella”, “Prilli i thyer”, “Emblema e dikurshme”), na
kujtojnë skena e më të shquarit në përshkrimin e natyrës në lashtësi, -Homerit.
Për t‟u shënuar është fakti se etnotopos-i i letërsisë dhe i kulturës greke merr
trajta të tjera në periudha të mëpastajme. Lidhet me detin, hapësirën, kaltërsinë,
bardhësinë e diellin. Kadareja në krijimtarinë e tij ruan lidhje adekuate me
natyrën e toposi-t homerik (male shkëmborë, male të larta e të ftohta, re të sërta,
sfond i një dekori tragjik, fillon I Kadare, “Gjeneralin e ushtrisë së vdekur” )
Kadareja është shndërruar në zotërues dhe krijues absolut të tyre. Kjo i
jep atij të drejtën, ta thërmojë kohën, t‟i ndryshojë kahun, ta bëjë që të kthehet
prapa, apo të qëndrojë në vend, të ketë vetëm shi dhe vjeshtë, mjegull dhe një
hapësirë homerike, apo abstrakte.
Në këtë këndvështrim Kadareja ka meritën se lartëson origjinalitetin e vet
krijues rimerr materien e shndritshme kumtuese të botës së miteve, sidomos të
botës helene duke e sendërtuar atë në përshtatje të idesë së përbashkësisë
integrale dhe të gjithëkohshme, me etnotipin shqiptar.
II.
I.Kadare sposton fillimin e etnogjenezës shqiptare nga shekulli i
Skendërbeut te pafundësia kohore e miteve
Siç e theksuam, hronotopos-i kadarean, nuk ka thjesht vlerë për
universalitetin e letërsisë së tij.Vlera më e madhe, besoj, qëndron në atë që ky
universalitet lartësohet në përpjekjen që ai bën “për riberjen e ikonës së
Shqipërisë së përjetshme” siç thotë Shaban Sinani101.
Nga ky këndvështrim arrihet te konkluzioni i pranuar se Ismail Kadareja
është personaliteti që mori përsipër barën institucionale të krijimit të një
dimesioni të ri për etnogjenezën Shqiptare.
100
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Vitet 70të përbëjnë një “të tashme historike” të veçantë për Shqipërinë.
Klasa politike shqiptare, e ndodhur përballë një rrethi vicioz krizash, kërkonte
t‟i kapërxente ato sërish, duke iu referuar nevojës së forcimit të ndjenjës
kombëtare në linjën e etnosocializmit. Kjo linjë shikohej edhe si sfidë e
ideokracisë komuniste ndaj frymës së antropocentrizmit të 1968-ës, vitit rinor
francez që po vendoste sundimin e vet në Perëndim. Në aspektin e
përgjithshëm, ideologjia kombëtare e klasës politike të komunistëve shqiptarë i
mëshonte imazhit Rilindas të shek XIX mbi etnogjenezën shqiptare. Imazhi i
Rilindasve lidhet me epokën e Skënderbeut se simboli i tij i qëndrësës lidhej me
identitetin e vërtetë të shqiptarëve. Po ashtu, e afronte vizionin romantik të
Rilindasve me iluminizmin evropian. U jipte shqiptarëve simbolin, për të
luftuar pas katër shekujsh të njëjtin armik dhe për të pasur, si Skënderbeu, të
njëtën përfundim,- fitoren.
Klasa politike shqiptare i referohej këtij vizioni për të evidentuar
“besnikërinë” e saj ndaj traditës, por si një traditë luftarake. Nga ana tjetër e
shfrytëzonte për të treguar se arritjet e komunizmit përbënin shkallën më të lartë
të përsosmërisë së vizionit të Rilindasve për kombin dhe se identeti etnik i
Shqipërisë qëndron të veçantia e saj komuniste.
Ismail Kadareja ka meritën e madhe se zhvendos kohën historike të
etnogjenezës Shqiptare nga periudha e Skënderbeut të përcaktuar nga
Rilindasit, në kufijtë tej historikë, në irealitetin e miteve e të legjendave. Ai
duke u nisur nga parimi se kombet kanë nevojë për një “të kaluar të dobishëm
për çdo moment të së tashmës historike”niset nga koha e tij, për të gjetur
“periudha të arta” në të shkuarën dhe i gjen ato në basenin e përbashkët të
mitologjisë greko–romake, bizantine apo dhe me ngushtë ballkanike. (Ndoshta
ishte kjo arsyeja pse nomeklatura komuniste e shikoi atëherë me rezerva rrugën
që po niste Kadareja, kundër gjithë atyre që “kanë dashur ta kthënin Shqipërinë
nga Atdhe në një truall të thjeshtë, në “land”102.
Kadareja në kundërshtim me ideologjinë kombëtare të sistemit totalitar
që e shikonte garancinë e identitetit etnik në kultivimin e idesë së mbylljes dhe
idesë së qendresës, nëpërmjet ideologjisë së simbolit të një kombi-kala,
predikon flijime për urat e hapjes e të komunikimit me botën. Stimulon lidhje
mes të barabartëve në hapësirën pa kufi të popujve të tjerë. Garantimin e
vitalitetit të identitetit etnik e kërkon mes konkurencës e ballafaqimit të vlerave.
Në universin e hronotopos-it kadarean, gjen vend logjika se etnosi, me
kuptimin e idesë së kombit, është mishërim i ideologjisë nacionaliste dhe jo e
kundërta. Zë fill ideja e kombit si një “komunitet produkt i fandazisë”, siç e
përcakton Andërsoni, individet e të cilit nuk njihën midis tyre, por janë të
bindur për ekzistencën e karakteristikave që i bashkojnë. Në arsenalin e vet
krijues dhe në shërbim të këtij misioni, vendin kryesor e zënë mitet, apo
legjendat, të cilat, të konsideruara si kritere objektive përcaktuese të kombit,
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përfaqësojnë “ndjenjën oqeanike të harmonisë me përmasa kozmike” (Frojd) të
pjesëtarëve të tij.
E parë në këtë prizëm, Kadareja merr përsipër “ushtrimin dhe
promovimin e një mitologjie programatike”. Fjala është për një përpjekje
tridimesionale nga ana e Kadaresë. Të vendos një lidhje strukturore midis
miteve ballkanase dhe atyre shqiptare me burim të përbashkët ato helene. Në
vijim të kërkojë pikërisht këtu subshtratin e identitetit shqiptar. Këtij nënshtrati
synon t‟i japi funksionin e përcaktimit të sjelljes kombëtare gjithëkohore të
shqiptarit dhe t‟i krijojë dimesione e raporte të qenësishme e dinjitoze me një
hapësirë me të gjërë kulturore përkrah popujve të tjerë. Veç se, pa e thënë,
Kadareja na kumton se popujt e tjerë kanë një përparësi. Kanë arritur me kohë
t‟i kodifikojnë këto vlera dhe ndryshe nga populli shqiptar, i përfeksionojnë mbi
të njëjtën bazë, pa qenë nevoja t‟i ndryshojnë ato sipas nevojës, interesave dhe
konjukturave të momentit.
Kadareja nuk interesohet për historinë si të tillë por për kujtesën
kolektive dhe për evidentimin e vlerave të njehsuara me popujt e tjerë. Kadareja
ia arrin qëllimit. Duke përdorur, psh si paratekst baladat dhe mitet e moçme,
këngët dhe doket, arrin të restaurojë periudha të tëra nëpërmjet të vërtetave
letrare. Këtë funksion e marrin shpesh përsipër edhe esetë e sprovat e tij, të cilat
gjithmonë shërbejnë si parathënie e një krijimi të ri.
Të gjithë studiuesit modernë që mirren me zhvillimin e fenomenit të
etnosit-kombit, nisen nga parimi se elitat etnike (në formën akadamike apo edhe
të pushteteve politike), duke u nisur nga qëllimi i kontrollit, (orientimit historik
përspektiv) të popullit, në kuptimin e komunitetit, krijojnë dhe mbështesin një
mekanizëm shoqëror krijues që i paraprin në rastin e kundërt kaosit. Kjo do të
thotë se komunitetit etnik duhet t‟i tregohet një e kaluar e qartë për një të
ardhme të garantuar. Pra, sendërtimi i kombëve kërkon një “të kaluar të
dobishëm për çdo moment të së tashmës historike”. Kështu Iluminizmi krijoi
fillimisht “shekullin e artë të Perikliut” dhe “kulturën greko-romake” si
arketipin bazë edhe për shekujt e tjerë të artë që do të pasojnë. Romantizmi e
shtriu kuptimin e shekullit të artë parësor edhe në Egjyptin e lashtë, në
Mesopotami etj.
Thamë që homus ushqyes për Kadarënë është shpesh shkëlqimi i botës së
lashtë greke, (për të cilën ai shfaq një simpati të veçantë dhe të përseritshme),
por edhe ajo faraonike, danteske, bizantine. Pra, kemi një qëndrim përbashkues
të Kadaresë me themeluesit e idesë së kombit, iluminizmin e romantizmin. Këtë
lëndë ai ia përshtat traditës shqiptare si mënyrë për ta integruar në sagën e
përbashkët ballkanike e më pas në atë Evropiane e botërore.
Po ashtu, çdo shoqëri kombëtare, është në kërkim të identifikimit historik
në të njëjtin mjedis gjeografik, nëpërmjet një të shkuare kombëtare të
lavdishme. Kthimi tek e kaluara e lavdishme lidhet gjithashtu me një kthim te
trualli i lavdishëm i Atdheut. Te vepra e Kadaresë memoria e “periudhave të
arta” funksionon në varësi adekuate me truallin kombëtar. Po t‟i referohemi
konceptit strukturalist të analizës së hronotopos-it, uniteti i elementeve
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popull/komb me natyrën që e rrethon tek Kadareja, funksion si proces pamor i
sintagmës së homogjenisë në sinkroninë historike dhe të paradigmës në
diakroninë historike, duke treguar që e shkuara bashkohet nëpërmjet
hapësirës(truallit, topos-it) etnike me të ardhmen.
Këtu, mendojmë se është momenti për të theksuar se krijimi i mitologjisë
programatike të kombit të shqiptarëve nga ana e Kadaresë, nuk lidhet aspak me
qëllime ekspansioniste, siç ndodh me ideologjinë e rrathëve kulturore të
mbizotërimit të racës ariane të predikuar, në mesin e shekullit XIX në Gjërmani
e që u përdor si bazë ideologjike deri në përgatitjen e Luftës së Dytë Botërore.
Kadareja kumton bashkëjetësë, barazi, integrim, paqe. Kështu është dhe më i
bindshëm raporti i ndryshuar nga ai i marrëdhënieve të Shqipërisë me Botën.
Por kjo nuk eviton rrezikun që mitologjia programatike e Kadaresë të kthehet
në homus për etnocentrizmin shqiptar, apo nacionalizmin si veprim politik, apo
akoma dhe si tezë, për të vërtetuar argumentin e një kombi që “i kanë rënë në
qafë”
Dhe si konkluzion final do të thoshnim se është i padiskutueshëm që
Kadareja në veprën e tij krijon mitin e hronotopos-it autentik kombëtar. Këtu
merr vlerë thënia e tij e kthyer në risi biomatike se “më parë njoha letërsinë
pastaj lirinë”, që do të thotë se ai u çapit drejt lirisë, nëpërmjet letërsisë
FUND
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Shtojca nr. 4
Artikull i botuar tek periodiku “Kerkime Universitare”
i Universitetit “E.Çabej” nr 9/ 2005
POLIFONIA TRE-KATËRZËRËSHE
TREGUES I NJË IDENTITETI KULTUROR
MULTIETNIK E MULTIGJUHËSOR
Kënga polifonike vokale apo e shoqëruar me vegla muzikore ka një larmi
dhe shtrirje gjeografike shumë më të gjërë se treva ku haset polifonia jonë tre katër zërëshe. Megjithatë, është polifonia tre-katërzërëshe ajo, që vazhdon edhe
sot e kësaj dite të tërheqë vëmendjen e studiuesve. Kjo ndodh fal larmisë
melodike në interpretim, larmisë gjuhësore dhe vitalitetit në funksion të kulturës
muzikore popullore.
Në këtë plan, pavarësisht nga konkluzionet e ndryshme lidhur me
gjenezën, ka pak a shumë një unitet mendimi se polifonia tre-katër zërëshe ka
një shtrirje gjografike në të gjithë zonën e Epirit. Si e tillë do të thoshnim se
përbën ekstraktin më substancial shprehës të veçorisë dalluese të kulturës së
kësaj treve dhe paraqet vlera estetike të papërsëritshme që i siguruan Epirit, si
në çdo fushë tjetër, qëndrushmeri e mbijetesë.
Kjo nuk lidhet thjesht me faktin se ishte produkt i një realiteti të njëhsuar
në shekuj nga pikëpamja territoriale administrative. Por më shumë ishte rezultat
i një nënshtrati të përbashkët kulturor. Mbi të ngrihej një realitet bietnik multikulturor e multigjuhësor, i cili përbënte në çdo kohë faktorin që i
siguronte Epirit avantazhin për t‟u paraprirë zhvillimeve, që do të pasonin në
rajonin më të gjërë në të gjitha fushat. I siguronte në radhë të parë pavarësinë
dhe qëndrushmërinë e kulturës së vet me emblemën dalluese në muzikë:
polifoninë.
Si e tillë polifonia nuk njeh kufij shtetërorë.Si fenomen shfaq një
ndryshueshmëri realative në raport me hapësirën, kohën, gjuhën, etninë dhe në
këtë kuadër edhe në formën e interpretimit, si polifoni dhe si realitet për
zhvillime të tjera të traditës muzikore.
Një sprovë për gjenezën e polifonisë tre-katërzërshe
Njeriu i zakonshëm, në zonën e Epirit, kur thotë “polifoni”, nuk ka
parasysh sistemin muzikor që u zhvillua në Evropë gjatë periudhës së Rilindjës
dhe të Barokut mbi bazën e “melodisë Gregoriane” të shekullit XII –XIII. Ai ka
parasysh traditën e tij muzikore në shekuj, si një veçori dalluese e trevës së vet.
Kjo ka detyruar shumë studiues të kërkojnë gjenezën e pikënisjes së këtij
fenomeni, (monogjenëzë-poligjenëzë), shtrirjen në kohë dhe hapësirë, raportet e
ndryshueshme në marrëdhëniet midis homofonisë dhe polifonisë etj.

259

Nga pikëpamja e shtrirjes gjeografike, po të nisemi nga unikaliteti, do të
vëmë re se polifonia katërzërëshe ka epiqendrën në pjesën veriperëndimore të
pjesës qëndrore të trevës së polifonisë nën Vjosë, të njohur në kohën e
romakëve si Epiri i Vjetër. Që këtej vihet re një hapje rrethore e këtij lloji
(polifonie) që shkon nga veriu, (në një largësi të vogël), verilindja e lindja e deri
tek juglindja e po kësaj treve. Sa më shumë largohemi nga kjo vatër, aq më
shumë kemi humbjen e “virgjërisë” polifonike tre-katërzërëshe. Paralelisht
kemi shfaqjen e polifonisë dyzërëshe, homofonisë, heterofonisë apo
monofonisë, të shoqëruar me saze apo dhe të mënyrave të ndërmjetme
interpretimi, apo bashkëjetesën e tyre, për të arritur në ekstremin tjetër, tek
homofonia si mënyrë të vetme interpretimi. Ky fenomen kuptohet se nuk ka një
linearitet njëtrajtshmërie, as është i dhënë një herë e përgjithmonë e as merr
parasysh kufijtë shtetërorë.
Gjithashtu, fenomeni i polifonisë tre – katërzërëshe, ashtu si polifonia
dyzërëshe e jugut të Vjosës, bazohet mbi tri gjuhë: shqip, greqisht dhe
vllahisht.
Realiteti i ekzistencës së një bërthame të qëndrueshme polifonie që
zbehet më largimin prej saj, është i pranishëm edhe sot. Ai na çon në
përfundimin se, përsa i përket gjenezës së polifonisë së sotme tre-katërzërëshe,
kemi të bëjmë me fenomenin e monogjenezës, domethënë të lindjes së
fenomenit në një vatër të vetme dhe përhapjes së tij në një trevë më të gjërë, me
karakteristika kulturore të përngjashme, ose me një nënshtrat të përbashkët
kulturor.
Përsa i përket kohës së “lindjes” së polifonisë, pothuajse të gjithë
studiuesit pranojnë se polifonia i ka rrënjët “në ekzistencën e një nënshtrati të
lashtë e të përbashkët muzikor, që i përket periudhës para kristalizimit të dy
grupimeve apo kategorive muzikore (polifonisë dyzërëshe dhe tri-katërzërëshe,
shënimi ynë)”103.
Ismail Kadare, në vitet 80‟, e konsideronte polifoninë një mënyrë të
lashtë interpretimi muzikor, si një zhvillim me pikënisje korin e Greqisë së
lashtë. Ruajtja dhe zhvillimi i fenomenit të polifonisë në jug të Shqipërisë
lidhet, sipas Kadaresë, me “kontaktet e popullsisë së këtushme me kulturën
klasike greke”. Duke marrë si argument “ison”, Kadareja thotë se “Kënga
polifonike është akoma më e vjetër nga kori i lashtë” 104. Konservimi i kësaj
mënyre zhvillimi lidhet, sipas Kadaresë, me mënyrën e mbyllur të jetësës së
Shqiptarëve, në male, që solli dhe zhvillimin idioritmik të korit të lashtë në
këngë polifonike.
(Përsa i përket konkluzionit të fundit të Kadaresë, në të njëjtin përfundim
arrin edhe K. Lolis. Dua të them gjithashtu se përvoja ime arrin në të njëjtin
përfundim. Krahinat malore si e Pogonit në Gjirokastër, e Gravës, Dhrovjani
etj, në Sarandë e Delvinë, si dhe fshatra të krahinave të tjera, qoftë edhe
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fushore në këto dy rrethe, të cilat nuk kishin kontakte intensive me kultura
muzikore të tjera, kanë me të zhvilluar polifoninë.)
Studiuesi francez i këngës së Epirit dhe i polifonisë, Samuel Baud Bovy,
duke iu referuar studiuesit grek të po këtij objekti, Spiro Peristerit, (1958),
mbështet pikëpamjen e këtij të fundit se “... isoja dhe lëvizja melodike e zërit të
atij që e kthën në pjesën tonike dhe hipotonike, janë elementë që gjendën edhe
në muzikën kishtare bizantine” 105
Kostas Llolis thotë se kënga polifonike “është më i vjetër se kënga në
Bizant”. Pikëpamjen e tij e mbështet tek karakteri retorik, që do të thotë se
melodia në këngën polifonike më shumë i ngjan zërit të njeriut, se sa melodisë
së mirëfilltë muzikore dhe zhvillohet mbi bazën e bashkimeve në forma të
ndryshme të shkallës pentatonike animitone. Ai thotë se zhvillimi muzikor dhe
artistik i këngës polifonike është realizuar në një kuadër kohor shumë të gjatë...
dhe i përket një zhvillimi artistik të homofonisë drejt polifonisë dyzërëshe, ose
dyshe.
Lidhur me këtë konkluzion të muzikologut tonë K.Lolis, etnomuzikologu
grek Llambros Lavas thotë se “Kjo shkallë muzikore, siç kanë provuar studimet
e fundit muzikore, identifikohet me stilin dorik të grekërve të lashtë, “me
harmoninë e mirëfilltë greke”106
Muzikologu hollandez Jaap Kunst, të cilit i referohet Llamros Lavas 107, e
lidh polifoninë e Epirit me Indonezinë e largët. Ai gjen analogji jo vetëm në
strukturën dhe emërtimet e këngëtarëve, por edhe në motivet që stolisin
kostumet e tyre.
(Kjo tezë na risjell në kujtesë hipotezën e njohur të origjinës së përbashkët të
grekërve dhe shqiptarëve të ardhur në këto treva, me diferencë kohore nga 1215 shekuj i pari nga i dyti, duke filluar nga shekulli i tridhjetë para Krishtit)
Duke marrë në konsideratë këto e konkluzione të tjera, si dhe duke u
nisur nga realiteti i tanishëm, do të thoshnim se forma e sotme e polifonisë, si
drejtim muzikor i traditës autoktone është rezultat i zhvillimit të nënshtratit të
përbashkët muzikor të trevës së Epirit dhe i ndikimeve të tjera, pse jo të
kultivuara e të specializuara.
Fjala është për ndikime nga polifonia e himnografisë së kishës katolike.
Ky proces u realizua falë ndikimit të Venedikut, fundi i shek XIV- fillim i shek
XV deri në shekullin XVIII, në brigjet perëndimore të Epirit, veçanërisht në
krahinën e Himarës. Prania e Venedikut, për një periudhë kaq të gjatë në
Himarë, u shoqërua me përpjekje historikisht të njohura për përhapjen e
katolicizmit dhe të kulturës venedikase në këtë rajon. Po ashtu është e ditur se
polifonia e himnografisë kishtare katolike kishte përparësi të tilla që bën edhe
Careshën Ekaterini të Rusisë ta pëlqënte dhe të kërkonte aplikimin e saj në
kishën ruse.
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Këto zhvillime, pra, nuk mund të mos linin gjurmë në kulturën e
polifonisë himariote. Aq më tepër kur pranohet pothuaj nga të gjithë ekzistenca
që në lashtësi të një polifonie dyshe me apo pa iso në trevën më të gjërë të
Epirit, pra, edhe në Himarë, ashtu siç pranohet ekzistenca e një “iso-je” të
himnografisë kishtare bizantine.
Pikërisht, ekzistenca e një tradite të gjatë dhe relativisht të fuqishme
polifonie, si dhe fakti që në këtë rajon (Himarë e më gjërë), për shkak të
situatave, të luftërave të përhershme me Turqinë, bëri që polifonia të mos kishte
këtu të njëjtin zhvillim si në Perëndim. Në mënjanimin e një zhvillimi të
njehsuar me Perëndimin është e sigurt që ndikoi edhe mungesa e veglave
tradiocionale muzikore. (Fakti që shumë kohë më vonë, fund i shek XIX deri në
ditët tona, polifonia tradicionale e zhvilluar dhe me qëndrushmeri të
kristalizuar, pranoi shoqërimin e veglave muzikore me gjithë pasojat në
strukturën e polifonisë vokale, na lejon të themi se kjo mungesë veglash
muzikore shekuj më parë bëri që ndikimi venecian të ketë sjellë zhvillimin në
formën që ne njohim edhe sot të polifonisë së hershme tradicionale të Epirit.)
Samuel Baud – Bovy na thotë gjithashtu se “polifonia në Eptanisa është
e ndryshme (ishuj në Jug të Korfuzit ku Venediku sundoi për tre shekuj,- shën. i
aut). Primi, tenori, thotë gjysmën e vargut.Në vijim atë e shoqërojnë një i dytë sekondo dhe një i tretë – terc dhe një apo dy bas. Këtu nuk dëgjon zëra të dyta
dhe të katërta si Dropull, por kore Evropiane, - na thotë Bovy 108.
Gjithashtu, nuk mund të injorohet fakti, serish i vërtetuar historikisht, se,
Himara me ndihmën e Venedikut ruajti një status autonomie përballë Turqisë.
Si rezultat, krahina u shndërrua në një strehë lirie për të gjithë ata që në viset e
tyre nuk e duronin zgjedhën e Turqisë. (Kjo shpjegon realitetin e sotëm që
Himara nuk ka një homogjenitet etnik). Po ashtu Himara, si dhe Parga më në
Jug, për shkak të vendndodhjes, por më shumë për shkak të marrëdhënieve me
Venedikun, përbënin udhëkryqin e lëvizjeve tregtare e njerëzore nga e në
drejtim të Perëndimit. Pra, flasim për një trevë që favorizonte zhvillimin
ndryshe në funksion të një konvencionalizmi të ri kulturor e etnik.
Ky këndvështrim na lejon të themi se Himara, me një kuptim gjeografik
më të gjërë dhe nën ndikimin e traditës polifonike instrumentale venedikase ose
përëndimore, shërbeu si bazë për kultivimin dhe zhvillimin e traditës popullore
muzikore ekzistuese, në polifoninë e sotme tri dhe katër zërëshe. Që këtej, për
shkak të pozicionit favorizues në lidhje me pushtimin turk, por edhe të
superioritetit tregtar e të marrëdhnieve më të gjëra me Perëndimin, kjo mënyrë
polifonike e interpretimit të këngës popullore u përhap edhe në krahina më të
gjëra.
Pra, këto zhvillime bën të mundur kthimin e Himarës në një trevë mëmë
për polifoninë e këtij lloji në kufijtë e Epirit, të përcaktuar nga romakët si Epiri i
Vjetër. Në vijim, çdo krahinë, në bazë të kombinimeve të ndryshme të
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pentatonisë, shtonte dhe hiqte elementët e veta. (Pikërisht, ky gërshetim
shpjegon edhe larminë tipologjike të polifonisë në një zonë më të gjërë.
Një argumentim i tillë nuk na lejon të flasim për një fenomen të mirëfilltë
monogjeneze. (Siç thamë, ekzistonte një traditë polifonie vokale dhe mbi këtë
bazë kemi një zhvillim të ri nën një ndikim të fuqishëm muzikor.)
Një argument më shumë në mbështetje të këtij konkluzioni, të Himarës
në rolin e mëmës për polifoninë katërzërëshe, na sjell edhe fenomeni në
zhvillim. Fjala është për zbëhjen, tërheqjen e mënyrës polifonike të
interpretimit të shumë këngëve në krahina të tjera edhe përreth Himarës. Kjo
tërheqje ndodhi për shkak të presionit të orkestrinave popullore të udhëhequra
nga klarineta drejt interpretimeve solo apo të një repertori polifonik të veçantë,
por të shoqëruar me saze.
Mjafton të ecësh një ditë në trotuarët e shëtitores së lagjjes “18 shtatori”
në Gjirokastër dhe menjëherë do të vesh re se nga tezgat e shitësve ambulantë
të kasetave e të disqeve me këngë popullore, vijnë meloditë e sazeve që
shoqërojnë pothuaj gjithë repertorin e këngëve që dikur interpretoheshin me
polifoninë karakteristike “labe”. Këto këngë ish polifonike dëgjohën tani me
melodi të këngëve të tjera të shoqëruara me saze në pjesën greke të Epirit.
Dikur,edhe ato këndoheshim me polifoninë vokale tre -katërzërëshe. Ndodh
natyrshëm fenomeni i njohur në folklor. Melodia e një kënge, edhe pse të një
etnie tjetër, përdoret për të interpretuar një këngë tjetër. Në rastin tonë,
meloditë e këngëve me saze në gjuhën greke “huazohën” për të interpretuar një
këngë në gjuhën shqipe, duke shmangur interpretimin e tyre me polifoninë
katërzërëshe.
Në Himarë nuk vihet re një fenomen i tillë. Madje, edhe këngët e reja të
karakterit, do të thoshnim komercial, të serviruara nën shoqërinë e sazeve
popullore, këtu interpretohën me polifoninë karakteristike himariote.
Nga ana tjetër, në pjesën greke të Epirit, gjithnjë e më shumë, shtohën
kërkesat për këngë të interpretuara nga Laver Bariu, ku sazet shoqërojnë një
tipologji të veçantë këngësh polifonike, (ato të Permetit) të ngjashme me ato të
Konicës. Të shtuara janë këtu edhe kërkesat për këngë të mirëfillta polifonike,
të kënduara greqisht apo shqip. Këtu, në pjesën greke të Epirit, vihet re
gjithashtu hapur tendenca e shtimit të një polifonie të veçantë, ajo e
interpretimit të këngëve polifonike të shoqëruara me saze.
Besoj se do të mjaftonte edhe ky konstatim për të pohuar edhe një herë
njëtrajtshmërinë e një nënshtrati të përbashkët kulturor i cili, pavarësisht nga
gjuha apo etnia, lejon pa paragjykime huazime e antihuazime, ndryshime të
mënyrës të të kënduarit, dëshirën për të krijuar vlera .....
(Shtesa në vijim e nënvizuar është shkëputur nga debati me dirigjentin Eno
Koço në lidhje me këtë problem)
...Po ashtu, kam mendimin se në larminë tipologjike të këngës polifonike
duhet marrë shumë në konsideratë marrëdhëniet e polifonisë me himnografinë
kishtare bizantine. Argumentet që mund të sjellim, përveç atyre të specializuara
e të përmenduara më lart, është fakti që kisha ortodokse, si vijimësi organizimi i
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periudhës bizantine, -të një perëndorie më jetëgjatë me pushtet të dyfishtë dhe
të barabartë:-politik dhe fetar,- në jetën shoqërore, përbënte insticionin
qëndror kulturor e organizativ të shoqërisë së mbyllur tradicionale. Si e tillë
feja ortodokse ka një ndikim dhe pjesëmarrje të jashtëzakonshme në doket,
zakonet dhe konstitucionin shpirtëror, veçanërisht të Epirit. Themi të Epirit për
arsye se në periudhën bizantine Epiri dhe Maqedonia përbënin dy krahina nga
më të rëndësishme të provincës së Perandorisë së Bizantit me zhvillim kulturor
të vetin të marrë parasysh nga Konstandinopoja, por edhe me kontakte me
Perëndimin. Ky rol u duk vëçanërisht qartë gjatë kryqezatave, përballimit të
sulmeve nga veriu –të sllavëve të St.Dushanit dhe të fiseve të tjera të ardhura
nga veriu i sotëm i Shqipërisë, italianëve etj,- dhe sidomos gjatë periudhës së
pushtimit otoman ku Epirit i takoi fati i rezistencës ndaj pushtuesit. Kisha u bë
këtu strumbullari i qëndresës me armë dhe me dije, fillimisht për të penguar
përhapjen e myslymanizmit dhe me vonë në përpunimin e ideologjive të reja
kombëtare për popujt që e banonin atë. Në këtë aspekt fakt është që në jetën
shpirtërore si të myslymanëve dhe të krishterëve të kësaj treve doket dhe
zakonet kanë një ngjashmeri të tillë që lejon fare lehtë për të provuar
nënshtratin e përbashkët dhe të paparagjykuar nga bartësit e tij, qofshin
myslymanë apo të krishterë, shqiptarë apo grekë.
Atëherë, përderisa polifonia përbën emblemën e qëndrueshme, dalluese,
diakronike të kulturës së Epirit,-që para krishtit, para e pas Bizantit,-dhe kjo
cilësi derivohet ose i dedikohet aftësisë së saj, polifonisë, për të përvetesuar në
mënyrë krijuese dhe korresponduese me çdo plan kohor dhe pa cenuar
identitetin e vet, atëhere, pra, nuk mund të mos pranohet që kënga polifonike
nuk pati marrëdhënie e komunikim reciprok me himnografinë kishtare
bizantine-ortodokse. Ashtu siç pranuam edhe ndikimin nga kultura polifonike
venedikase për arsye se polifonia vokale autoktone gjeti diçka të përbashkët
me polifoninë perëndimore. Këtu shtojmë faktin se koncepti i provincës për
Epirin dhe i mëvetësisë së saj kulturore na çon në konkluzionin se ajo,
pavarësisht nga rigoroziteti konservator në respektimin e traditës fetare edhe
në himnografinë, në kontakt me polifoninë autoktone, bëhej vetkrijuese (muzika
e liturgjisë kishtare). Kjo për faktin se bartësit më të talentuar të traditës
muzikore vendase apo autoktone-polifonisë,-bëheshin priftërinj, psalltë etj. Lë
të mos harrojmë se Epiri ka një kontribut të madh në aspektin e burimeve
njerëzore të kultivuara në të gjitha nivelet dhe gjeografinë e kishës bizantinoortodokse. Fakt është që themeluesi i muzikës bizantine është Ioanis Kukuzelis
nga Durrësi i sotëm që sigurisht njihte shumë mirë traditën polifonike vendase.
Po ashtu, himnografi i fundit me famë ekumenike i muzikës kishtare bizantine
ishte nga Dhrovjani i Delvinës, i cili për meritat e veta u nderua si nga
Patriarkana edhe nga Akademia e Shlencave të Greqisë. Vdiq më 1993.
Pikërisht ky këndvështrim na ndihmon edhe për një klasifikim sa më
objektiv të këngës polifonike. Nënshtrati i përbashkët se bashku me huadhëniet
dhe huamarrjet me të gjitha format muzikore që i përshtateshin zhvillimit të
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identitetit të vet pa i ndryshuar thelbin, përfshi edhe ato bizantine e polifoninë e
kultivuar perëndimore, krijuan profilin e polifonisë që kemi sot.
Ndarja fetare në myslymanë dhe të krishterë pas pushtimit otoman bëri
që ajo pjesë e bartësve të polifonisë që vijuan besimin e tyre fetar të ruajnë një
mënyrë më të butë, më të shtruar interpretimi të polifonisë. Ata që u larguan
nga ky besim, pra edhe nga ndikimi i drejtpërdrejtë i himnografisë kishtare
bizantine dhe marrëdhënieve me të, sollën zhvillime të reja, të cilësuara si “më
burrërore” të polifonisë. Këtë dallim në mënyrë të specializuar e vë re edhe
Kosta Lloli. Kështu mund të shpjegohet edhe fakti që pse sistemi komunist duke
rimarrë parimin e dallimeve etnike sipas përkatësisë fetare, identifikoi laberinë
si simbol të shqiptarizmit në jug dhe nga pikëpamja kulturore identifikoi
polifoninë me këngën labe ).
Kënga polifonike dhe përdorimi abuziv si tregues e identitetit etnik
dhe me funksion ideologjik.
Fakt është se sistemi komunist, pa direktiva zyrtare e publike, e përdori
argumentin e këngës polifonike si një mjet për të provuar kufij kulturorë etnikë
në jug të Shqipërisë. Këto qëndrime mbarten shpesh edhe sot dhe mendojmë se
reflektojnë një background konkluzionesh abuzive të imponuara nga ideologjia
komuniste. Dhe ashtu siç i theksuam, abuziviteti lidhet me hapësirën, gjuhën e
etninë, por jo më kohën, d.m.th, me fillesat dhe ecurinë e këngës polifonike.
Në këto qëndrime pranohet si vijë ndarëse e polifonisë në veri
vija natyrale e luginës së lumit Shkumbin. Në jug si vijë ndarëse
caktohet konvecioni politik i kufirit shtetëror. (Dhe aspak shtrirja
hapësinore natyrale të polifonisë e cila i kapërcen kufijtë shtetërorë).
Studiuesit e njohur të polifonisë, si B.Kruta, S. Shituni etj, arrijnë në
konkluzionin se brënda kësaj treve, ajo, (polifonia), ndahet në dy njësi
gjeografike: në atë që shtrihet midis lumenjve Shkumbin dhe Vjosë dhe
tjetra në jug të lumit Vjosë, deri në kufijtë shtetërorë. E para njihet me
emrin polifonia toske dhe e dyta: polifonia labe. Siç shihet, këto
emërtime lidhën me dy krahina në Shqipëri, por edhe vetëm me gjuhën
shqipe109, dhe që të gjithë e kuptojnë se i përgjigjen konditave politike të
periudhës komuniste
Siç e theksuan, pothuaj të gjithë studiuesit pranojnë se polifonia i ka
rrënjët “në ekzistencën e një nënshtrati të lashtë e të përbashkët muzikor, që i
përket periudhës para kristalizimit të dy llojeve të polifonisë dy dhe trekatërzërërshe . “Sipas pikëpamjes së shumë studiuesve,- thekson K.Lolis,-të
kënduarit në polifoni të llojit në fjalë është më i vjetër se ai bizantin.” 110
Përsa i përket shtrirjes gjeografike, polifonia tre-katër zërërshe i përket
gjithë Epirit. Kjo do të thotë se në jug i kapërcën kufijtë shtetërorë shqiptarë,
për të prekur kufijtë etnokulturorë jugor të Epirit. Siç e thamë ajo haset në
shqip, greqisht e vllahisht që përbëjnë tri gjuhët identifikuese të kësaj treve.
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Pra, sistemi komunist e përdori argumentin e këngës polifonike si një fakt
për të provuar kufij kulturorë etnikë në jug të Shqipërisë.Për këtë arsye
polifonia u identifikua fillimisht me polifoninë karakteristike tre-katër zërëshe,
e cila shtrihet në Jug të Vjosës. Në vijimësi, kjo mënyrë interpretimi polifonik u
indentifikua si këngë labe dhe krahina e Labërisë u njehsua me simbolin e
shqiptarizmit në Jug.
Si një ideologji kulturore, ky koncept shkon edhe më tej. Dihet se edhe
në Epir, gjatë periudhës së Perandorisë Otomane, ideologjia e rum milet-it
shërbeu si kriter për ndarjen etnike në bazë të përkatësisë së besimit fetar.
Sistemi komunist, në kushtet ku ndryshueshmëria fetare ishte eliminuar me
dhunë, po përdorte polifoninë dhe rrënjët e saj të lashta, si një element tregues
dhe unifikues etnokulturor të origjinës shqiptare të trevës bartëse të polifonisë
me prapavijë të theksuar, por të pashprehur myslimane.
Po të shikojmë me kujdes bibliografinë rreth folklorit të qytetit të
Gjirokastrës, veçanërisht atë të dasmës, do të vemë re se pranohet fakti që
këngët e ceremonialit të dasmës gjirokastrite pasqyrojnë ndikimin në
mënyrë intensive të këngës së po këtij ceremoniali të Lunxherisë, Laberisë,
Zagorisë, Dropullit etj që në përgjithësi është një këngë polifonike.
Mirëpo ky pohim bëhet, pasi- nga njera anë, “harrohet” fakti që si në
qytetin e Gjirokastrës ashtu edhe në Lunxhëri apo Zagori e Dropull haset
“dyzërëshi polifonik paraburdonal”111 (pa iso), nga ana tjetër, polifonia
tre-katërzërëshe e krahinave të përmenduara është identifikuar si polifoni
labe. Po ashtu, ndër marrëdhëniet e qytetit të Gjirokastrës me krahina
përrreth, veçohën e fokusohën lidhjet me Laberinë, kur dihet se e vërteta
historike nuk është plotësisht kështu. Rrjedhimisht, ceremoniali i dasmës
gjirokatrite njehsohet me këngët e ceremonialit lab. Në këtë kontekst këgët
polifonike gjirokastrite që promovohën më me zell, janë ato me afëri më të
mëdha me këngën polifonike të krahinës së Labërisë.
Nga ana tjetër, mënyra e interpretimit në grup i këngëve polifonike me një
harmoni e strukturë të brëndshme organike e virtuoze, që garanton disiplina
dhe forca imponuese e ligjësive të pashkruara të traditës popullore, i shkonte
shumë përshtat ideologjisë komuniste të kultivimit të ndjenjës së kolektivitetit
socialist.
Po ashtu, kënga polifonike, në kuadrin e mjeteve të folklorit, përbënte një
mjet efektiv, për të arritur mitizimin e figurës së udhëheqësit të Partisë. Dihet
se folklori përdor mitizimin dhe himnizimin e heronjve dhe ngjarjeve që lidhën
me koshiencën dhe kujtesën popullore, si mjete tepër rezultative për
atosugjestionimin dhe orientimin e sjelljes kolektive të popullit në të ardhmen.
Por, polifonia me strukturën e veçantë muzikore dhe përfitimin estetik që rrjedh
nga kontributi i secilit pjesëtar të kolektivit në grupin polifonik, siguron një
përparësi në këtë drejtim. Aq më tepër, që vet udhëhëqësi ishte nga treva e
këngës polifonike.
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Kënga polifonike dhe abuzimi me identitetin etnik në Minoritetin Grek në
Shqipëri
Në këtë kuadër, ekzistencën e këngës polifonike edhe në minoritetin
etnik grek, pavarësisht se nuk u pohua kurrë zyrtarisht, u përdor de facto si
argument për të provuar pretendimin e njohur se ky minoritet i ardhur në këto
troje, si një shresë argatësh112, përvetësoi traditën kulturore vendase, atë të
polifonisë labe.
Në favor të këtij konkluzioni flet fakti që, në të gjitha shfaqjet publike
dhe zyrtare të karakterit popullor, Minoriteti Grek paraqitej medoemos edhe
me këngë polifonike dhe përherë e më shumë rritej në mënyrë të detyruar
përqindja e këngëve polifonike të kënduara në shqip.
Po ashtu, deri në fillim të viteve 80të, në fonotekën e emisionit në gjuhën
greke në radion shtetërore lokale të Gjirokastrës, ekzistonin, krahas valleve me
saze,vetëm këngë polifonike të kënduara në shtrirje kohore disa vjeçare nga
grupe të ndryshme të Minoritetit Grek, kryesisht nga rrethi i Gjirokastrës.
Për këtë flet edhe këmbëngulja fanatike e shtetit për të mos lejuar
përhapjën e këngëve tradicionale të këtij minoriteti, nën shoqërinë e
sazeve. Një gjë e tillë trajtohej si element komunikues e njehsues me pjesën
greke të Epirit. Këmbëngulja ishte e tillë, saqë nuk merte parasysh as
realitetin në vet minoritetin grek. (Këtu, këngët e shoqëruara me saze si
pjesë e traditës muzikore të tij, por më shumë të shtuara nga presioni i
ardhur nga pjesa greke e Epirit, ishin mbisunduese në të gjitha dasmat dhe
gëzimet familjare e kolektive.)
Nën një presion të gjithanshëm u lejuan interpretimet e para të
këngëve të shoqëruara me saze në forumet zyrtare folklorike dhe në
minoritet. Këtë rol e mori përsipër fillimisht Ansambli i Dropullit të
Poshtëm.Por ndryshe nga ajo që ndodhte në pjesën greke të Epirit dhe në
realitetin e minoritetit etnik grek, ku këngët e përbashkëta, tradicionalisht
polifonike, interpretoheshin në shoqërinë e sazeve, interpretimet e
Ansamblit të Dropullit kultivonin në fakt një kulturë popullore socialiste
(folklor socialist), me ritëm, melodi e timbër zëri, që nuk kishte asnjë lidhje
me realitetin folklorik në minoritet. Kujdes i veçantë tregohej që të
mënjanohej çdo ndikim apo motiv melodik që kultivohej në Greqi.
Nuk kemi pse dyshojmë që interpretimi nën shoqërinë e sazeve të
këngëve polifonike tradicionale në minoritet, përveç se siguronte epërsi për një
pjesëmarrje masive e për t‟u shprehur emocionalisht në grup, ishte njëkohësisht
një reagim për të veçuar veten nga identifikimi “me realitetin e ri socialist” që
përfitohej nga imponimi i polifonisë. Rrjedhimisht, braktisja e polifonisë,
sidomos nga brezi i ri , kishte një arsye më shumë, në fakt alogjike, që të
ndodhte dhe të vazhdojë të ndodh, ose të konsiderohet e huaj për të.
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Polifonia - fenomen i qëndrueshëm dhe i qenësishëm në
Minoritetin Etnik Grek.
Dihet që në korpusin e këngëve dhe të riteve të dasmës janë të pranishme
të gjitha llojet e këngëve popullore, që kanë stigmatizuar jetën e një populli a të
një komuniteti në shekuj. Si e tillë dasma të jep mundësi studimi të fenomeneve
kulturore, në aspektin diakronik, por edhe tendencat e zhvillimit dhe evoluimit
të tyre në formë të koncentruar. Nga ana tjetër, në to nuk mund të gjejmë
huazime apo elemente të jashtme. Çdo gjë në ceremonialin e dasmës është pjesë
organike e kulturës shpirtërore e materiale të grupit që e manifeston.
Duke u nisur nga ky këndvështrim, konstatojmë se polifonia trekatërzërëshe ashtu si dyzërëshe, në komunitetin e minoritetit etnik grek në
Shqipëri ka një prani të qenësishme, të qëndrueshme e me thëllësi kohore të
papërcaktuar dhe që përbën një karakteristikë të përbashkët me polifoninë në
gjuhën shqipe dhe në të gjithë Epirin në përgjithësi.
Në këngët e ceremonialit të dasmës hasim në një bashkëjetesë natyrale
me polifoninë në diskutim edhe mënyrat e tjera të kënduarit të njohura në këtë
trevë. Madje, këto mënyra e kanë të përcaktuar momentin dhe kohën e
interpretimit.
Momentet e tilla, si ai i ndarjes së nuses dhe i dhëndrit nga familja e vet,
përcjellja, bashkimi i nuses me dhëndrin në shtëpinë e re etj., shoqërohën nga
kënga polifonike tre-katërzërëshe. Kënga polifonike është mbisunduese edhe
në një pjesë të këngëve të tavolinës. Por nuk mund të bëhet fjalë për këngë
polifonike tre apo katër zërërshe, që të shoqërojnë vallet e kënduara.
Një tjetër gjë që duhet vënë re është se këngët që shoqërojnë vallet nga
pikëpamja tematike, kanë lidhje të shumëfishta motivesh me baladat e hershme,
me këngët epike, ose këndohën fragmente nga vet ato .
Në këngët e tavolinës, shumë këngë të natyrës shoqërore këndohën në të
dy mënyrat.Por nuk hasim p.sh këngë kaçakësh të kënduara në mënyrë
polifonike. Mirëpo, në këngët e përcjelljes së nuses për në kishë, gjejmë motive
të këngëve akrite (epike) të kënduara në polifoni katërzërëshe.(ndoshta ka
lidhje me faktin se dasmorrët nga që duhej ta shoqëronin gjatë gjithë rrugës
çiftin e ri me këngë, preferonin këngë të zgjatura në kohë. Nga ana tjetër
kërkoheshin motive që nuk kishin lidhje të drejtpërdrejta me ndarjen e nuses
nga shtëpia e prindërve që i ngjante një gjëme)
Në favor të konkluzionit se polifonia është karakteristikë e qëndrueshme
dhe e qenësishme e Minoritetit Grek, apo e trevës që lidhet me të, flet fakti që
këngë të tilla që përbëjnë monumente të papërsëritshme për identitetin muzikor
e kulturor të minoritetit etnik grek në Shqipëri, si “ Moj Dropullite” dhe “Në
fushën e Dropullit”, janë kënduar dhe vazhdojnë të këndohën me mënyrë
polifonike katërzërëshe . Kjo pavarësisht nga shkalla në rritje e presionit dhe e
ndikimit të mënyrës së kënduar me saze.
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Po ashtu, prania sot e një repertori polifonie në rritje, edhe në këngët e
shoqëruara me saze, tregon se sa thellë dhe sa jetike është kënga polifonike për
kulturën muzikore të Minoritetit Grek.
Pra, konkluzionet që mund “të tërheqim” janë më se të qarta. Këngët
polifonike në këtë trevë nuk funksionuan në formën e ndikimit. Ato janë pjesë
e brëndshme organike e kulturës së bartësve të tyre dhe përderisa kanë zënë një
vend mbizotërues në ritualin e dasmës, atëherë shkojnë shumë thellë në kohë.
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(“Bjeruni dhe stypini”), poezi,

Tiranë, 1968

280

“Κνκκνπληζηηθά θώηα»
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