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 HYRJE 

 

 0.1 Përligjja e punimit 

 

Para disa vitesh po lexoja veprën me titull “The World's Worst Atrocities“ 

(Mizoritë më të tmerrshme në botë)) i autorit Najxhël Kouthorn. Një nga masakrat më 

të mëdha ndaj njerëzimit në këtë vepër është ajo e qytetit të vogël spanjoll të Guernikës 

së shkatërruar nga aviacioni frankist. E gjithë bota u trondit. Piktori i njojur Pablo 

Pikaso, i prekur së tepërmi nga vrasjet masive, realizoi në javët e mëvonshme veprën e 

tij të famshme, e cila konsiderohet si kryevepra e tij si dhe një nga majat e pikturës 

botërore të shekullit XX. Ishin kryesisht shkrimtarët, spanjollë e të huaj të cilët reaguan 

fuqishëm ndaj kësaj masakre dhe tragjedie e cila paralajmëronte diçka më të 

tmerrshme. Shkrimtarët dhe intelektualët më të mëdhenj mbërritën në Spanjë për t‟u 

solidarizuar me Republikën spanjolle dhe Lirinë.  

Letërsia botërore ofron një pasuri të madhe arsyesh, për të cilat duhet t‟i 

referohemi, duhet ta bëjmë pjesë të rëndësishme të studimeve tona, e pse jo, edhe të 

krijojmë përqasje të mundshme me shkrimtarë të letërsisë sonë shqipe. Në këtë kuadër 

merr formë dhe kuptim ky studim përqasës. i cili bashkon tre kolosët e prozës së 

letërsisë botërore, të tillë si: Andre Malro, shkrimtari francez, Ernest Heminguej, 

shkrimtari amerikan dhe Petro Marko, shkrimtari i letërsisë shqipe. Të parë në 

këndvështrim bashkëjetesash ideore, tematike dhe letrare, ata paraqiten si shkrimtarë 

interesantë për studimin tonë. Këta autorë, të vënë përpara një ngjarjeje historike 

shumë të rëndësishme, Luftës së Spanjës përbëjnë ndoshta rastin e vetëm në fushën e 

letërsisë së krahasuar, duke krijuar kështu një problematikë studimore ende të 

palëvruar nga kritika letrare. 

Gjatë punimit tonë do të zbulohen veçantitё e secilit shkrimtar ashtu sikurse 

edhe tё përbashkëtat mes tyre, tё para nё njё prizёm tё gjerё botёkuptimesh, 

pёrjetimesh e interpretimesh. Në rastin tonë, terreni historik dhe shoqëror, në të cilin u 

formuan dhe u zhvilluan  këta të tre shkrimtarë do t‟i bashkonte ose do të përcaktonte 

drejtimet që do të merrte secila krijimtari individuale artistike.  

Tema e zgjedhur lidhet ngushtë me performancën time profesionale si dhe me 

përvojën e pasurimit të mësimdhënies së lëndëve të letërsisë me një aspekt të ri siç 

është: letërsia e krahasuar. Kjo fushë, edhe  pse ka një përvojë të gjatë dhe është e 

pasur në materiale teorike dhe praktike, është ende  pak e studiuar në Shqipëri. E 

zgjodhëm këtë temë edhe për faktin se një studim i tillë mungonte në panoramën e 

studimeve letrare krahasuese.  

Zgjedhja e këtyre shkrimtarëve nuk ishte aspak e rastësishme për studimin tonë, 

pasi kemi të bëjmë me tri itinerare paralele që pasqyrojnë epopenë e lavdishme të luftës 

së Spanjës, tre shkrimtarë me frymë demokratike që i karakterizon shqetësimi i 

intelektualit demokratik që i bashkon fryma ndërkombëtare për një Spanjë dhe një 

Evropë të pastruar nga mizoritë dhe dhuna, tre vëllezër letrarë të së njëjtës përvojë.  

Edhe pse një ngjarje e largët në kohë, lufta e Spanjës, marrë në aspektin ideor 

dhe social, tingëllon gjithnjë e më aktuale, duke pasur parasysh zhvillimet e fundit në 

një botë ku akoma zhvillohen lufëtra civile të çfarëdo karakteri qofshin ato, në një botë 

ku fryma e solidaritetit dhe e vëllazërimit trumbetohet me të madhe në kontekstin aktual 

të globalizmit.   
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 0.2 Objekti dhe hipotezat e punimit 

 

Objekti i këtij punimi do të jenë tre autorё tё kulturave e kombёsive tё ndryshme 

pёrballё njё lufte, lufte civile, nё tё cilёn marrin pjesё jo vetёm populli i Spanjёs, por 

edhe luftёtarё dhe vullnetarё tё ardhur nga e gjithё bota, duke i dhёnё kёshtu kёsaj 

ngjarjeje karakter universal. Cilёt janё kёta autorё? Pёrse pikёrisht kёta shkrimtarё? 

Autori i parё ёshtё shkrimtari francez Andre Malro me romanin e tij Shpresa, i 

dyti ёshtё shkrimtari amerikan Ernest Heminguej me romanin e tij Pёr kё bie kambana 

dhe i treti ёshtё Petro Marko me romanin e tij Hasta la vista. Janё pikёrisht kёta 

shkrimtarё qё ne kemi zgjedhur pёr të studiuar dhe krahasuar, sepse ata janё edhe 

dёshmitarёt e preludit tё Luftёs sё Dytё Botёrore: lufta civile e Spanjёs.   

Nëpërmjet analizave dhe përqasjeve të shumta të tri veprave letrare të autorëve 

të mësipërm, punimi do të përpiqet të nxjerrë në pah paralele dhe veçori të tre 

shkrimtarëve të mëdhenj të shekullit XX  përballë  kësaj ngjarjeje të konsideruar si një 

nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit. 

Studimi krahasues i veprës së një autori francez, amerikan dhe shqiptar brenda 

një kufiri kohor të përcaktuar nga historia, në një epokë ku ndikimet letrare reciproke të 

tri letërsive janë të dukshme, duhet të na ndërgjegjësojë se parametri më i saktë i 

konstatimeve  janë vetëm faktet. Synimi ynë është ta zgjerojmë kuadrin e punimit  dhe 

sipas T.S. Eliot e « shkollës amerikane », ta orientojmë duke vlerësuar më shumë 

rëndësinë e mesazhit se sa numërimin e anëve të përbashkëta apo të ndryshme.   

Gjatë punimit tonë, do të zbulojmë gërshetim kulturash, mendësish, filozofish e 

ndjeshmërish të ndryshme letrare që do të na ndihmojnë të krijojmë një fizionomi  

letrare të viteve 30- të për dy shkrimtarët e huaj, ndërsa për shkrimtarin shqiptar një 

fizionomi të viteve 60- të.  

Nё kёtё punim, ne synojmё tё studiojmё mёnyrёn se si ky konflikt pёrçohet te tri 

romanet me qёllimin që të mund të vëzhgojmë raportin që vendoset midis trillit dhe 

realitetit historik. Bёhet fjalё pёr vёnien nё perspektivё tё nocionit histori, duke e parё 

atё si nё dimensionin fiktiv ashtu dhe nё atё historik. 

Qёllimi ynё nuk ёshtё tё bёjmё punёn e historianit, as tё verifikojmё nёse 

ngjarjet e rrёfyera nё kёto vepra  kanё ndodhur nё tё vёrtetё. Çfarё ne na intereson 

ёshtё mёnyra sesi ёshtё perceptuar ky konflikt dhe si trajtohet ai nё veprat letrare qё 

pёrbёjnё objektin e studimit tonё. Puna jonë kërkimore përfshihet në një perspektivë 

tërësisht letrare, pasi edhe pse kemi të bëjmë me studimin dhe krahasimin e tri 

romaneve që janë frymëzuar nga i njëjti kontekst historik, nga ky moment delikat i 

historisë së njërëzimit, rezultati letrar ndryshon nga romani në roman.  

            Korpusi do të përmbajë analiza, përqasje, hipoteza të tri veprave të përmendura 

si në  rrafshin historik, social ashtu edhe në atë letrar dhe estetik. Ky korpus do të 

shërbejë si bazë mbështetëse në përpilimin e argumenteve përfundimtare dhe pse jo, të 

hipotezave përgjithësuese, të tilla si: Pse u angazhuan këta shkrimtarë në këtë luftë? 

Ç‟qëndrim mbajtën ?Në ç‟kontekst letrar dhe kulturor u formuan? A krijoi kjo luftë 

vlera dhe cilat janë ato sipas këndvështrimit të secilit shkrimtar? Ç‟vend do të zënë 

lufta dhe dashuria? Cilat do të jenë motivet që do të trajtohen dhe cilat do të jenë 

qëndrimet  e personazheve përballë jetës dhe vdekjes?Me ç‟tipologji romanesh 

përballemi ne si lexues?Si do t‟i përcaktojmë personazhet e secilit autor?Cila do jetë e 

veçanta apo  e përbashkëta  e narrativës së secilës vepër?  
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0.3 Metodologjia dhe struktura e punimit     

 

      Për të realizuar këtë punim ne jemi mbështetur mbi informacione të shumta 

teorike të fushës së historisë, filozofisë, sociologjisë dhe psikologjisë, mbi studime 

poetike dhe kritike,etj. Metodologjia e përdorur ka karakter analitiko-sintetik, por nuk 

mungon edhe karakteri i saj përqasës. Ajo krijon mundësinë e përqasjes apo 

pranëvënies së shkrimtarëve të mësipërm dhe në të njëjtën kohë mundësinë e vëzhgimit 

dhe të analizës së këndvështrimeve, teorive apo botëve shpirtërore dhe tërësisë së 

ndjeshmërive dhe emocioneve që përçojnë. 

Në thelb,kemi të bëjmë me një metodë krahasuese e cila na lejon t‟u referohemi 

niveleve të ndryshme të analizës, të tilla si: nivel temash dhe motivesh, teknikash 

stilistikore, ashtu edhe më thellë nivel konceptimesh e teorish që lidhen me mendimet e 

tyre mbi njerëzit dhe botën, mbi artin e të shkruarit dhe me mënyrën e të krijuarit.          

Për të realizuar qëllimin tonë ne e kemi konceptuar punën të ndarë në katër 

kapituj.  

            Përtej kapitullit të parë i cili mendojmë të na shërbejë për të krijuar një 

panoramë të përgjithshme të asaj letërsie dhe të atij konteksti historik, filozofik, 

shoqëror, kulturor  e letrar me të cilin u përballën tre shkrimtarët tanë, në kapitujt e 

tjerë do të përqendrohemi në një analizë më të hollësishme të marrëdhënieve ideore dhe 

letrare që ata krijojnë për të na dhënë këto vepra letrare të një dimensioni monumental, 

të cilat përçojnë te lexuesi i të gjitha kohërave vlera të padiskutueshme etiko- morale 

dhe estetiko-artistike. Punimi do të plotësohet me përfundimet dhe bibliografinë e 

specifikuar për secilin autor dhe secilën pjesë teorike.  

Kapitulli i parë synon të na ofrojë një bazë teorike të nevojshme për ecurinë e 

përqasjes, duke u përqëndruar në aspektet më të rëndësishme të konceptimit të termit e 

domethënies së luftës, me një trajtim në formë esesje të këndvështrimit filozofik dhe 

letrar mbi luftën në përgjithësi.  

Pikërisht në këtë kapitull menduam të specifikohemi në krijimtarinë artistike  

mbarëbotërore mbi luftën e Spanjës, përkatësisht kontributin e pashembullt të 

shkrimtarëve Andre Malro, Ernest Heminguej dhe Petro Marko, të cilët zgjodhën anën 

e angazhimit në kёtë luftë në bazё tё bindjeve politike, ideologjike dhe shijeve të tyre 

letraro- artistike.  

Ne do ta vёzhgojmё kёtё realitet dhe kёtё konflikt pёrmes tri romaneve të 

shkruara nga tre shkrimtarë tё cilёt na rikthejnё kёtё ngjarje me skena lufte që mbajnë 

erën e barutit, që mbajnë erën e pishave, ullinjve e portokalleve, që mbajnë erën e 

kufomave apo erën e spitaleve të mbushura me të plagosur. Janë këta shkrimtarë që 

kanë përjetuar fizikisht dhe emocionalisht këtë realitet lufte me gjithë forcën 

perceptuese të mendjes dhe të ndërgjegjes së tyre.   

Një çështje tjetër që vlen të trajtohet në këtë kapitull është edhe pozicionimi i 

Shqipërisë, Francës dhe Amerikës ndaj Luftës së Spanjës me qëllim që të shpaloset më 

qartë arsyeja e angazhimit të tyre.  

 Shkrimtarët janë me origjinë dhe formim të ndryshëm, vijnë nga vende shumë të 

ndryshme, këndvështrime gjithashtu të veçanta dhe kjo është interesante për të gjithë 

ne,  pasi na lejon që të operojmë dhe të identifikojmë me lehtësisht. Janë referencat 

kulturore të cilat përbëjnë një çështje më vete të kapitullit të parë dhe që do të na 

shërbejnë për të paraqitur një realitet sa më të perceptueshëm.  

Në çështjen mbi kontekstin letrar të formimit të tre autorëve, do të vëmë në 

dukje ndikimet ideo-artistike që krijuan profilin e secilit; si shkrimtar dhe si njeri. Do të 
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evidentojmë njëkohësisht tendencat e ndryshme letrare dhe artistike të cilat kanë 

ndikuar ndjeshëm në formimin e profilit të tyre si përfaqësues të trashëgimisë letrare të 

cilës i përket secili.  

 Për të përfunduar kapitullin e parë do të paraqesim simbolikën e titujve të 

romaneve, ku secili titull përçon një mesazh të rëndësishëm, me qëllim që të krijohet një 

ide më e qartë për analizën e detajuar të kapitujve të tjerë.  

Kapitulli i dytë synon një analizë më të detajuar drejt argumentimit të tezës sonë 

dhe zbret në nivelin e përqasjeve individuale mes autorësh dhe veprash të caktuara. Në 

qendër të këtij kapitulli vihen në pah vlerat etiko-morale dhe ideo-politike që krijon 

lufta e Spanjës si dhe tematika e cila shërben si ndërmjetëse për evidentimin e tyre. Të 

flasësh për këta vlera universale që krijon lufta e në veçanti lufta e Spanjës, duhet 

patur parasysh fakti se secili shkrimtar në mënyrën e tij, krijon një kod më vete në 

secilën prej këtyre veprave, të cilin do ta zbulojmë gjatë trajtimit të këtij kapitulli.  

  Secili propozon mënyrën e vet, qoftë me solidaritetin e Markos, vëllazërimin e 

Malrosë dhe individualizmin e Heminguejit. Nga ana tjetër, lufta e Spanjës 

konsiderohet si sfidë kolektive dhe individuale, si sfidë ndaj antagonizmit dhe si sfidë 

brenda vetes. Motivi i aksionit perceptohet në mënyrë të ndryshme nga secili prej 

autorëve, përkatësisht si ideal te Hasta la Vista e Markos, si përballje me të qenurit te 

Shpresa e Malrosë dhe si ndjesi te Për kë bie kambana e Heminguejit. 

 Dinjiteti, besimi që sfidon frikën dhe shpresa për ditë më të mira, si vlera të 

qenësishme të njeriut në luftë, shërbejnë si lajtmotiv për plotësimin e individit si njeri.    

  Po në këtë kapitull, menduam të përfshijmë edhe dy nga temat kryesore të 

romaneve në studim, atë të luftës dhe atë të dashurisë.  

Përsa i përket temës së dashurisë, ajo përbën linjën kryesore të subjektit të 

veprave si të Markos ashtu edhe të Heminguejit, e cila harminizohet aq bukur me atë të 

luftës sa të dyja së bashku krijojnë një simfoni, ku herë mbizotëron njëra e herë tjetra, 

simfoni e cila i mungon veprës së Malrosë.  

Pas një pune të gjatë kërkimore mbi angazhimin letrar të këtyre tre 

shkrimtarëve përballë luftës së Spanjës, përkatësisht Andre Malro, Ernest Heminguej 

dhe Petro Marko, kuptuam që kemi të bëjmë me tre vëllezër letrarë që pasqyrojnë 

epopenë e luftës së Spanjës, një ngjarje të konsideruar si preludi i Luftës së Dytë 

Botërore. Janë tre shkrimtarë që i karakterizon shqetësimi i intelektualit demokrat në 

luftën e drejtë kundër fashizmit gjakatar, shkrimtarë që i bashkon fryma 

internacionaliste për një Spanjë dhe Evropë të spastruar nga mizoria, tre njerëz që i 

lidh e njëjta përvojë e jetuar dhe të cilën e kanë sjellë të gjallë, secili në sajë të intuitës 

intelektuale dhe artistike. Edhe pse kjo luftë dështoi, këta kolosë të letërsisë ofrojnë një 

imazh të veçantë të historisë së letrarizuar.  

Në kapitullin e tretë do të trajtojmë disa motive lufte të cilat do të shërbejnë për 

përafrimin mes këtyre shkrimtarëve ose për distancën që i bën të jenë të veçantë, secili 

me origjinalitetin e gjenisë së tij krijuese.  

 Strukturën e këtij kapitulli e kemi konceptuar ta ndërtojmë me një nëndarje 

kronologjike bazuar në periudhën kur janë shkruar veprat: Malro me romanin Shpresa 

(1938), Heminguej me romanin Për kë bie kambana (1940) dhe Marko me romanin 

Hasta la vista(1958). 
Një nga aspektet e vizionit të Malrosë është ai mbi njeriun. Gjatë trajtimit të 

kësaj çështjeje do të përpiqemi të paraqesim variantet e ndryshme që propozon autori 

në lidhje me këtë problematikë. Ne do të paraqesim luftëtarin e Malrosë në përballje 

me mundësitë e pafund të fatit. Do të zbulojmë njeriun në marrëdhënie me revolucionin, 
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aksionin, jetën, vdekjen, me kozmosin dhe me bimësinë. 

Një çështje tjetër është dhe vizioni i Malrosë mbi artin. Do të përpiqemi të 

shpjegojmë: a mbart arti të njëjtën rëndësi në këtë kontekst lufte? Le t‟ia lëmë vendin 

analizës sonë studimore.  

Përsa i përket vizionit malrojan mbi jetën dhe vdekjen, një pikë e rëndësishme 

referimi do të jenë mendimet mbi vdekjen e pashmangshme, mbi mundësitë e të jetuarit 

në kohë lufte, mbi natyrën e vdekjes; vdekje nga mërzia e dëshpërimi ose vdekje 

dinjitoze, të jetosh për vdekjen apo kundër vdekjes, të vdesësh për të tjerët, etj. Të 

gjitha këto pikëpyetje do të shtrohen nga personazhet mbi këto dy motive që bëhen 

fymëzim veprash letrare edhe në ditët tona.    

Edhe pse një trajtim i shkurtër, kemi gjykuar se çështja e natyrës së misticizmit 

te romani Shpresa vlen të trajtohet pasi ajo merr një ngjyrim të ndryshëm nga ai i 

Heminguejit dhe Markos. Do të përpiqemi të shpjegojmë nuancën mistike të 

këndvështrimit malrojan bazuar kryesisht te aksioni i mbarë popullit spanjoll.  

Edhe luftëtari heminguejan do të përballet me sprova të vështira, të cilat në të 

shumtën e rasteve, do të  krijojnë  edhe dualitet në  mendimet e tij. Për të parë më nga 

afër këtë përplasje të pandërprerë pasigurish që përshkojnë Për kë bie Kambana do të 

përqendrohemi te fragmentet më të njohura të veprës, historinë e Pilarit mbi masakrën  

e luajalistëve dhe  skenën e vdekjes së Robert Xhordanit. 

Në lidhje me vizionin mbi jetën dhe vdekjen, Heminguej do të shpjegojë arsyen 

pse jeta duhet jetuar qoftë dhe në momente të shkurtra. Me mendimin e thellë filozofik 

ai do të shpjegojë ndryshimin që ekziston midis jetës cilësore dhe asaj sasiore. Do të 

mësojmë edhe nëse ai ka një vizion optimist mbi jetën dhe vdekjen, cili është armiku 

kryesor në jetën  e njeriut.  

Hedhja e urës në erë është një motiv i veçantë që meriton një analizë të detajuar 

në këtë punim. Kjo urë është thjesht një produkt i imagjinatës së autorit, gjë që e ka 

deklaruar edhe vetë Heminguej. 

Një vend të veçantë zë motivi i vrasjes, një motiv jo i patrajtuar në fushën e 

letërsisë, por i sjellë në mënyrë origjinale nga Heminguej.  

Termi  misticizëm nënkupton më tepër një vetëdije të paverbalizuar e diçkaje të 

ndryshme nga jeta fizike e një njeriu, një vetëdije e asaj çfarë është quajtur më parë 

jeta më e gjerë e universit. Në veprën Për kë bie kambana, lexuesi është në dijeni të një 

force tjetër e cila vepron paralelisht me jetën e një njeriu dhe e kufizon atë edhe pse 

Heminguej është paksa skeptik në lidhje me këtë, pra, nuk e shpreh hapur se beson në 

supersticione.  

Po në këtë kapitull do të zërë vend edhe Petro Marko me veprën  e tij Hasta la 

vista.  

Angazhimi i heronjve markojanë në këtë luftë është një betejë për jetën, për një 

jetë më të mirë, për një të ardhme më të mirë. Edhe pse karakterizohen nga një 

idealizëm që arrin deri në utopi, këta liridashës e paqedashës e duan jetën, pavarësisht 

se shpesh tregohen edhe të lëkundur në mendime. Përsa i përket vdekjes, ajo do të 

shfaqet si një mjet rrëfimi që merr nuanca të ndryshme në vepër, herë-herë denoncuese 

dhe herë-herë sfiduese.  

I pranishëm në veprën  e Markos është edhe vizioni mistik. Edhe pse i huazuar 

nga Heminguej, mendojmë se është një ndër arritjet e autorit qoftë në planin artistik 

qoftë në planin kuptimor. Përmes rrëfimit të kurbatkave, ne do të gjejmë edhe cilësi të 

karakterit të mvetësishme të qenies njerëzore.  

Diskutimeve të shumta në veprën Shpresa të Malrosë dhe Për kë bie kambana të 
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Heminguejit nuk i shpëton as çështja fetare, ajo e besimit, e kishës dhe e rolit të 

priftërinjve. Përsa i përket veprës Hasta la vista së Markos, nuk është se feja zë ndonjë 

vend të rëndësishëm.  

 Në kapitullin e katërt do të përqendrohemi në mënyrën se si realiteti spanjoll 

është letrarizuar aq bukur sa ngjarja vjen e gjallë, e natyrshme, sa tragjike aq dhe 

epike. Do të studiojmë përballjen e fiksionit me realen. Është kjo bashkëjetesë  

origjinale ndërmjet imagjinares dhe reales që përbën objektin e diskutimit tonë.  

Të flasësh për një ngjarje “në çast” duket larg çdo kujtimi që mund të ruajë 

autori. Ai rrëfen atë që ka përjetuar duke u referuar fakteve që kujtesa i sjell në mendje. 

Kjo do të bëjë dallimin ndërmjet shkrimtarëve.    

Në sajë  të  romaneve në fjalë, ne si lexues gjejmë një pjesë të Spanjës, një  

pjesë  të  historisë  së  popullit spanjoll gjatë luftës së tij civile të  shekullit të  njëzet  që 

kalon si stafetë në Francë, Amerikë dhe Shqipëri.   

Nocioni kohë, hapësirë dhe prania e personazheve do të jenë ata që do të 

përcaktojnë specifikën estetike dhe letrare të secilës vepër në nivel dëshmie.  

Një çështje tjetër që ka tërhequr vëmendjen tonë si lexues është edhe kurioziteti 

për të zbuluar nëse kemi të bëjmë me romane tezë. Do të shpjegojmë domethënien e 

romanit tezë. Vlerat antifashiste në këto vepra  janë të padiskutueshme, por kur bëhet 

fjalë për përzgjedhjen e tezave dhe të ashtuquajturën zgjedhje të mirë, këtu lind 

problematika.  

Në këtë kapitull do të analizojmë shtresime të ndryshme karakteresh në veprat 

në studim me qëllim që të kemi një ide më të qartë mbi aktorët që interpretojnë në këtë 

dramë spanjolle.  

Së pari, do të analizojmë parimin e metamorfozës të cilit i nënshtrohen 

personazhet e romanit Shpresa. Në qendër të kësaj çështjeje do të jenë këto njerëz të 

cilët do të transformohen në sajë të qëllimeve, veprimeve,bindjeve dhe rrethanave të 

luftës në përballje me vuajtjet  mizoritë, frikën dhe me vdekjen.  

Së dyti, do të analizojmë heronjtë e Heminguejit dhe do të evidentojmë cilësitë 

që do ta ngrenë individin në nivelin e heroit heminguejan.   

Së fundi, një interes të veçantë ka paraqitur në studimin tonë edhe figura 

komplekse e Pilarit, një nga personazhet, në një farë mënyre, shtylla e gjithë fabulës së 

romanit..  

Po t‟i referohemi veprës Hasta la vista, do të zbulojmë botën shpirtërore të 

personazheve, karakteret njerëzore me të mirat e me të këqijat e tyre. Nisur nga 

karakterizimi i dy protagonistëve kryesorë në marrëdhënie dashurore, do të theksojmë 

edhe faktin se çfarë e bën këtë vepër të dalë nga kornizat e realizmit socialist.  

Një vend të rëndësishëm do të zërë dhe narrativa e veprave në studim, e cila do 

të përcaktojë pikëtakime dhe dallime mes autorëve në fjalë.  

Të shkruash për stilin e veprave të Malrosë duhet të njohësh mirë qëllimin dhe  

këndvështrimin e tij mbi romanin si gjini letrare. Do të analizojmë narrativen në këtë 

vepër bazuar në konceptin e tij mbi kohën, veprimin, hapësirën dhe personazhet. 

Teknika kinematografike është një karakteristikë e stilit të Malrosë.  

Në kuadrin e narrativës, do të argumentojmë hipotezën tonë në lidhje me 

tipologjinë e ligjërimit; letrar apo gazetaresk. Në këtë çështje, ne do të zbulojmë këtë 

aspekt të panjohur dhe të keqkuptuar nga shumë kritika. Nën penën e këtij shkrimtari të 

madh, Historia shërben si një referues, nga ku artikulohet një strukturë letrare e cila i 

tejkalon kufijtë e një shkrimi të thjeshtë informues. Duke përdorur teknika të reja 

shkrimi, në formën e një reportazhi, ai mbështetet në realitet  për t„i  dhënë vërtetësi 
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romanit  si gjini letrare.  

Një teknikë tjetër e narrativës është edhe transfigurimi i reales. Duke qenë se 

rrëfimi është shumë i hapur, i pasur dhe kompleks, Malro arrin të krijojë kombinime të 

ngjashme me një simfoni  në sajë të një imagjinate që buron nga një ngjarje e madhe 

me përmasa epike siç është Lufta e Spanjës.  
Aspekt i rëndësishëm i veprës së tij është përdorimi i elementeve të komunikimit 

joverbal të cilët pa dyshim përbëjnë ndihmesën më të parë të komunikimit verbal. 

Andre Malro ka arritur të shpalosë një realitet me përmasa epike të luftës së Spanjës, 

ku zhurmat, dritat, aromat, gjestet, simbolet dhe qetësia bashkëjetojnë në mënyrë të 

përkryer. 

Një diçka që na bën përshtypje në këtë vepër  është  edhe përdorimi i simboleve, 

të tilla si ato të shqiponjës, të gjarprit, zogjtë shtegtarë, etj, përmes së cilave do të 

përçohen ide dhe mendime. Nuk mungon dhe gjuha e trupit si një nga elementet e 

rëndësishme të komunikimit joverbal. Larmia e elementeve plotësuese të komunikimit 

verbal janë edhe efektet e dritave ose ndriçimet, fryt i imagjinatës vizuale të autorit.  

Pas një analize të hollësishme të narratives së romanit Shpresa, do të ndalemi 

edhe te narrativa e Për kë bie kambana, ku do të zbulojmë teknika të veçanta rrëfimi. 

Mjeshtëria e autorit, edhe në lëmin e artit kinematografik, i ka lënë gjurmët e veta dhe 

në këtë roman.  

Ashtu si te Malro do të analizojmë edhe elementin kohë, të cilit Heminguej do t‟i 

veshë edhe një kuptim të veçantë. Teksa rrëfimi merr rrjedhën e tij, krahas tik-takut të 

rregullt të orës (koha reale) pranëvihet dhe koha subjektive, e cila do të marrë format e 

saj të ndryshme në varësi të qëllimeve të heroit.  

Tregimi dhe përshkrimi drejtohen nga vështrimi dhe ndërgjegja e një 

personazhi, hipotezë që do ta konkretizojmë me disa shembuj. Një element i 

rëndësishëm është edhe dialogu, si kontribut i rëndësishëm në artin e rrëfimit në këtë 

vepër.  

Do të trajtojmë më vete një cilësi origjinale të narratives, ku brenda tregimit 

kryesor rrëfehen histori të tjera. Do t‟i referohemi teorisë së ajsbergut, të cilën do ta 

konstatojmë të zbatuar te ky dialog i brendshëm, te ky dialog me vetveten. 

Përsa i përket Petro Markos, ai të befason me një kujtesë të mahnitshme. 

Rrëfimi letrar vendoset paralelisht me Historinë. Ne do të depërtojmë në lidhjen zinxhir 

të elementëve të dramës spanjolle dhe shqiptare. 

Do të zbulojmë marrëdhëniet që vendosen midis rrëfimtarit, heroit dhe lexuesit 

me qëllim që të vëmë në dukje të veçantën e narratives në këtë vepër. Teknikës së 

rrëfimit nuk i shpëton as syri kinematografik, i cili vëzhgon rrjedhën e ngjarjeve. 

Gjithsesi, do të theksojmë dhe ndryshimin midis teknikës së rrëfimit të Markos dhe asaj 

të Heminguejt.    

Një vend të rëndësishëm do t‟i kushtojmë dialogut i cili shpesh karakterizon 

personazhet, mendimet dhe bindjet e tyre. Në këtë kapitull do të trajtojmë dy çështje që 

e bëjnë të veçantë rrëfimin e kësaj vepre. Bëhet fjalë për stilin epistolar dhe vendin e 

rolin e këngës në këtë vepër.  

Përsa u përket letrave, do të shpjegojmë natyrën e tyre dhe funksionin që ato 

përmbushin në vepër. Do të analizojmë strukturën e tyre në vepër për të krijuar një 

fizionomi të stilit epistolar të Hasta la vistës.  

Së fundi, kënga e cila përfaqëson formën më të pastër të shfaqjes së shpirtit 

njerëzor është një çështje që vlen të trajtohet për mesazhin që përcjell te lexuesi i të 

gjitha kohërave.  
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Shpresojmë që ky punim të jetë pjesë e një ndihmese në fushën e studimeve 

krahasuese, si një fushë e re dhe si një disiplinë e re e komunikimit letrar. Mendojmë 

gjithashtu se një punim i tillë do të jetë një ndihmesë për vënien në jetë të parimeve dhe 

metodologjisë së letërsisë së krahasuar, si edhe një prurje në aspektin ndërkulturor 

midis vendeve të ndryshme.  



 1 

 

          KREU I   

     

          1. Lufta e Spanjës - tre romancierë përballë historisë 

 

 Lufta, e çfarëdolloj periudhe qoftë, lind vepra letrare. Konkretisht, Lufta e 

Spanjës frymëzoi tre autorët në studim të krijonin tri vepra letrare që kanë lënë gjurmë të 

pashlyeshme në historinë e letërsisë së vendit përkatës, por pse jo, edhe në nivel botëror. 

 Ndodh që disa shkrimtarë mendojnë, thellohen, zgjaten për vite me radhë që të 

shkruajnë një vepër. Në rastin tonë, Malro dhe Heminguej i shkruan romanet e tyre, 

ndërsa lufta vazhdonte. Ndryshe nga ata, Marko e shkroi romanin e tij disa vite më pas, i 

frymëzuar nga Heminguej, siç e pohon edhe ai vetë. Pavarësisht periudhës kur i shkruan 

këto vepra, te tre këta shkrimtarë ishin njerëz veprimi që dëshmuan mbi jetën dhe 

eksperiencën e tyre. Ata shkruan mbi gjëra reale, mbi vendet ku vetë shkuan dhe për 

gjërat që panë e përjetuan. Të tre ishin mbështetës të qeverisë republikane. Ata erdhën në 

luftë jo vetëm për të raportuar për luftën, por për të punuar e luftuar aktivisht kundër 

falangjistëve, forcave fashiste të gjeneral Françisko Frankos.  

 Të tre shkrimtarët, djem të një shekulli, të të njëjtave ide, të gatshëm për të vënë 

talentin e tyre në shërbim të viktimave të padrejtësive ekonomike dhe sociale. Të tre e 

ndajnë luftën si lëndë romaneske. Dy nga këta shkrimtarë marrin pjesë në xhirimin e një 

filmi mbi të njëjtën temë. Shqetësimi i tyre kryesor nuk është gjë tjetër veçse kuptimi që 

do t‘i jepej fatit njerëzor.  

 Tre autorë tё kulturave e kombësive tё ndryshme pёrballё njё lufte, njё lufte 

civile, nё tё cilёn marrin pjesё jo vetëm populli i Spanjёs, por edhe luftёtarё dhe 

vullnetarё tё ardhur nga e gjithё bota, duke i dhёnё kёshtu kёsaj ngjarjeje karakter 

universal. Cilёt janё kёto autorё? Pёrse pikёrisht kёto shkrimtarё? 

     Autori i parё ёshtё shkrimtari francez Andre Malro, me romanin e tij Shpresa, i 

dyti ёshtё shkrimtari amerikan Ernest Heminguej me romanin Pёr kё bie kambana dhe i 

treti është shkrimtari shqiptar Petro Marko me romanin e tij Hasta la Vista,  Janё 

pikёrisht kёta shkrimtarё qё kemi zgjedhur pёr të studiuar dhe krahasuar, sepse ata janё 

edhe dёshmitarёt e preludit tё Luftёs sё Dytё Botёrore, Luftёs Civile tё Spanjёs.  

  Nё fakt, Lufta Civile e Spanjёs, pёr shumё nga ne, ёshtё njё ngjarje e largёt nё 

kohё, por ajo mbetet e gjallё edhe falё figurave tё shquara tё botёs sё artit dhe tё letёrsisё, 

tё cilёt shkuan pёr tё dhёnё ndihmesёn e tyre nё Spanjё, nё vendin ku gjermanёt, rusёt 

dhe italianёt dёrguan trupa dhe specialistё teknikё pёr tё provuar armёt qё do tё 

pёrdoreshin nё konfliktin e ardhshёm.  

 Letërsia dhe imagjinarja marrosin mitet qё historia zgjedh për t‘i shёrbyer nё njё 

pjatё tё argjendtë. Kёshtu ndodh edhe nё rastin e Luftёs Civile tё Spanjёs, e cila vjen nё 

Europё me legjenda tё dhimbshme dhe tragjike: kriza ekonomike e viteve ‘30, ardhja e 

fashizmit dhe frika e njё revolucioni botёror i detyrojnё intelektualët tё pozicionohen ndaj 

kёtij realiteti. Deri kёtu, mendjet përballen nga pikëpamja e ideve; Marko, Malro dhe 

Heminguej tek Lufta e Spanjёs gjejnё rastin tё pёrballin ligjëratёn e tyre letrare me 

realitetin dhe tё shndёrrojnё mendimet e tyre nё angazhim. Diktaturёs i kundёrvihet liria 

dhe fashizmit i kundërvihet kundёrfashizmi. 

 Nёse angazhimi i Malrosë, i Heminguejit dhe i Markos është kryesisht letrar, duke 

qenё se letёrsia shërben edhe si ndёrmjetёse pёr të kaluar nga ana e etikёs, ne mund ta 

konceptojmë këtë angazhim gjithashtu nё kuptimin e pjesëmarrjes direkte nё njё luftim 
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politik. Ështё pёrvoja e kёtyre tre autorëve qё ka ushqyer kёto tekste trillimi, duke u 

dhёnё kёtyre tё fundit njё domethënie historike.  

 Për të patur një këndvështrim më të gjerë për romanet Shpresa, Për kë bie 

kambana dhe Hasta la vista, si dhe autorët Andre Malro, Ernest Heminguej dhe Petro 

Marko, dëshmitarë e pjesëmarrës aktivë të kësaj lufte të përgjakshme të Spanjës, duhet 

krijuar një ide mbi kushtet, shkaqet, pasojat, forcat pjesëmarrëse, si dhe rezultatet e saj.  

  Për ta paraqitur sa më mirë këtë kontekst historik jemi mbështetur kryesisht te 

dosja e Zhilbert Subigu mbi veprën Shpresa të Malrosë
1
, Luftën e Spanjës si dhe te disa 

të dhëna të tjera bibliografike mbi Heminguejn dhe Markon.  

  Si të gjitha konfliktet e tjera të shekullit XX, Lufta e Spanjës erdhi nga përplasje 

konfliktesh: rënia e Monarkisë, vështirësia e Republikës për të qeverisur, çështjet fetare 

dhe problemet agrare të trajtuara jo në mënyrën e duhur, kontradikta e ashpër midis ideve 

së kastës të përziera me klerikalizmin e ashpër të ushtarakëve, antiklerikalizmi dhe 

dëshira për çlirim shoqëror të masave të udhëhequra nga të majtët, të cilët ishin të ndarë 

në socialistë, komunistë e anarkistë.  

  Fitorja elektorale e Frontit Popullor në prill të vitit 1937, që ribashkon partitë e së 

majtës, bën që më 18 korrik të 1936-s të shpërthejë kryengritja e ushtarakëve. Për tri vite 

rresht, një luftë civile shumë e ashpër vë në opozitë frankistët, të përkrahur nga La 

Falanzh, pronarët e mëdhenj dhe hierarkinë katolike, nga njëra anë, dhe, nga ana tjetër, 

republikanët, të mbrojtur nga punëtorët, fshatarët e brigadat ndërkombëtare të formuara 

me vullnetarë antifashistë nga mbarë bota, përfshirë këtu edhe Batalionin ―Abraham 

Linkoln‖, përkatësisht të përbërë nga amerikanë, si dhe batalionin Garibaldi, të përbërë 

edhe nga vullnetarë shqiptarë.  

  Vlen të vlerësohet fakti që Lufta Civile e Spanjës ishte rezultat i 

mosmarrëveshjeve midis dy grupimeve të mëdha: republikanëve dhe nacionalistëve. Nga 

njëra anë, krahu republikan përfshin anarkistët dhe socialistët radikalë, të cilët janë të 

bindur që revolucioni duhet të jetë i tërë dhe proletar. Në Aragon dhe në Katalonjë, ata 

krijojnë për herë të parë një shoqëri revolucionare ku mbizotëron terrori: persekutim i 

klerit, mbyllje dhe plaçkitje e kishave, vetadministrim i ndërmarrjeve nga komiteti 

punëtor). Ky apokalips i lirisë, për të cilin flet edhe Malro, zhduk qoftë edhe më të voglin 

embrion të shtetit dhe favorizon mosorganizimin e mbrojtjes republikane. Nga ana tjetër, 

komunistët dhe socialistët e moderuar përpiqen ta forcojnë autoritetin e pushtetit. Kjo 

rrymë, nëse mund ta quajmë të tillë, është një lloj partie e rregullit e shqetësuar më tepër 

për të mbrojtur demokracinë parlamentare se të përkrahë një revolucion shoqëror imediat.  

  Qeveria franceze është ajo që i mbështet republikanët me avionë bombardues (30 

bombardues Potez). E përmendim këtë fakt, sepse janë pikërisht Andre Malro dhe të tjerë 

që do të luajnë një rol të madh, të mbështetur dhe nga ministri i aviacionit republikan. 

Skuadrilja “Espanja”, shumë përpara krijimit të brigadave ndërkombëtare, do të luajë një 

rol të madh në muajt e parë të luftës.
2
 

 Partitë progresiste si dhe individë të ndryshëm nga mbarë bota mbushin radhët e 

brigadave ndërkombëtare. Që nga nëntori i 1936-s këto brigada do të luajnë një rol të 

rëndësishëm kryesisht në mbrojtjen e Madridit. Në tërësi, ato përfshijnë 35000 luftëtarë të 

lirisë të të gjithë kombësive, nga të cilët 10000 gjejnë vdekjen në front.  

                                                           
1 A, Malraux,  L „espoir, Folio plus, 1996, f. 636. (Marrë nga Dossier në fund të librit, i shkruar nga Gilbert 

Soubigou) 
2  P. Marko,  Intervistë  me vetveten (Retë dhe gurë), Shtëpia botuese OMSCA, Tiranë, 2000, f. 199. 
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  Janë këto brigada për të cilat shkruan Petro Marko në veprën e tij madhore Hasta 

la vista, janë bij të shquar nga e gjithë bota, të cilët kanë ardhur të ndihmojnë Spanjën ku 

luhet fati i demokracisë. Përveç shkrimtarit militant Petro Marko, marrin pjesë edhe 

figura të spikatura të kohës, si Mehmet Shehu, Asim Vokshi, Skënder Luarasi, etj, të 

cilët, ashtu si vullnetarët e tjerë internacionalistë, disa prej të cilëve, përballen me këtë 

realitet të egër duke dhënë edhe jetën. Qëllimi i tyre është dëshira për një Spanjë të 

rigjeneruar në traditën e saj si edhe shpëtimi nga anarkia e shkaktuar nga Fronti Popullor. 

Prania masive e trupave italiane, dërgimi i një grupi të specialistëve gjermanë, legjioni 

―Kondor‖ dhe një ndihmë e konsiderueshme materiale si armë, tanke, aviacion do të 

vendosin për fatin e nacionalistëve.  

 Ndihma jashtëzakonisht e madhe e dhënë nacionalistëve nga Musolini e Hitleri, 

ndërkohë që demokracitë strehohen në një mosndërhyrje të akullt, çon në fitoren e 

Frankos në korrik të 1939-s, çfarë shënon fillimet e një pushteti absolut që do të sundojë  

më se 30 vite.  

 Pasojat e kësaj lufte qenë katastrofike për spanjollët dhe forcat pjesëmarrëse. Për 

spanjollët, kjo luftë qe një humbje e madhe kombëtare, familjare dhe personale: 600 mijë 

të vdekur dhe 2 vite e gjysmë luftë qenë çmimi i kësaj urrejtje reciproke. Pavarësisht nga 

bilanci tragjik, lufta civile u dha spanjollëve një pjekuri politike që i largoi ata nga 

përleshjet e përgjakshme. 

 Lufta e Spanjës, që zgjati 3 vjet e që shkaktoi vdekjen e 1 milion vetave, do të 

shërbente si një përgatitje e asaj çfarë do të ndodhte në Luftën e Dytë Botërore. Ndërsa 

demokracitë perëndimore kufizohen vetëm me përkrahje morale të republikanëve, shtetet 

fashiste (Gjermania dhe Italia) mbështesin ushtarakisht Frankon dhe përfitojnë nga rasti 

për të provuar armatimin e tyre të ri. Nga ana e tyre, trupat republikane mjaftohen me 

mbështetjen ushtarake të rusëve. Përballë indiferencës dhe hipokrizisë së shteteve 

demokratike, popullsia merr rolin udhëheqës në këtë luftë: trupa të armatosura nga e 

mbarë bota i bashkëngjiten vullnetarisht radhëve të republikanëve spanjollë. 

 Këto brigada internacionale, ku mund të gjesh intelektualë dhe shkrimtarë të cilët 

improvizohen si ushtarë, dëshmojnë për karakterin universal të Luftës së Spanjës. Me të 

drejtë shtrohet pyetja: Çfarë i shtyn këto shqiptarë, francezë, amerikanë apo çekosllovakë 

etj, të marrin pjesë në këtë luftë që nuk është e tyrja? 

 Këtu qëndron e veçanta e Luftës së Spanjës. Pavarësisht nga vendi, rrethana  

historike ajo simbolizon dhe përmbledh të gjitha përballjet ideologjike të epokës, bën që 

intelektualët të tregohen konsekuentë ose jo konsekuentë me veten e tyre, të përballen në 

mendime me ligjeratën e tyre. Ç‘është më e rëndësishmja, ata janë tё parët që hidhen në 

frontin e luftës.  

 Rëndësia e Luftës së Spanjës qëndron në faktin se ajo shërbeu si laborator 

ushtarak, politik dhe ideologjik për ngjarjet që do pasonin më vonë.  

 Roli i laboratorit ushtarak ishte i trefishtë:  

- përfshin njëkohësisht armët e reja, bankë - provë për topat e avionët që do të 

përdoreshin me vonë gjatë Luftës së Dytë Botërore.  

- formimin e luftëtarëve në specialitete të reja - aviatorë për gjermanët, këmbësori 

për italianët, polici sekrete për rusët.  

- të rejat taktike‖
3
  

                                                           
3
 B, Bennassar, Histoire des Espagnols, Paris, A.Colin, 1985, 2 vol, f. 521.  
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 Në planin politik, për herë të parë komunistët dhe anarkistët marrin pjesë së 

bashku në një qeveri ligjore të dalë nga zgjedhjet dhe në të njëjtën kohë, Lufta e Spanjës 

vërteton pamundësinë praktike të aleancës ndërmjet forcave të ekstremit të majtë për 

shkak të divergjencave ideologjike. Gjithashtu, Franko vendos një qeveri reaksionare që 

përdor receta të fashizmit,çka justifikon kryqëzatën fetare që ai ndërmerr. Nga ana tjetër, 

republikanët bashkohen me një frymë kolektive me frymëzim anarkist.  

 Roli i laboratorit ideologjik ka qenë kryesor për formimin e shumë militantëve të 

revolucioneve të ardhme evropiane, dhe kryesisht revolucionet komuniste të Evropës 

Lindore, por pati edhe shumë perëndimorë që luajtën një rol të rëndësishëm në 

organizatat e Rezistencës, siç qe edhe rasti i Andre Malrosë në Francë, i Heminguejit në 

Amerikë dhe i Petro Markos në Shqipëri. Pёrballё këtij fakti historik nuk mund të rrinin 

duarkryq edhe protagonistët e punimit tonë, këta tre kolosë të letrave shqiptare, franceze 

dhe amerikane. Secili, në mënyrën e vet, i vë gjoksin zjarrit të luftës për të përkrahur një 

popull, i cili ndodhet në mëshirë të fatit e që përballet me një dhunë të egër fashiste.  

 Kështu francezi Malro drejton skuadriljen e aviatorëve ―Espanja” për të sulmuar 

avionët fashistë e franksitë. Heminguej fluturon nga Amerika e largët dhe angazhohet në 

luftë për një Spanjë të lirë. Djaloshi himarjot nga Shqipëria niset në këtë luftë me 

qëllimin e vetëm: shfarosjen e bishës fashiste që kërcënon Spanjën e për më tepër edhe 

vendin e tij.  

 Si përfundim, mund të themi se ajo çka i bashkon këta tre autorë është shpresa e 

tyre për triumfin e lirisë, me bindjen e plotë se pjesëmarrja e tyre, pavarësisht nga forma e 

saj, mund të ndikonte në një fare mënyre në çështjen e luftës. Edhe pse nuk e fituan 

luftën, këta shkrimtarë arritën me anë të veprave të krijonin një imazh të veçantë të 

njeriut përballë historisë.   

     1.1. Lufta - këndvështrim filozofik dhe letrar mbi luftën
4
 

 Shumë mendime janë rrahur, shumë debate janë zhvilluar mbi kuptimin e luftës, 

por kurrë nuk është arritur të jepet një përkufizim i prerë i saj. Teksa flasim për 

padrejtësitë që ajo nxit dhe për pasojat e saj fatale na intrigon një shprehje e thënë nga 

Martin Fisher: ―Streha e falimentimit ekonomik, artistik, intelektual dhe moral është 

lufta‖. Në luftë askush nuk njeh fitore: të gjithë ata që luftojnë janë humbës. Të njëjtin 

mendim ndan edhe Benxhamin Frenklin, i cili shprehet: ―Të gjitha luftërat janë marrëzira 

shumë të shtrenjta dhe shumë të dëmshme. Sipas mendimit tonë, kurrë nuk ka pasur luftë 

të mirë ose paqe të keqe. Kur do të bindet dhe të pranojë njeriu të kapërcejë vështirësitë 

me anë të arbitrazhit?‖. Koha ka treguar se njeriu e ka më të vështirë të flasë sesa të 

luftojë, të shfaqë epërsinë e tij mbi të tjerët me dhunë, sikur të kërkojë zgjidhjen me 

urrejtje: ashtu shprehet edhe Tomas Man: ―Lufta është një ikje e frikshme nga problemet 

e paqes‖. 

  Heminguej shkruan: ―Kurrë mos mendo se lufta, s‘ka rëndësi se sa e nevojshme, 

as se sa e justifikuar, nuk është krim‖, për ta përligjur më tej Miguel dë Unamuno: ―Lufta 

është shenjtërimi i krimit.‖ Gjatë historisë së njerëzimit jemi njohur me luftëra të 

ndryshme, të lindura nga shkaqe të ndryshme, por gjithnjë ―i pasuri e paguan luftën, i 

                                                           
4
 Për trajtimin e kësaj çështjeje jemi mbështetur kryesisht te siti i mëposhtëm:   

 http://w.w.w. evene.fr/citations/mot.php?mot=guerre  
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varfëri vdes‖, sipas Zhan Pol Sartrit. Bismarku është shprehur se kushdo që ka parë sytë e 

akullt të ushtarit që po vdes në fushën e betejës do të mendohet mirë para se të fillojë një 

luftë.  

 Disa intelektualë e përjetojnë luftën me shumë ndjenjë, si Gij dë Mopasan, i cili 

shprehet: ―Lufta! Kur mendoj për këtë fjalë, ndihem i hutuar, sikur ata më flasin për 

magji, për inkuizicion, për një gjë të largët, të përfunduar, të neveritshme, monstruoze, të 

panatyrshme. Kur ata na flasin për kanibalë, ne buzëqeshim me krenari, sepse ne 

shprehim epërsinë ndaj të egërve. Kush janë të egrit e vërtetë? Ata që luftojnë me qëllim 

që të hanë ata që ata mundin, apo ata luftojnë kryesisht për të vrarë?‖ Njeriu është i vetmi  

që merret me atë mizori të mizorive, e cila ka emrin luftë. Ai (njeriu) është i vetmi që 

mbledh rreth vetes vëllezërit e tij dhe që gjakftohtë dhe i qetë shfaros llojin e vet. Ai është 

e vetmja kafshë që për paga të ndyra do të marshojë e do të ndihmojë të masakrojë të huaj 

të llojit të tij, të cilët nuk e kanë trazuar e as nuk janë grindur kurrë. Dhe gjatë intervalit të 

fushatave ai e fshin gjakun nga duart e tij dhe punon për ―vëllazërimin universal të 

njeriut‖- me gojën e tij. Për këtë Homeri thotë: ―Rezultati i luftës është në duart tona, 

rezultati i fjalëve është në këshill‖. Sa jemi të aftë ta kontrollojmë luftën, kjo është një 

çështje që u takon fakteve dhe të vërtetave. Asnjëherë njeriu nuk ka arritur ta kontrollojë 

këtë përbindësh të madh, një grusht adrenaline në lëvizje, një zemër që pulson vetëm për 

derdhje gjaku, një makth i gjallë që valëvitet kobshëm në sytë e atyre që e kanë njohur 

luftën.  

 Sipas Daniel Ha ―Lufta është koha e errët e vlerës, humbjes dhe shpresës ku 

njeriu kontrollohet nga arma e tij dhe kjo e fundit kontrollohet nga urrejtja. Plotësisht e 

pakontrollueshme.‖ Megjithatë, ka intelektualë që mendojnë se lufta nuk është edhe aq e 

keqe sa duket. Zhon Stjuart Mil, për shembull, mendon se lufta është një gjë e shëmtuar, 

por jo më e shëmtuara e të gjithave. Njeriu i cili nuk ka asgjë për të cilën është gati të 

luftojë, asgjë tjetër që është më e rëndësishme se siguria e tij personale, është një krijesë e 

mjerë dhe nuk ka shanse për të qenë i lirë nëse nuk bëhet apo mbahet kështu nga 

përpjekjet e njerëzve më të mirë se ai vetë.‖  

 Përkundrazi, Xhimi Karter shprehet: ―Lufta mund të jetë ndonjëherë një e keqe e 

nevojshme. Por s‘ka rëndësi sa e nevojshme, ajo gjithmonë është një e keqe dhe kurrë një 

e mirë. Ne nuk do të mësojmë se si jetohet së bashku në paqe duke vrarë fëmijët e njëri-

tjetrit‖. Pikërisht, lufta bëhet ndërmjet njerëzve, nga njerëzit. Pa e kuptuar, imitojmë 

sjelljet e kanibalëve dhe për të qenë edhe ironikë, i kritikojmë ata. Është Fransua Fenelon 

ai që thotë se të gjitha luftërat janë luftëra civile, sepse të gjithë njerëzit janë vëllezër. Të 

njëjtën gjë shpreh edhe Hygo duke pyetur retorikisht ―Lufta civile? Çfarë do të thotë? A 

ka ndonjë luftë të huaj? A nuk bëhet çdo luftë ndërmjet njerëzve, ndërmjet vëllezërve?‖. 

Ndërsa Bernart Rusell shprehet: ―Lufta nuk tregon kush ka të drejtë - vetëm kush 

mbijeton‖. 

 Po atëherë, pse luftojmë ne? Xhonatan Suift, thotë: ―Lufta! Ajo lojë e marrë që 

botës i pëlqen aq shumë ta luajë‖. Pra, luajmë? A mund ta konsiderojmë luftën thjesht, 

një lojë? [...] sepse Robert Holl, në fakt, thotë: ―Lufta s‘është asgjë më pak se një 

shfuqizim i parimeve të virtytit. Ajo është një sistem ku përjashtohen pothuajse të gjitha 

virtytet, ku përfshihen pothuajse të gjitha veset‖. Vetë lufta është një ves. Ajo lind nga 

dëshira e individit për të përfituar përparësi në kurriz të njerëzimit. ―Lufta është frika e 

fshehur në kurajë‖, citon Uiljam C. Uestmorlend. ―Në luftë, nuk ka ushtarë të 
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paplagosur‖, Zhoze Naroski. Albert Ajnshtajn dikur ka thënë: ―Për sa kohë që të ketë 

njerëz, do të ketë edhe luftëra‖.  

 Njeriu nuk bindet kurrë se çdo vdekje e pakëson vetë atë, njerëzimin, shoqërinë. 

Dhe janë pikërisht të vdekurit ata që e dinë më mirë se kushdo rëndësinë e jetës. ―Vetëm 

të vdekurit e kanë parë fundin e luftës‖, thotë Platoni, dhe vetëm nëse të vdekurit do të 

ktheheshin, lufta do të merrte fund, shprehet Stenli Bolduin. Vetëm ata që kanë dhënë 

jetën e tyre në fushën e betejës e dinë mirë rëndësinë e paqes. Paqja dhe lufta, 

ç‘marrëdhënie antonimie ekziston mes tyre? Zhorzh Klemanso shprehet: ―Nuk e di nëse 

lufta është ndërhyrje e paqes apo paqja ndërhyrje e luftës‖. Kaq të ngjashme dhe të 

ndryshme: lufta dhe paqja. ―Në paqe djemtë varrosin baballarët e tyre, por në luftë 

baballarët varrosin bijtë e tyre‖, citon Cresusi. Lojë fjalësh, të thuash. Lojë që luhet me 

realitetin. Siç e theksuam edhe më lart, për sa kohë që të ketë njerëz, do të ketë edhe 

luftëra. Por Albert Ajnshtajn ka thënë një fjalë shumë të drejtë: ―Bota nuk do të 

shkatërrohet nga ata që bëjnë keq, por nga ata që qëndrojnë pasivë kundrejt të keqes që 

ndodh‖. Dikush i ka quajtur luftërat ―sëmundje‖ dhe ky është pikërisht Selini, i cili thotë 

se që të dyja janë pafundësi makthesh.  

 Jemi mësuar që përpos vetëdijes sonë, ta konsiderojmë luftën si mallkim, vatër 

urrejtjesh e vdekjesh, por kurrë nuk kemi ditur ta vlerësojmë edhe bardhësinë që 

përhumbet në horizontet gri të luftës. Lufta është e shenjtë, është një nga ligjet e shenjta 

të botës, ajo mbart ndjenjat fisnike, nderin, mosinteresimin, virtytin, guximin dhe me një 

fjalë i pengon njerëzit të bien në materializmin më të shëmtuar. Kështu të bashkohesh në 

kope, të ecësh ditë e natë pa pushim, të mos mendosh për asgjë, të mos studiosh asgjë, të 

mos mësosh, të mos lexosh, të mos jesh i dobishëm për askënd, të qelbesh nga 

papastërtia, të shtrihesh në baltë, të jetosh si kafshë, në një kafshërim të vazhdueshëm, të 

bastisësh qytete, të djegësh fshatra, të shkatërrosh popuj, pastaj të ndeshësh një përzierje 

të mishit njerëzor, të vdesësh në rrugë, të krijosh liqene gjaku, të kesh fusha trupash të 

vdekur një përmbi një, të përzier me tokën e përbaltur e të skuqur, të ndërmerrësh luftën, 

një ndër fatkeqësitë e mëdha të botës.  

 Kur zëri i luftës i fshin të gjithë zërat e tjerë, kur oshëtima e tij e paqartë tenton 

qetësinë e vdekjes, heshtja e paralizuar e dëshmitarëve mbetet shpesh bosh. Por kjo 

vetëm për pak. Sepse, edhe pse kuadri i së përditshmes shtrihet i thyer në këmbët e këtij 

zëri, edhe pse gjuha duket e pafuqishme të kufizojë përmbytjen e tij, lufta, përkundrazi 

frymëzon. Duke shkatërruar një rend simbolik, lufta thërret natyrshëm një tjetër: 

pavlefshmëria e rendit të mëparshëm, e shpallur madje edhe nga paaftësia për të frenuar 

kaosin e luftës, kërkon krijimin e një rendi tjetër apo të atij të çdo kohe, shkrimtarët i janë 

përgjigjur kësaj thirrjeje në mënyrë simbolike. Situata e luftës krijon në fakt një situatë të 

re të shkruari për atë që dëshiron t‘i përgjigjet pyetjes së Holderlin: ―Pse vallë të ketë 

poetë në kohë dëshpërimi?‖
5
 ose që ai të heshtë përgjithmonë. Kur ajo (lufta) nuk është 

ngjarja fillestare që e shtyn shkrimtarin të shkruajë, ajo e lejon atë të dalë nga roli i tij dhe 

të angazhohet në atë ngjarje. Lufta ruan me fjalën një raport të veçantë, intim dhe 

njëkohësisht të paqartë, të tensionuar ndërmjet thatësirës së sloganeve, theksimit të 

kritikave, klithmave të dhimbjes ose të fitores, bollëkut të rrëfimeve të thurura me durim 

që i mundojnë apo i bllokojnë personazhet. Lufta thërret fjalën dhe e përdor atë, ajo nuk 

është vetëm objekt ligjërate, por dhe e konfiguron atë. Që të jetë luftë, çdo luftë duhet të 

                                                           
5
« Wozu Dichter in dürftiger Zeit ? », fragment nga elegjia Pain et Vin, në M, Blanchot, L‟espace littéraire, 

Paris, Gallimard, « Folio. Essais », 1955, f. 329.  
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formalizohet nga një akt gjuhe, një deklaratë lufte për armëpushim, një traktat paqeje, një 

njoftim dorëzimi pa kusht, madje edhe thjesht një pushim zjarri falë negociatave, fjalë e 

brishtë dhe ndonjë herë e pambajtur. Ndër të tjera, nëse gjatë luftës, hiqen ligjet që 

rregullojnë jetën e përditshme të një shoqërie, të bësh luftën, është gjithsesi një 

rregullator shumë i mirë, çfarë e dallon nga një akt i thjeshtë dhune, atentat terrorist apo 

plaçkitje
6
. 

 Çdo luftë supozon gjithsesi një përgatitje që nuk është vetëm materiale, por që 

kërkon një mobilizim të forcave shoqërore, ushtarake dhe shpirtërore. Ia vlen, pra, të 

vëmë në dukje vlerat dhe interesat e përbashkëta mbi të cilat mbështetet sistemi i 

përfaqësive
7
 të ndara që do të çojë në një koncensus të mjaftueshëm, në një grup të dhënë 

me qëllim që ta shtyjë atë të bëjë përpjekje dhe të përballet me rreziqet që sjell çdo 

konflikt. Angazhimi mund të jetë pasojë e entuziazmit, e presionit shoqëror, e një nevoje 

jetësore; ai mund të jetë gjithashtu edhe shprehja e një pranimi të nënshtruar. Në këtë 

kontekst, propaganda luan një rol kryesor. Pozicionimi i letërsisë ndaj luftës, pro apo 

kundër saj, përbën një problematikë të vërtetë. Shkrimtarët janë në zemër të luftës; ata 

ndodhen nën ndikimin e asaj që historianët e kanë quajtur ―kulturë lufte‖
8
, si edhe marrin 

pjesë në pasqyrimin ose denoncimin e saj. Shkrimtari në konflikt është shpesh një 

shkrimtar në rezistencë. Censura që e kërcënon vërteton që pena e tij nuk është një armë e 

cila duhet nënvlerësuar pasi ajo shpreh thellësisht frikën që kall një fjalë e lirë si dhe 

rrezikun që ajo mund të shfaqë. Në këtë mënyrë, lufta, si ngjarje e veçantë, ngjall edhe 

kundërligjërata. Siç shprehet dhe Antuan Kompanjo, nëse letërsia është kërkim dhe fuqi e 

pikëpyetjes themelore mbi vlerat
9
, nuk është për t‘u habitur që puna e shkrimtarit të zërë 

një vend qendror në krijimin e ligjëratave të luftës dhe si rrjedhojë lufta zë një vend të 

veçantë në gjirin e letërsisë.  

 Në morinë e pafund të ngjarjeve të historisë profane, konflikti i armatosur ka 

tërhequr vëmendjen e autorëve: epopetë e mëdha, si tregimet e para mitko-historike, 

përbëjnë pjesën më të madhe në luftim. Në fillim ato janë transmetuar me krijime gojore, 

pastaj me krijime të shkruara. Në këtë mënyrë, njerëzit sigurojnë kryesisht kujtesën e 

konflikteve të të parëve dhe glorifikojnë heronjtë, modele të sjelljes në bazë të së cilës 

maten njerëzit e sotëm, krijues të linjave në të cilat ata radhiten. Por lufta nuk është vetëm 

                                                           
6
 M.R, WALZE, në esenë e tij Guerres justes et injustes, Paris, Gallimard, « Folios essais », 2006 shtron 

çështjen e gjykimit mbi luftën, d.m.th situata dhe modalitete në funksion të të të cilave përdorimi i dhunës 

do të mund të konsiderohet si legjitim. Në përkufizimin e asaj që mund të quhet luftë e « drejtë » filozofi 

insiston kryesisht në teorinë e luftës dhe nocionin e konventës  : « Unë propozoj të quaj konventë relativisht 

në luftë tërësinë e përbërë nga artikulimi i normave, i traditave, i kodeve profesionale,, i normave juridike , 

i parimeve filozofike ose fetare dhe i aakomodimeve reciproke që informojnë gjykimet tona mbi sjelljen 

ushtarake » (f. 115). Nocioni i krimit të luftës, që rrjedh nga ekzistenca e kësaj të drejte të luftës, është 

prova që të gjitha format e e dhunës normalisht nuk pranohen në kohë lufte.  
7
 Përfaqësitë shoqërore, si struktura kryesore që urdhërojnë kaosin e reales , luajnë një rol themelor në një 

situatë që i aktivizon, i vë në dyshim , i radikalizon. Ata janë në fakt motorë veprimi dhe shpjegimi të 

reales, siç e ka deklaruar Denise JODELET, « Représentations sociales : un domaine en pleine expansion », 

në Les représentations sociales, s. dir. EAD., Paris, PUF, « Sociologie d‘aujourd‘hui », 1989, f.47-79. 
8
 Ideja e një « kulture lufte » është hedhur nga Stéphane Audoin-Rouzeau dhe Annette Becker për Luftën e 

Parë Botërore (Stéphane AUDOIN-ROUZEAU dhe Annette BECKER, « Violence et consentement : la ―culture 

de guerre‖ du premier conflit mondial », në Pour une histoire culturelle, s. dir. Jean-Pierre RIOUX et Jean-

François SIRINELLI, Paris, Le seuil, 1997, f. 251-271. 
9
 A, Compagnon, La littérature pour quoi faire?, Paris, Collège de France/Fayard, 2007. 
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një motiv kujtese apo festimi, ajo është, para së gjithash, një pus pikëpyetjesh
10

, që 

godasin sigurinë dhe minojnë ligjëratat që balsamosin plagët e hapura që ajo lë. Që nga 

tekstet e para deri te romanet bashkëkohore, s‘ka asnjë shkrim që nuk buron nga nevoja e 

madhe metafizike e ushqyer nga lufta. Me dhunën e kësaj të fundit, zëri i saj e merr në 

pyetje njeriun, në lidhje me natyrën e tij, me etikën e të vepruarit, me identitetin e tij 

individual dhe kolektiv. Koha e konfliktit është, veçanërisht ajo kur njeriu përballet në 

mënyrën më konkrete dhe më imediate me frikën e përmasave të këtij konflikti. Njeriu 

është sjellë me spektrin e frikshëm të shkëputjes nga jeta e tij private, por gjithashtu edhe 

nga të tjerët, ose të paktën nga bota e tij, ajo botë ku rrënjoset ekzistenca e tij. Gjatë 

luftës, vdekja pushon së qenuri një potencialitet i hapur për një të ardhme pak a shumë të 

largët për t‘u kthyer në një realitet aktual apo imediat. Në fushën e betejës, kufomat në 

dekompozim e sipër, të cilat janë zakonisht të fshehura, i ekspozohen ditës, vdekja 

shfaqet me aspektet e saj më të dukshme, aspekte të cilat, në shumicën e rasteve, 

shoqëritë përpiqen t‘i fshehin. Si pasojë, përvoja e luftës i bën thirrje, më tepër se kurrë, 

imagjinares, pasi siç shprehet dhe Zhilbert Dyra ―Imagjinarja manifeston përpjekjen e 

njeriut për një shpresë të gjallë ndaj apo kundër botës së pashmangshme të vdekjes.‖
11

 

Nëse lufta shtron me insistim çështjen e vdekjes, ajo i detyron gjithashtu individët dhe 

grupet të vetëpërcaktohen përballë një tjetri që e kërcënon e kështu ngrihet me forcë 

problemi i identitetit, i cili nuk mund të ndahet nga ai i grupimit ekzistencial. Mirëpo, 

çështja e kujtesës dhe e dëshmisë që shtron konflikti, tregon rolin që mund të luajë të 

shkruarit kur njerëzit duhet të përballen me një të shkuar tramautizuese. Për atë që ka 

përjetuar ngjarje tramautizuese, mund të jetë e pamundur të ringjallet kujtimi i tij 

personal mbështetur në kujtesën e njohur zyrtarisht nga të gjithë. Gjithsesi, siç e thekson 

Vensan Anzhel, letërsia mund të jetë një thirrje për të ngritur barriera që pengojnë 

kujtesën e një ngjarjeje traumatike. Përballë pamundësisë treshe që e bëjnë të duket e 

paimagjinueshme, e pashprehur dhe e patransmetueshme, është e rëndësishme të 

imagjinosh, të thuash, të transmetosh para së gjithash. 

          1.2. Krijimtaria letrare mbarëbotërore mbi luftën e Spanjës 

 Shumë herë, është thënë që Lufta e Spanjës ka zgjuar ndërgjegjet e përgjumura të 

një Evrope të pavendosur. A ishin me të vërtetë këto ndërgjegje të përgjumura ? A ishte 

me të vërtetë e përgjumur në këtë pikë Evropa ? Bota e vjetër e viteve ‗30 dukej më tepër 

e shqetësuar përballë zhurmave politike hitleriane që të frikësonin tmerrësisht, por 

dukeshin irreale. Pa lajmëruar, ato pushtuan Spanjën e kështu filloi lufta. Dhe atëherë 

qetësia dhe pritja e atyre që kishin ardhur në ndihmë të republikanëve spanjollë e 

zhvilluan konfliktin. Kjo tradhti e demokracive zgjoi ndërgjegjet. Momenti kishte ardhur, 

                                                           
10

 L‟Iliade shërben për të shtruar një pyetje mbi kuptimin e vdekjes së heronjve. Pyetja e lindur nga habia 

përballë luftës mund të çojë në krizën e kuptimit që ilustron britma e famshme e Bardanmu- së në Voyage 

au bout de la nuit : « Lufta së fundi, ishte ajo që nuk kuptohej », L-F, . Celine, « Voyage au bout de la 

nuit », në Roman I. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Paris, Gallimard, « NRF/ Bibliothèque de la 

Pléiade », 1981, f. 12. Celine  
11

 G, Durand, Les Structures anthropologiques de l‟imaginaire, Paris, Dunod, 1969, p. 499. Problematika 

kohore qëndron brenda poetikës së Jean BURGOS (Pour une poétique de l‟imaginaire, Paris, Seuil, « Pierres 

vives », 1982). Ai dallon tre tipe të shkruari që ai i lidh me tri mënyra sintaksore të imagjinares të 

propozuara nga Gilbert Durand. Ata i korrespondojnë bëmave të mbijetesës përballë kohës : strategjia e 

revoltës ndaj kohës, refuzimi i temporalitetit dhe së fundi pranimi i ikjes së saj në shkrimin e dredhërisë.  
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sipas intelektualëve të mbarë botës, për të shndërruar ndërgjegjen në përvojë (siç shprehet 

Andre Malro). Këtij agresioni ndaj lirisë dhe demokracisë së popullit spanjoll dhe thirrjes 

« Popuj të botës, ndihmomëni! Fashizmi po më mbyt!» iu përgjigjen. “No passaran!” 

“(Fashistët) nuk do të kalojnë!” të gjitha shtresat përparimtare të popujve anembanë 

globit. Krahas 35 000 vullnetarëve nga 53 vende, edhe dhjetëra antifashistë shqiptarë 

kapërcyen pengesat e qeverive profashiste apo ―asnjanëse‖, duke shpërfillur politikën e 

mosndërhyrjes dhe u solidarizuan me një ndjenjë të paparë sakrifice e vetmohimi në 

«vatrën e vëllazërimit të popujve‖duke u betuar: «Vdekje fashizmit ! Liri popullit!»  

 Natyrisht, edhe në Shqipëri pena e poetëve dhe shkrimtarëve shqiptarë nuk mund 

të mos ndikohej nga kjo ngjarje, e ashtuquajtur kombëtare, por që mori shpejt përmasa 

ndërkombëtare. Kështu mund të përmendim Skënder Luarasin, Mehmet Shehun dhe vetë 

Petro Markon. Ky i fundit do të nisej drejt Spanjës së Lirisë, drejt Madridit të Lirisë të 

cilit do t‘i thurte vargjet  

                                       ―Salud Madrid 

                             …Madrid, o varr i tiranisë, 

                                 Madrid, o kulm i therorisë, 

                                 Madrid, llogore e vegjëlisë, 

                                 Madrid, kambana e lirisë!”
12

 

 Ajo çfarë i dallon vullnetarët shqiptarë është pjekuria, objektiviteti në bindjet e 

tyre politike, humanizmi, atdhetarizmi. Ata u angazhuan në këtë luftë, pa dallim feje, 

race, kombësie apo gjinie dhe jo si mercenarë aventurierë apo idealistë romantikë. Madje 

disa prej tyre braktisën punën, shkollën dhe familjet e tyre për një qëllim të shenjtë: 

shkatërrimin e fashizmit, si një rrezik që kanoste edhe Shqipërinë.  

 Këto ndjenja i shpreh edhe vullnetari Mehmet Shehu në poemën e tij Adelante 

kamaradas (Përpara shokë!)
13

 

                  “Këtu tek pragu betohem se jetën e bëj kurban  

                    Për të mbrojtur ty, o Spanjë, për liri e për vatan... 

                    Dhe nga plumbi n‟u frikësofsha – mos i vafsha nënës gjallë: 

                    Po u vrava, kërkomë plagën, jo në shpinë por në ballë.” 

 Ndërsa vullnetari Skënder Luarasi, një profesor letërsie mjaft i nderuar, do të 

theksonte: ―Pranë shteteve të goditura drejtpërsëdrejti asnjë popull tjetër nuk e ka kokën e 

tij më afër hanxharit të fashizmit se sa e ka populli shqiptar[...] Duke luftuar në frontin e 

Madridit, luftohet edhe në të gjithë frontin e Shqipërisë sonë. Aty po i përgatitet varri 

fashizmit italian, i cili është edhe kuçedra e popullit të Shqipërisë.‖
14

 

 Por këto pikëpamje ai i shpreh më qartë, si përgjegjësi i vullnetarëve shqiptarë, në 

artikullin programatik ―25 vjet indipendencë‖ në revistën Vullnetari i Lirisë, në nëntor 

1937.  

 ―Përsëri po shkojmë drejt humbjes së plotë të pavarësisë së Kombit tonë; përsëri 

po ngrysemi në natën e robërisë e në ankthin e kohërave të errëta që ia ka përgatitur botës 

                                                           
12

 P, Marko,  Salud Madrid, 1937, në Horizont, Tiranë, 2006, f.60. 
 
13

 M, Shehu,  ―Adelante camaradas‖ (Përpara shokë!‖)- Poemë e shkruajtur më 1938 e botuar në librin    

     Lufta e Spanjës , Tiranë , 1959.   
14

 S, Luarasi, Vullnetarët shqiptarë në Brigadat Internacionale, Vullnetari i lirisë, nr.1, Madrid, nëntor              
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fashizmi barbar. Mbi kurrizin e popullit shqiptar Musolini po sheshon udhën e 

penetracionit romak në Ballkan. Shqipëria është në kthetrat e kuçedrës fashiste.‖
15

 

 Nuk po ndalemi te Petro Marko, si një nga përfaqësuesit më të denjë të shkrimeve 

shqipe meqenëse do të shkruajmë gjerësisht gjatë studimit tonë. 

 Në Francë, pati një reagim të menjëhershëm të disa intelektualëve që në ditët e 

para të fillimit të luftës (korrik 1936).  

 Një ndër intelektualët e parë që u përball në frontin e luftës e pikërisht atë të 

Aragonit ishte një grua, një nga mendimtaret më të mëdha franceze, një intelektuale 

çifute që vdiq para kohe në Angli, tek po i largohej persekutimit nazist. E pra, kjo ishte 

Simone Ueil, e cila krijoi një brigadë prej 20 vullnetarësh francezë, italianë, bullgarë dhe 

spanjollë pa patur as më të voglën njohuri mbi strategjinë ushtarake. 

 Pak më pas, në atë kohë kur qeveria republikane kishte reaguar në mënyrë 

konfuze ndaj kryengritjes së Frankos, Andre Malro, pavarësisht rreziqeve u paraqit tek 

presidenti Manuel Azanja, të cilit i shprehu dëshirën e tij për të krijuar një skuadër ajrore 

të përbërë nga pilotë vullnetarë. Shtrohet pyetja : cila është arsyeja e këtij veprimi ? «Jam 

i bindur, -do të shkruante ai, që manovrat e mëdha të botës kundër lirisë sapo kanë 

filluar.» 

 Nga përvoja e tij në krye të kësaj skuadre lindi romani Shpresa në të cilin Malro 

evokon një realitet të përjetuar për të përmbushur dëshirën e madhe të çdo shkrimtari 

duke arritur kështu të shprehë faktet reale në mënyrë letrare. 

 Kërkimi i së vërtetës ishte veçanërisht konfliktual te shkrimtarët katolikë 

francezë. Lufta habiti Zhorzh Bernanon dhe familjen e tij në Palma të Majorkës ku ai, si 

katolik që ishte, kaloi probleme ndërgjegjeje duke konstatuar që, në emër të kryqit dhe të 

një ashtuquajture «kryqëzatë», pushkatoheshin të pafajshëm. Libri i tij Varrezat e mëdha 

në Hënë (1938) dëshmon fare qartë për këtë «gjendje shpirtërore».  

 Ndërsa Zhorzh Bernano, si edhe Fransua Moriak, apo Zhak Mariten, që të tre 

intelektualë katolikë, u censuruan dhe u ndaluan nga Franko. Përkundrazi, Pol Klodel, 

shkrimtar francez katolik përkrahës i Frankos, shkroi Odë Frankos.  

 Dy autorë të tjerë bashkëpunuan hapur me Gjermaninë naziste dhe patën një fund 

tragjik. Bëhet fjalë për Robert Brazijak dhe Pjerr Drjë La Roshel.  

 Robert Brazijak shprehet me një ekzaltim prekës, të ngjashëm me disa shkrimtarë 

fashistë spanjollë të atyre viteve, si Rafael Garcia Sarrano, autor i de Eugenio o 

Proclamacion de la Primavera. Titujt e librave të Brazijak Kadetët e Alkazarit (1936) 

dhe Rrethimi i Alkazarit (1939) shprehin tonin entuziast të mbrojtësit të frankizmit. Vepra 

e Pierre Dë La Roshel, autor i kësaj kryevepre të vogël (aq profetike) që është Flash 

(1931), paraqitet mjaft cilësor dhe superior.  

 Vendi tjetër i Evropës ku lufta spanjolle ngjall një interes të menjëhershëm është 

Britania e Madhe. Poeti i madh Stefën Spencer shkruan në korrespondencën e tij: 

―Britania e Madhe na dukej si një masë aq e fuqishme sa edhe inerte. Ne e parandienim 

vetvetiu rënien e saj. Ne ishim të lodhur. Ne kishim jetuar vitet e universitetit si një luks i 

padobishëm. Universiteti na kishte shërbyer vetëm për të takuar njerëz të tjerë të lodhur 

njëlloj, me dëshirën e madhe për t‘u shndërruar në disidentë të gjithçkaje dhe asgjëje. Ne 

e quanim veten komunistë, por ne nuk merrnim fare erë nga ligjëratat që dëshironin të 

ishin intelektualë por që ishin galimatias të vërtetë. Me përjashtim të një pike: ne ishim 
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shumë të shqetësuar nga flirtimi gjysmë i mbuluar që ruanin disa nga politikat tona me 

Hitlerin. Deri në ditën kur lufta e Spanjës ; ne mendonim atëherë që horizonti shndriste. E 

kështu që filloi çdo gjë[...]‖ 

 Sipas historianit Hju Tomas, në luftën e Spanjës morën pjesë 1300 luftëtarë 

anglezë; Ndërmjet 1936-1939, ata shkruan rreth 730 romane, përmbledhje poemash dhe 

tregime për shtypin [...] Kjo e bëri Hju Slejtër ta cilësonte këtë konflikt ―luftë 

shkrimtarësh» apo ―luftë poetësh‖. Në fakt, disa nga poetët bashkëkohorë më të mëdhenj 

anglezë lidhen me këtë luftë. Pikësëpari, Oden botoi poemën e tij të gjatë Spanjë, e botuar 

në 1937, që shënoi pikënisjen e poezisë angleze moderne të angazhuar dhe luftarake. Pas 

Oden mund të përmendim edhe Stefën Spenser, Lui Mak Nis, Roj Kampbel (i cili e 

zgjodhi kampin frankist vetëm për kuriozitet), Zhylien Bel, djali i kritikut të artit Klajv 

Bel dhe i piktores Vanesa Stefën, motra e Virxhinia Ulf, si edhe shoku i tij, poeti Xhon 

Kornford, djali i poetes Frensiz Kornford. 

 Ndër romanet, dokumentet dhe kujtimet e botuara gjatë viteve të para të konfliktit, 

ka patur mjaft shkrime edhe nga gra shkrimtare. Pikësëpari Stuhi në Spanjë i Mairin 

Miçell, katolike e irlandeze, që i favorizon separatizmat. Zjarre në Spanjë e dukeshës së 

Atholl, aristokrate që favorizonte komunistët; Vdekje në agim dhe Shtrati i pikturuar, dy 

romane të Helen Nikolson plotësisht frankiste; Autorët zgjedhin kampin e tyre të Nensi 

Kynar, milionere e çuditshme, e cila përkrahu Republikën; Valltare në Madrid e Xhenit 

Reisenfeld, bashkëshorte e kineastit të së majtës spanjolle Luis Alkoriza, skenarist i Luis 

Bunuel dhe regjisor i filmave të rëndësishëm meksikanë […] Të gjithë këto romane u 

botuan ndërmjet viteve 1937-1938. 

 Në mënyrë të padiskutueshme, përfaqësuesit kryesorë të letërsisë angleze që kanë 

shkruar për luftën e Spanjës janë Artur Kestler et Xhorxh Oruell. Artur Kostler e 

mbështillte personin me një lavdi të veçantë dhe misterioze, që krijonte te lexuesi një 

dëshirë tepër të madhe për të lexuar libra. Së bashku me Ilia Ehrenburg, ai shquhet si një 

nga gazetarët- shkrimtarë më të mëdhenj të shekullit.  

 Artur Kestler, me origjinë çifuto-hungareze, u dërgua në Paris nga Partia 

Komuniste sovjetike. Dhe nga Parisi ai u nis për në Spanjë, zyrtarisht si gazetar. Kur 

republikanët u tërhoqën në Malaga, Kestler, në mënyrë të pashpjegueshme, qëndroi në 

qytetin andaluzian ku u zu rob nga frankistët. ―Një rob shumë i veçantë‖ do të thotë 

gjenerali fashist Queipo del Llano, i cili do të përdorë të gjitha torturat për t‘i marrë një 

rrëfim të rëndësishëm. Më pas, qeveria angleze ndërhyri dhe, për çudi, ai fitoi lirinë. Nga 

kjo përvojë do të lindë një nga veprat më të rëndësishme rreth këtij konflikti: Testamenti 

spanjoll, i botuar në 1938. 

 Në këtë libër, që pati jehonë të paparë, Kestler do të përcaktojë konfliktin e 

Spanjës si një ―një luftë që bëhet me tragjedi dhe jo me beteja‖. Ai tregon se si, duke e 

parë veten të përballur me vdekjen ditë pas dite, nën torturën e gjeneral-xhelat, ai takoi 

lirinë. Idealet e tij komuniste iu dukën papritur manikeene
16

 dhe parësore. Që me lirimin 

e tij, ai do të marrë vendimin të prishet me partinë dhe të fillojë të mësohet me vetminë. 

Në këtë moment, fillon periudha e tij anti-komuniste. Ai mohon veprën e tij të 

mëparshme, rishkruan madje edhe Testamentin Spanjoll dhe korr në Spanjën frankiste një 

sukses tepër të madh me Errësirë në Mesditë, të botuar në 1940. 

                                                           
16
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 Xhorxh Oruell, autori i Homazh Katalonjës 1938, ka ngjallur një respekt të 

padiskutueshëm. Sapo u zhdukën fashizmi, komunizmi dhe anarkizmi në Evropë, libri i 

tij merr një rëndësi simbolike. Ky libër qe klithma e fundit e dëshpëruar për mbijetesën e 

lirisë, siç e kanë deklaruar britanikët. Këtë e dëshmon suksesi i korrur nga Ken Loç për 

filmin e tij Tokë dhe liri, përshtatje e librit të Oruellit. 

 Me mbërritjen e tij në Spanjë si vullnetar, Xhorxh Oruell hyn pak rastësisht, në 

radhët e milicëve të POUM (Partia Komuniste e Unifikimit Marksist). Dhe atje idealet e 

tij bëhen realitet. Shumë shpejt, ai bindet se Partia komuniste është organizata kryesore 

kundër-revolucionare. Ai do të afirmojë: ―Qeveria republikane frikësohej më shumë nga 

revolucioni sesa nga fashistët‖. Në Barcelonë, komunistët dhe anarkistët vriteshin me 

njëri-tjetrin, dhe Xhorxh Oruelli arriti në përfundimin pesimist që uniteti i së majtës ishte 

i pamundur ―për shkak të vetë natyrës së të majtës‖. Pavarësisht deziluzioneve, Oruell 

mendonte se lufta e Spanjës kishte një objektiv qendror, aq të shenjtë sa edhe të 

patjetërsueshëm: lirinë. 

 Në SHBA, kur shpërtheu lufta civile spanjolle, një zjarr shoqëror autentik ndizej 

tashmë nga letërsia e Amerikës së Veriut. Autorët si Xhon Dos Passos, Riçard Rajt ose 

Xhon Steinbek, anëtarë të Lidhjes së Shkrimtarëve Amerikanë ishin përkrahës të zjarrtë 

të Republikës Spanjolle. Ata nxitnin një numër të madh të bashkatdhetarëve të tyre të 

regjistroheshin në brigadën mitike Linkoln që duhej të mbulohej me lavdi në front. 

Shtypi, përkundrazi, nuk e përkrah Republikën e sulmuar; zinxhiri i fuqishëm Harts 

(Sitizën Kejn i d‘Orson Uells) denoncoi pa ndërprerje ―terrorin e kuq‖ në Spanjë.  

 Romani i parë, kushtuar tërësisht konfliktit, ishte Jeta dhe vdekja e qytetit spanjoll 

i Eliot Polit i cili u tmerrua, ashtu si Bernano, nga mizoria e fashistëve ndaj fshatarëve 

dhe peshkatarëve.  

 Dy romancierë vihen përballë njëri-tjetrit. Të dy njohës të mëdhenj të Spanjës: 

Ernest Heminguej dhe Xhon Dos Passos. Tashmë në vitin 1922, autori i Manhatan 

Transfer botonte Rosinante Përsëri në Rrugë, ku përmes vështrimit të pafajshëm të një 

turisti kurioz prezantonte imazhin e një Spanje jokonvencionale.  

 Xhon Dos Passos u rikthye në Spanjë në 1937 për të shkruar komentin e filmit të 

Xhoris Ivens Toka Spanjolle. Sapo vuri këmbën në tokën spanjolle ai mësoi se miku i tij, 

profesor José Robles, ishte ekzekutuar nga komunistët. Pas këtij incidenti tragjik ai e 

mohoi marksizmin. Ai braktis filmin e Xhoris Ivens dhe kthehet në SHBA ku ai shkruan 

romanin e dhunshëm Aventurat e djaloshit (1939). Këtu shpaloset evolucioni i Glenn 

Spotsud, një djaloshi, sindikalist i bindur, por që në një moment fillon të jetë i 

kujdesshëm ndaj zhargonit të partisë komuniste, me metodat tij të afërta me 

indoktrinimin fetar. Gjithsesi, për hir të së vërtetës, ai del vullnetar dhe regjistrohet në 

Brigadat Internacionale. Me të mbërritur në Spanjë, në front, ai u akuzua dhe u burgos 

për simpati të paramenduar ndaj trockistëve. Sapo u lirua, ai u kthye në luftim dhe u vra 

gjatë një misioni vetëvrasës. Dos Passos ka shkruar se në një epokë ideologjish 

mashtruese, shpresa e një njeriu me vullnet të mirë nuk ka vend në aksionin kolektiv. 

Pozicioni i Ernest Heminguejit në Për kë bie kambana është më i paqartë. Heroi i tij, 

Robert Xhordani është, si në disa romane të tjera, një personazh të cilit do të donte t‘i 

ngjante autori. Duke e zhveshur personazhin e tij nga çdo veshje ideologjike, Heminguej 

i lë vetëm ndershmërinë për t‘u përballur me luftën që do të jetë ―aventura e jetës së tij ‖. 

Intersesi i  Heminguejit për Spanjën nuk varej nga rrethanat, por ishte fryti i një ―lufte që 
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zgjoi ndërgjegjet e botës‖. Shumë përpara, që në 1926, ai kishte botuar Edhe dielli lind 

pastaj Vdekje pasdite, në 1932.  

 Romancierë të tjerë amerikanë erdhën në Spanjë. Ia vlen të përmendim këtu 

Upton Sinlker, autor i No pasaran ! dhe i Një histori në betejën e Madridit si edhe babain 

e realizmit, Teodor Drejzer, Erskine Keduell dhe Melkolm Koulli.  

 Ndër 3 mijë amerikanët që luftuan në Brigadat Internacionale, pati gjithashtu 

shkrimtarë shumë të rinj dhe të shquar. Nga ata të vrarë në luftim, nuk mund të harrojmë 

dy poetë të rinj: Sem Levinxhër, i vdekur në Belshit, dhe Xhozef Seligmen, në betejën e 

Xharamasë, të dy djem 20 vjeçarë. 

 Ndër brigadistët që shkruan kujtimet e tyre (Stiv Nelson, Xhon Gejts , Sander 

Voros, Edvin Rolfi, etc.), duhet të mbajmë mend një emër: ai i Alvah Bessi, skenaristi i 

madh hollivudian, autor i një teksti me titull Burra në betejë. Sapo mbaroi lufta, Alvah 

Bessi botoi gjithashtu Zemra e Spanjës, një antologji e teksteve shpirtcopëtues. Pati 

gjithashtu edhe shkrimtare femra, kryesisht Liljën Helmen, si dhe gazetarja Ana Strong 

që botoi një biografi shumë polemike te Pasionaria. 

 Disa autorë të tjerë u dalluan për pozicionin e tyre në favor të frankistëve, si 

shkrimtari katolik Hezel Sholli me Bie nata në Spanjë (1939) ose fashisti Robert  Loë Ri  

me Mbrojtje në Qytetin Universitar (1938), i cili ngjalli një kritikë entuziaste të Ezra 

Paundit. 

 Ndër shkrimtarët rusë, mund të përmendim një emër: Ilia Ehrenburg – për të cilin 

Heminguej shkroi: ―Do të thoshim që ai e bënte luftën për llogarinë e vet‖ dhe ishte me 

fat që nuk u përfshi në listën e të gjitha spastrimeve staliniste. Siç e pohon edhe ai vetë në 

Kujtimet e tij, asnjeri s‘e dërgoi atë në luftën e Spanjës; ai ishte atje pasi ishte miku i 

Rafael Albertit, i Pablo Nerudës[...] Ilia Ehrenburg është, para së gjithsh, një shkrimtar 

dhe një nga gazetarët më të mëdhenj të epokës sonë. Së bashku me Pablo Nerudën, 

Heminguejn, Malronë dhe Petro Markon ata morën pjesë në Kongresin e intelektualëve 

antifashistë në Valencë. Ai u vetshpall korrespondent i Izvestia. Në fund të 1937, ai 

shkruan Për çfarë ka nevojë njeriu, një roman i shkurtër, që kritika e ka konsideruar 

shumë të ngjashëm me Shpresa të Malrosë.  Vepra Kujtimet  përbën testamentin e tij të 

vërtetë pasi  ai shpalos në detaje debatet intelektuale rreth luftës së Spanjës. Ndryshe nga 

Babel, Pilnjak, Koltsou, të cilët nuk i shpëtuan spastrimeve të Stalinit, ai nuk e pati këtë 

fat. 

 Emri tjetër i madh i gazetarisë dhe i letërsisë ruse, i pranishëm në Spanjë gjatë 

armiqësive, ishte Mikaïl Koltsou, një nga firmat e shquara të Pravda. Pas vizitës së tij në 

Spanjë në vitin 1931, ai shkruan tregimin  Në Pranverën spanjolle, në të cilin parakalojnë 

personalitetet më të shquara të Madridit të asaj kohe: Azana, Prieto, Pio Baroja, 

Unamuno... Në 1936, ai u rikthye, gjithmonë si korrespondent i Pravdës dhe botoi një 

gazetë pasionante mbi luftën e Spanjës. Me t‘u kthyer në Moskë, ai u zgjodh deputet në 

Sovjetin Suprem, anëtar i Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik, por edhe pse i 

mbuluar me dekorata, një vit e gjysëm më vonë, ai u arrestua. Në prill të 1942, Stalini e 

pushkatoi pa proces gjyqësor. I reabilituar në 1957, gazeta e tij do të ribotohej.  

 Nga ana tjetër, shkrimtarët gjermanë, qofshin ata komunistë si Ludvig Ren ose të 

afërmit e fashistëve si Ernest Xhunger, shohin te lufta e Spanjës vetëm një alegori të 

pastër të një përpjekjeje të kotë. Sipas tyre, Spanja është një vend ku mbizotëron anarkia, 

ku njerëzit hanë njëri-tjetrin.  



 14 

 

 Kur publikon në 1954, në Berlinin Lindor, testamentin e tij spanjoll me titull 

Lufta e Spanjës, opinioni i tij është shumë i mprehtë : ― E majta komuniste humb çdo 

shans për t‘u shtrirë në Spanjë, jo për shkak të fashizmit internacional, por për shkak të 

kësaj gangrene të brendshme, konstitucionale të popullit spanjoll, që është anarkizmi‖.  

 Ernest Xhunger, ndër të tjera, i sheh gjërat ashtu si Ren, por nga një kënvështrim i 

kundërt: ―Kaosi spanjoll kërkon një ―rregull të brendshëm‖, brenda një ―rregulli të ri 

ndërkombëtar‖.  

 Ndër veprat e të ikurve antinazistë, libri i Herman Kestën Fëmijët e Guernikës 

shpalos historinë e dhimbshme të të mbijetuarve të familjes Espinoza të cilët, pasi i është 

shkatërruar vatra nga bombat, largohen në kërkim të një strehe. Ai e shkruan këtë histori 

në vetën e parë dhe na ofron dëshminë e një prej djemve të familjes Espinoza, që 

birësohet nga një çift francez bashkë me një të ri gjerman. Autori ndërton një paralele 

ndërmjet tragjedive të këtyre dy të rinjve, që përballem me mizorinë dhe brutalitetin e 

fashizmit në Evropën e viteve ‗30.  

 Dramaturgu i madh i së majtës, Ernest Toller, i larguar në SHBA zbarkon në 

Spanjë në korrik 1937 i mbushur me shpresë për të marrë pjesë në Kongresin e 

Intelektualëve Antifashistë në Valencë, ku do të ndërgjegjësohet për idealet e tij. Me t‘u 

kthyer në SHBA, i përballur me indiferencën e qeverisë amerikane ndaj tragjedisë 

evropiane, vetëvritet në vetmi dhe në harresë.  

 Tomas Man luftoi që në mërgim për të bindur të tjerët se në Evropë po luhej me 

fatin e njerëzimit. Të brumosur me të njëjtat ndjenja fëmijët e tij, Erika dhe Klaus, 

vendosin të nisen për në Spanjë me dëshirën e madhe për të qenë dëshmitarë të dramës 

dhe për të mbrojtur lirinë. Fatkeqësisht, asnjëri nga ata nuk u panë me sy të mirë nga 

intelektualët njujorkezë të kohës.  

 Shkrimtarët katolikë gjermanë, si shumica e francezëve, morën një pozicion 

krejtësisht antifashist, ndryshe nga ç‘mendohej duke dënuar totalitarizmat 

antikristianë  ―Zoti e do botën në globalitetin e saj, sepse është e paplotësuar‖. Në këtë 

këndvështrim vepron personazhi kryesor i Ne jemi utopia (1942) i Stefan Andres. Ky 

roman ngjason me një tregim tjetër gjerman katolik të botuar në 1931, para ardhjes së 

Hitlerit në pushtet, ai i baroneshës Gertrud von Le Fort, E fundit në tribunë, që u 

zhvendos në teatër nga Zhorzh Bernano me titull Dialogje të karmelitëve. 

 Nën shembullin e Blansh dë la Fors, e cila pranon vdekjen jo nga frika, si dhe atë 

të shokëve si e vetmja falje përpara Zotit, Paço, renegat karmelit, mbërrin përpara 

kuvendit të vjetër (i shndërruar nga republikanët spanjollë në një burg për frankistët e 

burgosur para pushkatimit) dhe i lë të pushkatohen në vend që t‘i çlironte. Ai 

vetësakrifikohet, duke fajësuar të gjithë shokët, meqë ky pushtet i është dhënë nga Zoti... 

 Ndër hulumtimet e bëra nga ana jonë vihen re pak gjurmë letrare të kësaj lufte në 

Italinë e Musolinit, kryesisht dy romane: Mishel në Guadalahara i Françesko Zhovin dhe 

më i spikaturi Antimuan i të madhit Leonardo Shasha. Të dy këta shkrimtarë tregojnë 

historinë e të rinjve që, të mashtruar nga propaganda fashiste, angazhohen në forcat 

italiane për çlirim. Në frontet spanjolle ata do të zbulojnë të vërtetën e trishtuar 

shoqërore, lakuriqe dhe të dhunshme të fashizmit, ndërkohë që në Itali gjërat 

maskoheshin në mënyrë teatrale.  

 Një autor italian, i cili sheh në këtë konflikt një kthesë historike është Elio 

Vitorini, në Bisedë në Siçili, botuar në 1939 në gjysmë-fshehtësi. Ky libër shënon fillimin 

e letërsisë italiane të pasluftës.  
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 Për sa i përket letërsisë greke, Nikos Kazancakis, autori i Krishti i rikryqëzuar 

ishte një udhëtar shumë i veçantë i tokave spanjolle para dhe gjatë luftës civile. Nga kjo 

eksperiencë, ai tërhoqi një dëshmi emocionuese në Spanjë dhe shkroi Rroftë vdekja, libër 

sa i paanshëm aq edhe i fuqishëm dhe shumë i lidhur për të mbrojtur lirinë.  

 Lista mund të zgjatet me shkrimtarë nordikë, latino-amerikanë, aziatikë dhe 

afrikanë që kanë marrë pjesë në luftën e Spanjës. Ky konflikt e ndau botën në fashistë 

dhe antifashistë, ndarje që ndau gjithashtu botën e intelektualëve dhe posaçërisht sferën 

letrare. Shumica e tyre si, Malro, Heminguej, Marko, Oruell, Ehrenburg, Vitorini, etj, 

zgjodhën të mbrojnë Republikën dhe vlerat e saj përballë nazizmit liriprishës, të cilin ata 

e ndienin si rrezik kryesor të viteve ʼ30 dhe si kërcënim për vendin e tyre dhe 

domosdoshmërisht për krijimtarinë letrare.  

           1.3. Qëndrimi i Francёs, Amerikës dhe Shqipërisë ndaj Spanjës sё Luftës                   

Civile tё vitit 1937 

 Lufta e Spanjës tërhoqi vëmendjen e opinionit ndërkombëtar. Xhorxh Oruell tek i 

drejtohet Artur Kestlerit shkruan: ―Historia ndaloi në vitin 1936‖
17

, me fillimin e luftës 

Civile Spanjolle. Ajo filloi në verën e vitit 1936. Me një revoltë të komandantëve të 

krahut të djathtë të prekur nga pozita favorizuese e krahut socialist dhe antiklerik i 

qeverisë republikane të sapozgjedhur me votë të popullit. Françesko Franko u bë lideri 

më i njohur i revoltës ―nacionaliste‖ (ndonjëherë falangjiste). Përballë kësaj lufte 

vëllavrasëse, që i vë flakën dhe nxit gjakderdhjen, qëndrimi i vendeve të huaja ishte i 

ndryshëm. Që në muajt e parë të konfliktit, Italia musoliniane, si dhe Gjermania hitleriane 

dërguan trupa në favor të nacionalistëve. Përsa u përket demokracive liberale, Franca, 

Anglia dhe Amerika ndoqën politikën e mosndërhyrjes. Këto qeveri u konsideruan nga 

opinioni botëror si qeveri që kishin tradhtuar demokracinë spanjolle me anë të kësaj 

politike mosndërhyrëse dhe atë të embargos së armëve, e cila dëmtoi vetëm republikanët, 

pasi Hitleri dhe Musolini u entuziazmuan nga ky qëndrim. 

 

 Qëndrimi i Francës  
 

 Pozicioni i Francës mund të konsiderohet me të drejtë kornelian: edhe pse i 

ndjeshëm ndaj vlerave të mbrojtura nga republikanët, Leon Blum – Presidenti i Këshillit 

të Frontit Popullor, i cili fitoi në zgjedhjet e majit 1936 zgjedh një asnjanësi të deklaruar 

publikisht nga frika e shtrirjes së kësaj lufte edhe në Francë. Megjithatë, demokracitë 

liberale dhe brigadat internacionaliste organizohen për t‘u ardhur në ndihmë 

republikanëve spanjollë kundër fashizmit dhe mizorive të tij. Vetëm shteti sovjetik 

mbështet hapur, megjithëse jo pa qëllim, qeverinë ligjore spanjolle. Me angazhimin e 

fashistëve, nazistëve dhe stalinistëve, Lufta Civile spanjolle paraprin fillimin e Luftës së 

Dytë Botërore, me imazhin e bombardimit të Guernikës i orkestruar nga aviacioni 

gjerman, ―një përsëritje e përgjithshme‖ e kasaphanës naziste në Evropë. Gjatë kësaj 

përleshjeje të tmerrshme, gjatë këtij konflikti ndërmjet forcave fashiste dhe demokratike, 

lindi një etje e madhe për të shkruar vepra letrare. Pra kishte ardhur momenti që 

                                                           
17 http://orwell.ru/library/essays/Spanishwar/english/esw_1 
 
 

http://orwell.ru/library/essays/Spanish_War/english/esw_1


 16 

 

ndërgjegjja e intelektualëve të zgjohej si kundërveprim ndaj një Evrope të pavendosur 

(siç shprehet dhe Malro për ta shndërruar ndërgjegjen në përvojë).  

 Pas vendimit të Portugalisë për të mbështetur rebelët, Franca ishte e vetmja 

demokraci që kishte kufi të përbashkët me një Spanjë, në tokën e së cilës po zhvillohej 

më shumë se një luftë civile. Për francezët - në një vit kur nuk ishte e vështirë të 

transferoje koalicionin majtist nga një vend në tjetrin: Frontin popullor - ishte lufta e tyre. 

Gjatë viteve ‘30 opinioni publik francez ishte i ndarë pikërisht si në rastin e çështjes 

―Drejfys‖. Përsa u përket shkrimtarëve, përkrahës të së majtës, përkrah Malrosë ishin: 

katolikët Moriak dhe Marite; protestani Shamson; agnostikët Sent-Ekzyperi dhe Kamy; 

komunistët  Zha Rishar Bloshë, si dhe Andre Zhid që i shoqëroi në një pjesë të rrugës. 

Bernano, i cili ishte kundër së djathtës nuk ishte majtist. Ndërsa nga e djathta ishin 

Klodel dhe Selin. Si rrjedhojë, dy koncepte të ndryshme mbi botën dhe shoqërinë po 

viheshin ballë për ballë. Lufta spanjolle do të shtronte problemin e veprimit, një 

karakteristikë e Luftës së Dytë Botërore. 

 Pikërisht, kësaj politike të mosndërhyrjes nga ana e qeverisë franceze i 

kundërvihet angazhimi i një shkrimtari francez, i cili jo vetëm pasqyron artistikisht 

realitetin e kësaj ngjarjeje të rëndësishme për fatin e njërëzimit, por edhe merr pjesë 

aktive si komandant i një skuadre ajrore të quajtur “Espanja”. Kështu, Andre Malro, pa 

marrë parasysh rreziqet, paraqitet te presidenti Manuel Azanja, duke e vënë në dijeni për 

krijimin e një skuadrileje ajrore të përbërë nga pilotë vullnetarë. Rreth kësaj çështjeje 

kanë lindur debate të shumta mbi mëdyshjen e pjesëmarrjes së tij në Luftën e Spanjës me 

krijimin e Skuadriljes Espana. 

 Për ta vërtetuar këtë, ne mund t‘i referohemi Hofmanit, i cili shkruan: ―Malro 

është në Spanjë ku do të krijojë Skuadriljen Ndërkombëtare “Espana” në krye të së cilës 

do të jetë ai si komandant.  Ai merr pjesë në 65 misione ajrore dhe do të pësojë dy 

aksidente. Në muajin gusht ai do të marrë pjesë në sulmin kundër trupave frankiste në 

Medëlin, Toledë, Madrid, Guadalajara. Pastaj, ai merr pjesë në betejën e Teruelit‖
18

. Një 

dëshmitar tjetër është edhe Frohok, i cili shprehet: ―Dy ditë pas fillimit të Luftës Civile ai 

kaloi Pirenetë. Ai ndihmoi në organizimin e aviacionit republikan, fluturoi, u plagos, zuri 

vend në këshillat më të mira të Republikës.‖
19

. Pas kompromisit të arritur nga qeveria 

franceze për mosndërhyrje në Spanjë, me këmbënguljen e njërit nga anëtarët e kabinetit 

qeveritar, Kot, u pranua që qeverisë republikane t‘i shiteshin armë me ndërmjetësinë e 

Meksikës. Andre Malro, ky Bajron i epokës që, pa qenë anëtar i partisë komuniste, ishte 

shumë pranë komunistëve, shërbeu si blerës për qeverinë republikane‖
20

.  

 Kështu, në pranverën e vitit 1937, që koinçidon me shkatërrimin e Guernikës, del 

romani Shpresa. Ky roman i hershëm, një nga romanet e para mbi këtë luftë, mbetet, pa 

dyshim, ai që i reziston më tepër peshës së kohës. Në këtë drejtim, romancieri i madh 

kubanez, Alezho Karpentier, i pranishëm në Spanjë në këtë kohë ka thënë: ―Ndërgjegja e 

heroit të Malrosë është një veprim që nuk i bindet asnjë limiti e që nuk do të ketë ndoshta 

kurrë: aty qëndron merita e tij.‖
21

 Vlen të përmendet fjalimi i tij mbizotërues në 

Kongresin e Shkrimtarëve Antifashistë në Madrid. Në Palais de la Mutualité në Paris  

Malro mban një fjalim tjetër dhe nuk heziton të citojë fragmente të romanit të tij Shpresa. 

                                                           
18

 J. Hoffman, L‟humanisme de Malraux, Paris, Librairie .C.Klinck-sieck, 1963, f.3.   
19

 W.M. Frohock, André Malraux and the tragic imagination, Stanford Univeristy Press, 1952, f. 7.  
20

 H, Thomas, The War that roused the World, in Life, 18.12.1961, f. 233.  
21 A. Carpenter, ElSiglo de las luces, Seix Barral, Barcelona 1976, f. 290.  
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Për të vazhduar përmbushjen e tij si përkrahës i Spanjës republikane ai prononcohet në 

koferenca, ku ndër të tjera, mbledh fonde për realizimin e filmit Sierra de Terruel, 

montimin e të cilit e përfundoi në Paris, për shkak të pushtimit të Barcelonës.  

 Simon dë Bovuar, një nga shkrimtaret më të mëdha të letërsisë franceze ka 

shkruar: ―Ne e dinim që Lufta e Spanjës do të ndikonte në fatin tonë; shtypi i së majtës i 

kushtonte aq rëndësi sikur të ishte një çështje franceze, dhe ishte e vërtetë: në asnjë 

mënyrë nuk duhej që fashizmi të shkelte në dyert tona.‖
22

. Për më tepër, përpara saj, mes 

flakës së Luftës Civile të Spanjës, Andre Malro kishte profetizuar se manovrat e mëdha të 

përgjakshme të botës kishin filluar. 

 

 Qëndrimi i Amerikës  

 

 Për shumë njerëz në Amerikë nuk kishte zgjedhje të mundshme ndërmjet 

luajalistëve dhe Frankos: të mbështesje qeverinë republikane apo luajaliste ishte të mbaje 

anën e Stalinit, të mbështesje rebelët ishte të mbaje anën e Hitlerit dhe të Musolinit. Për 

shumë njerëz të tjerë, nuk duhej përkrahur asnjëra palë, pasi të tri palët formonin një 

treshe diktatorësh të neveritshëm. Si rrjedhojë, qeveria amerikane deklaroi asnjanësinë e 

saj edhe pse kishte nga ata që përkrahën Frankon apo çështjen republikane. Është e 

vërtetë që Kominterni formoi Brigadën Abraham Linkoln e cila ishte pjesë e 7 

batalioneve ndërkombëtare të bashkuara nga sovjetikët. Shumica e amerikanëve që 

shërbyen në Batalionin Abraham Linkoln ishin komunistë. Nëse në krye të radhëve të 

tyre kishte njerëz të formuar politikisht, shumica e vullnetarëve ishin studentë, idealistë 

në qëllimet e tyre për të penguar Frankon, por gjithashtu naivë politikisht, tërësisht pa 

përvojë për luftim dhe si pasojë , pati shumë  të  vrarë  nga ky kah.  

 Nga ana tjetër, pavarësisht politikës së mosndërhyrjes së qeverisë amerikane, lindi 

Batalioni ―Abraham Linkoln‖, ku morën pjesë e vendosën të lënë tokën e tyre për të 

shkuar në Spanjë. Një ndër këta ishte edhe shkrimtari amerikan Ernest Heminguej, që u 

nis si reporter ―i ngarkuar me kamera, me bomba, me dylbi, me pistoleta, sepse ai 

xhironte filma për zhurnalet e kinemave të botës dhe i shiste për t‘i ardhur në ndihmë 

Republikës‖
23

. Kështu ai arriti në Spanjë në prill të vitit 1937, si korrespondent lufte për 

gazetën Aleanca e Gazetës së Amerikës Veriore, pasi kishte bërë një kontratë për një 

huamarrje personale për blerjen e materialit shëndetësor me destinacion kampin 

republikan; bashkëskenarist i dokumentarit Toka spanjolle të hollandezit Zhoris Ivens, ai 

do të merrte pjesë në xhirimin e filmit në radhët e frontit republikan, në rrethinat e 

Madridit të rrethuar. Kështu, pa dyshim së bashku me Herbert Matjuz, ai u bë një nga 

frymëzuesit e personazhit të Shad, gazetari amerikan i romanit Shpresa.  

 Ndër artikujt dhe korrespondencën që ai shkroi mbi Luftën e Spanjës, vepra më 

komplekse është Për kë bie kambana. Dihet tashmë se Heminguej ishte fans i çdo gjëje 

që lidhej me Spanjën; luftimin me dema, paelat spanjolle, ullinjtë dhe këngët e vallet 

spanjolle. Por ai e pa luftën e Spanjës si një seri kontradiktash të pashpjegueshme. Te Për 

kë bie kambana, lufta kundër fashizmit, e vënë përballë dashurisë dhe individualitetit, 

shfaqet si domosdoshmëri e hapur  për të cilën personazhi kryesor paguan çmimin e 

fundit – Për kë bie kambana është një nxitje për të zhvilluar një luftë të veçantë ndërsa e 

urren luftën në përgjithësi, një përgjigje që pasqyron konturin kontradiktor të autorit. 

                                                           
22

 S, De Beauvoir,  La Force de l'âge , Paris, Gallimard, 1960, f. 284. 
23

 E, Heminguej, Për kë bie kambana , ombra GVG, (Botimi i dytë), Tiranë, 2003, f. 3-4.  
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 Qëndrimi i Shqipërisë  

  

 Përballë kësaj situate të nderë ku cenohej liria nuk mund të rrinin duarkryq dhe 

shqiptarët, (pavarësisht se në literaturën e huaj, ku ne kemi hulumtuar nuk shkruhet 

askund rreth pjesëmarrjes së tyre). Nga kombi shqiptar, përfshirë këtu edhe kosovarët, 

çamët, arvanitasit, dibranët e përfaqësues të diasporës, morën pjesë mbi 60 vullnetarë. 

Këta shqiptarë që gjetën në Spanjë arsyen e shpresës së tyre, të cilët një shtysë e fshehtë i 

bëri të braktisnin rrugët, brigjet, malet për të kapërcyer kufij, stuhi, për të kapërcyer 

Mesdheun, male dhe vende të huaja, për t´u bërë në Spanjë vullnetarë të lirisë. Për më tepër , 

ata botuan edhe gazetën e tyre , të titulluar Vullnetari i lirisë. Mund të lindë edhe pyetja: Ç‘i shtyu ata 

të lënë vendin e tyre? Ndoshta realiteti i zymtë shqiptar, ndoshta ideali i shenjtë i lirisë e i humanizmit 

mbarëbotëror. Gjithsesi, për të krijuar një ide sa më të qartë, po i referohemi një artikulli të kësaj 

gazete, (redaktor i së cilës ishte Petro Marko), 25 vjet indipendencë, nëntor i vitit 1937, ku 

konkretisht, shkruhet: ―Përsëri po shkojmë drejt humbjes së plotë të pavarësisë së kombit 

tonë. Mbi kurrizin e popullit shqiptar, Musolini po sheshon udhën e depërtimit romak në 

Ballkan. Shqipëria është në kthetrat e kuçedrës fashiste. Për të shpëtuar, duhet t‘u japim 

grushtin e vdekjes feudalizmit e fashizmit.‖
24

  

     Më poshtë trajtohet platforma çlirimtare-demokratike e pluraliste: ―Është ideja që 

ta ngjallim Frontin Popullor edhe në Shqipëri, me të cilin do të përpiqemi të shembim 

regjimin diktatorial profashist dhe të sigurojmë bashkimin në themel të nevojave 

demokratike e të zhvillimit nacional. Ja që liria nuk u fituaka me fjalë e me frikë; ajo lyp 

zjarr në zemër e gjak të gjallë. Përmes kësaj udhe, duhet të kalojnë të gjitha fuqitë 

progresive të popullit, të gjithë patriotët dhe veteranët e kombit, e gjithë klasa e 

aristokracisë së rënë poshtë nga dynjallëku, të gjithë tregtarët e dorës së mesme dhe 

industrialët që janë në rrezik të bëhen borxhlinj të kapitalizmës italiane, borgjezia 

progresive antiimperialiste, doemos të gjithë: bujqër e punëtorë, të gjithë, qofshin 

katolikë, muhamedanë ose orthodhoksë, dhe, pa as më të voglën mungesë, e gjithë 

djalëria kombëtare përparimdashëse e Shqipërisë[…]‖. Përveç gazetës Vullnetari i Lirisë, 

vullnetarët shqiptarë e përçonin programin e tyre edhe nëpërmjet emisioneve radiofonike 

në gjuhën shqipe (nga janari i vitit 1937, nëpërmjet Radio Albaceta, Valencia dhe më pas, 

në Radiot Barcelona dhe Madridi. Për shembull, më 28 nëntor 1937, nga radio Madridi, 

Skënder Luarasi komunikoi në gjuhën shqipe: ―Djalëria dhe populli ziejnë në Shqipëri. 

Vetëm idiotët nuk e kuptojnë gjendjen e vërtetë. Të urtët‖ mund të jenë mjaft frikacakë, 

sa të heshtin. Por trimat dhe Shqipëria, nuk kanë mbetur shterpë; le ta çojnë popullin në 

kushtrim që t‘ia sjellin Atdheut fatkeq shqiptar një ditë të lumtur lirie‖. Në bazë të këtij 

programi, del qartë që vullnetarët shqiptarë në Luftën e Spanjës, së pari kanë qenë 

patriotë antifashistë dhe nga programi i Frontit Popullor, shprehet bashkimi në luftë 

kundër fashizmit pa dallim feje, krahine, ideje dhe përkatësie ekonomike.  

 Dhe s‘kishte si të ndodhte ndryshe. E gjithë kjo përvojë do të shkruhej në faqet e 

pavdekshme të letërsisë shqiptare. Në pararojë do të ishte Petro Marko, shpirti i lirë 

demokrat e human, me romanin e tij Hasta la vista, të cilin do ta shkruante ―një mëngjes 

të ftohtë janari të vitit 1956, në një dhomë të ftohtë në Tiranë që dielli nuk e ngrohte 

                                                           
24 S, Luarasi, 25 vjet indipendencë, vullnetari i lirisë, N° 1, Madrid, nëntor 1937, f. 6. 



 19 

 

aspak, të shkruante fjalët Hasta la vista dhe të gjitha të tjerat që erdhën më pas‖
25

  

 Në njëzet kapituj veprën e Petro Markos e përshkon një periudhë kohore që 

shkon nga shtatori i 1937 deri në nëntor të 1938, historikisht nga ofensiva republikane në 

Belçite deri disa ditë para rënies së Barcelonës që ndodh në janar të 1939. Gjatë kësaj 

periudhe përparimi i luftës do të çonte në fundin e frontit të Hihonit, qeveria shpërngulet 

në Barcelonë, zhvillohet ofensiva fitimtare republikane e Teruelit. Spanja nga ky çast 

është e ndarë më dysh, zhvillohet sulmi republikan në Ebro dhe prej këtej ofensiva e 

madhe frankiste. 

 Gjatë kësaj periudhe protagonisti i veprës mbërrin nga Shqipëria, duke kaluar nga 

Greqia dhe Franca, hyn në kufi nga Katalunja dhe në kohën që fillon vepra mbërrin në 

spitalin e Mursias, merr pjesë në veprimtaritë për nder të vitit të parë të krijimit të 

brigadave, kalon nga baza e Albacetë s dhe nga qendra e formimit politik ushtarak të 

Pozo Rubios dhe merr pjesë në sulmin  e Teruelit, lufton në Ekstremadura, por më pas 

shkon tashmë përfundimisht në frontin e Aragonit. Gjithçka përputhet në mënyrë të 

përsosur, duke e futur  lexuesin në ngjarjet e ethshme të konfliktit spanjoll dhe duke risjellë atë 

përvojë të paharrueshme të rrugëtimit të tij shqiptar në këtë ngjarje me rëndësi 

ndërkombëtare.   

          1.4. Referencat kulturore në funksion të njohjes së realitetit  

 Në një vepër letrare është e pashmangshme të mos gjejmë referenca etnokulturore 

përderisa në këta vepra veprojnë, dialogojnë njerëz të kulturave të ndryshme. Në rastin 

tonë, kemi të bëjmë me përballje realitetesh e kulturash , përkatësisht: shqiptare, franceze, 

amerikane, spanjolle etj.  

 

 Petro Marko 
 

 Po t‘i referohemi veprës së Petro Markos Hasta la Vista ne si lexues përballemi 

kryesisht me dy realitete, atë shqiptar dhe spanjoll. Natyrisht, shkrimtari shqiptar do të 

evokonte realitetin e asaj kohe në Shqipëri, ―në atdheun e Skënderbeut‖
26

, për të 

shpjeguar në një farë mënyre edhe arsyen e angazhimit të tij. Nga ana tjetër pse të mos 

shkruante për ―Spanjën, llogoren e mbrojtjes së lirisë dhe demokracisë në botë‖
27

, ku ―po 

përgatitej varri i tërë tiranëve të Shqipërisë?‖
28

  

 Që në faqet e para shpaloset realiteti i familjes shqiptare, i bukurisë shqiptare dhe 

i periudhës së lavdishme të historisë së popullit shqiptar.  

 Le të ndalemi fillimisht te bukuria natyrore, si element i identitetit të një kombi. 

Ja se si shkruan Petro Marko në këtë vepër: ― Përballë Italisë, përtej detit, është një vend 

me male të larta e me fusha pjellore, me liqene e lumenj [...] me lëndina e me pyje të 

gjelbëruara... , atje vendi është shumë i bukur!‖
29

. Bukuria shqiptare i vjen si vegim 

                                                           
25  Embajada de España en Albania,  “Voluntarios de la Libertad” Petro Marko, Hasta la Vista y los 

Brigadistas  Albaneses en la Guerra Civil Española, “Vullnetarët e lirisë” Petro Marko, Hasta la Vista 

dhe Brigadistët shqiptarë në Luftën Civile Spanjolle , Agencia Española de Cooperacion Internacional para 

el Desarrollo.  
26

 P, Marko, Hasta la Vista, Botimet OMSCA-1, (Botimi i plotë), Tiranë, 2002, f. 163. 
27

 Po aty, f. 48.  
28

 Po aty, f. 8.  
29

 Po aty, f. 155.  
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Asimit në momentin kur ai sheh pemë të ndryshme, sidomos me fiq të ngarkuar e me 

pjergulla‖ 
30

. Aty nga faqet e fundit, Gori sjell ndërmend ―lulet e lëndinave‖
31

 apo pllajat 

e verdha të vendit të tij në vjeshtën plot shira dhe vetëtima‖
32

. 

 Gjithsesi, më gjerësisht e më në pah del nga autori bukuria dhe madhështia e 

tokës spanjolle. Kështu, që në faqet e para të veprës, kur Gori shkel Spanjën, ai shpreh 

habi : ―Sa dritë ka qielli dhe deti i Spanjës! Kudo që të hidhje sytë , shikoje pyje me 

portokalle! Pyje me ullinj! 
33

 apo më tej Asimi duke shprehur admirimin për këtë tokë të 

Spanjës të cilës i nevojiten paqja dhe liria thotë: ―Eh Spanja! Sa e bukur që je!....‖
34

 

Rimerret si refren nga autori, teksa Gori ndodhet në një hotel në Alikantes, kjo bukuri 

spanjolle duke e plotësuar dhe me bukurinë e stilit arkitekturor arab të shtëpive me ―dyer 

si kube‖
35

, me ―mure me mozaik porcelani e me piktura arabe‖
36

, si edhe me të dhëna 

rreth klimës : ― Në atë qytet të bukur plot dritë dhe ngjyra nga ca shkëmbinj të prerë si me 

bel, ngjyra nga pemët dhe ngjyra nga shtëpitë e bukura me ato ballkone dhe dritare të 

mëdha, ngjyra nga qielli i kaltër dhe ngjyra spanjolle e mesdhetare në mbrëmje, kur 

perëndonte dielli. Gori i sodiste si i magjepsur, duke ndenjur buzë detit e duke thënë me 

vete:―Sa e bukur është Spanja!‖
37

. Në një moment tjetër në vepër përsëri ndeshemi me 

elmente të natyrës spanjolle: ―Frynte mistrali i mesditës dhe tundeshin kallamet‖
38

 (duhet 

të kujtojmë se klima spanjolle është mesdhetare ashtu si ajo shqiptare). Përveç 

elementëve të sipërmendur, ajo çfarë na bën përshtypje është pafundësia e fushave me 

agrume e veçanërisht me ullinj. Ndoshta janë nostalgji e vendlindjes së autorit himarjot 

nga Dhërmiu, ku ata zbukurojnë kopshtet dhe kodrat përreth. Gjithsesi, parë nga një 

këndvështrim tjetër, ndoshta janë simbol i paqes. Kësisoj, degët e ullinjve thyhen nga 

bombardimet e avionëve duke cënuar paqen, por jo besimin në fitore, pasi ata mbijetojnë 

gjithsesi, si simbol i përjetësisë së paqes dhe besimit në fitore.  

 Ndër zakonet tipike shqiptare që ndeshim në vepër është ai i martesës me 

mblesëri. Bëhet fjalë konkretisht për rastin e Sanijes, një vajzë shqiptare të cilën i ati e 

kishte detyruar të martohej me një fshatar nga Tirana kundrejt dëshirës së saj (Në të 

vërtetë ajo takohej fshehurazi me Asimin te një rrobaqepëse me ide përparimtare).‖
39

  

 Edhe pse vetëm një herë të vetme, ne takojmë një element tjetër të etnokulturës, 

atë të gastronomisë, e cila përbën një dëshmi të pamohueshme të vlerave individuale të 

një kombi. Për shembull, në faqen 434 të veprës së Petro Markos, Gori kujton me 

nostalgji kulaçin e ngrohtë, kërcet e të cilit ishin të lyer me vaj të përgatitur nga gjyshja e 

tij. Ky kujtim i pështjellohet në ditët e tij të fundit në Spanjë, kur do të niset për Shqipëri, 

ashtu si do të ndodhte me çdo njeri tjetër: ai do ta gjente veten në vorbullën e mendimeve 

që lidhen me vendin dhe realitetin që e pret.  

                                                           
30

 P, Marko, Hasta la Vista, Botimet OMSCA-1, (Botimi i plotë), Tiranë, 2002, f. 179.  
31

 Po aty, f. 434.  
32

 Po aty, f. 435. 
33

 Po aty, f. 22. 
34

 Po aty, f. 27.       
35

 Po aty,f. 101.  
36

 Po aty, f. 106. 
37

 Po aty, f. 90. 
38

 Po aty, f. 393.  
39

 Po aty, f. 163. 
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 Përgjatë gjithë veprës vend të rëndësishëm zë edhe portretizimi i Shqipërisë dhe i 

Spanjës, i shqiptarëve dhe i spanjollëve. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se nuk përmenden 

shtete apo popuj të tjerë, si Franca apo francezët, marokenët, rusët, etj.  

 Së pari, shtrohet pyetja: si paraqitet Shqipëria dhe realiteti i saj, si portretizohet 

figura e shqiptarit në shekuj?  

 Shqipëria, vendi ku jeton një popull me një ―histori legjendare e një të kaluar të 

lavdishme, i cili me shpatë e ka çarë rrugën e historisë ‖
40

 . Në një faqe të librit lexojmë: 

―Njerëzit që flasin gjuhën tënde janë, që kanë vuajtur si ti, që si ti janë nanurisur me 

këngë trimërie dhe me heroizma si ato të Selam Musait me shokë, që si ti kanë lënë çdo 

gjë dhe që kanë ardhur këtu të bëhen therorë për një çështje njerëzore‖
41

. Pra, për të 

lartësuar figurën e këtyre luftëtarëve, autori përmend momentet më të lavdishme të 

historisë së kombit të tij, në një farë mënyre, një nxitje kjo për heroizma të tjera në 

shërbim të lirisë dhe demokracisë. Të mahnit gjithashtu fakti që shqiptari vullnetar në 

luftën e Spanjës konsiderohet si ―një shqiponjë shqiptare që kacafytet me sorrat e 

kapitalit internacional‖
42

, apo si‖ një nip i Skënderbeut, i heroit të Evropës‖
43

, siç 

shprehet Alfredi.  

 Është profesor Tomori ai që vendos flamurin shqiptar përkrah atij spanjoll. Ky 

flamur i kuq me shkabë të zezë dykrenare i zgjon kujtime mbi atdheun, luftërat, 

përpjekjet edhe Ramizit, i cili mallëngjehet në njëzetepesëvjetorin e Shpalljes së 

Pavarësisën për këtë faqe të lavdishme të historisë së popullit shqiptar, ―Ditën e 

Pavarësisë së Shqipërisë, të cilën e festojnë buzë lumit Ebro jo vetëm shqiptarët, por edhe 

vullnetarë të tjerë‖
44

. Teksa shijonte këtë kremtim, Gëstençiçi, plaku slloven, ―Shikonte 

Shqipërinë e vogël, që ka qenë si një mollë sherri midis shovinistëve të Ballkanit dhe 

Fuqive Perëndimore, të cilën kërkonin ta pushtonin me radhë për ta përdorur si urë kalimi 

për në Lindje‖
45

.  

 Në përfundim të këtyre konsideratave, ndoshta jo aq të hollësishme mbi referencat 

kulturore të veprës së Petro Markos, kemi menduar të paraqesim një karakterizim të 

popullit shqiptar (ndoshta disi të idealizuar): "njerëz të thjeshtë e të heshtur‖ 
46

,‖njerëz të 

dashur‖
47

 ―njerëz të gëzuar që vdisnin me parullën ―viva la vida‖!‖
48

. Edhe Alfredi, i cili 

ka marrë pjesë në luftën e Vlorës, deklaron: ―Ç‘më kanë parë mua sytë në Luftën e 

Vlorës. Mësova se si shqiptarët s‘ka trima në botë!‖
49

. 

 Nga goja e Gëstençenit dalin fjalë të tilla, si: ―Profesori (Tomori) është shumë 

zemërçelur dhe shumë entuziast! Nganjëherë thotë se shokët shqiptarë janë çapajevët e 

Shqipërisë së vogël!‖
50

. Këta bij të Shqipërisë ―jo vetëm që e urrejnë fashizmin po dinë 

edhe të luftojnë![...] me shpirt luftarak‖
51

. Ja se si i përfytyron Thimi i vogël shqiptarët që 

                                                           
40

 P, Marko, Hasta la Vista, Botimet OMSCA-1, (Botimi i plotë), Tiranë, 2002, f.125. 
41

 Po aty, f. 57. 
42

 Po aty, f. 17.  
43

 Po aty, f. 99. 
44

 Po aty, f. 193.  
45

 Po aty, f. 193.  
46

 Po aty, f. 155.  
47

 Po aty , f. 57 
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 Po aty, f. 13.  
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50
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51
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luftojnë në Spanjë ― duke fluturuar mbi hordhitë dhe taborret e zeza, me krahë të bardhë 

dhe me shpatë, si Skënderbeu ynë‖
52

. Gjithsesi, të karakterizuar nga një humanizëm i 

thellë, shqiptarët kurrë nuk e kanë përbuzur armikun, as pështyrë, as rrahur dhe as sharë.  

 Si mund të mos shkruante Petro Marko për Spanjën, tokën e pasioneve të zjarrta, 

atdheun e dytë për të dhe për shumë njerëz të tjerë që e adhurojnë lirinë, dinjitetin dhe 

demokracinë? Spanja, ku njohu dhe Malronë dhe Heminguejn, Aragonin, Nerudan. Emri 

i Spanjës do t‘i gdhendej në kujtesë si një nostalgji e pafund. Do të ishte ky njeri që 

rronte me ―Spanjën në zemër‖
53

, me Spanjën e largët për të mbrojtur vlerat e qytetërimit 

evropian, sigurisht, pa mohuar vlerat e qytetarisë së botës shqiptare.  

 Përveç bukurisë natyrore, sigurisht, në vepër shfaqet edhe Spanja e vuajtjeve, e 

mjerimeve, e pasanikëve dhe e të varfërve, Spanja e luftës tragjike, Spanja e pasionit të 

dashurisë, Spanja e dashurisë mbarënjerëzore. Edhe pse në vepër gjejmë mjaft elemente 

të traditave spanjolle, mënyrës së jetesës, duhet nënvizuar fakti se Petro Markon më tepër 

e ka joshur ekzotika e këtij vendi të serenatave (një analogji me serenadat e Korçës së 

atdheut të tij). Këtë e dëshmon më së miri ky ilustrim:  

              “Vino, sientimento y amor, 

                Sono los cantares de la Patria mia...”
54

 

 A ka portretizim më të bukur se sa i mëposhtmi?: ―Eh, Spanja! Sa e bukur që je, o 

vend i poetëve dhe i piktorëve, o atdheu i muzikës së apasionuar, o vendi i trimave!‖
55

 

 Jo rrallë në veprën Hasta la Vista skalitet portreti fizik dhe moral i gruas e vajzës 

spanjolle, i gruas së bukur zeshkane që ëndërron paqen dhe lirinë e që vuan deri sa tretet. 

Nëpërmjet ndonjërit prej personazheve autori komenton se nuk ka vend në botë ku 

mund të argëtohesh si në Spanjë, i pëlqen zakoni spanjoll për t‘i bërë komplimente një 

gruaje dhe i pëlqejnë shumë gratë spanjolle. Këtë e vërteton edhe lidhja dashurore e Gorit 

me Anitën. Gorit i bie në sy ngjyra e veshjeve të njerëzve; fshatarët vishen me të zeza 

por me këmisha të bardha, vë re ngjyrën e zezë të veshjeve të grave, ku në këto kushte të 

mizorisë ekstreme nuk ka patur familje që nuk ka pësuar një humbje, zakone të shtrira këto 

jo vetëm në Shqipërinë e Markos, por edhe më gjerë.  

 Ajo që na ka prekur më shumë emocionalisht është fakti se janë nënat spanjolle 

ato që mbartin peshën më të rëndë, ata që përballen me urinë, dhunimin, masakrimin e 

poshtërimin, ato që tregojnë dashuri prindërore ndaj luftëtarëve të demokracisë. 

Megjithatë, autori i sheh si simbole të trimërisë e vetmohimit edhe në front, p.sh në faqen 

404, vajza dhe gra shkonin të bënin hendekë e barrikada për të mbrojtur Republikën. Këta 

janë pra spanjollet, njërën prej të cilave Gori adhuron.  

  

 Heminguej  
 

 Romani i Heminguejit ndikohet si nga kultura spanjolle ashtu edhe nga ajo 

amerikane. P.sh, Robert Xhordani nuk beson në supersticione pas të cilave spanjollët janë 

mjaft të dhëna. Për kë bie kambana nuk është propagandë por art, dhe si çdo art ai 

                                                           
52

 P, Marko, Hasta la Vista, Botimet OMSCA-1, (Botimi i plotë), Tiranë, 2002, f. 389.    
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promovon një lidhje komplekse, madje kontradiktore me subjektin e tij. ―Kjo vepër u 

mësoi mijërave lexuesve ta duan ose ta urrejnë Spanjën, por në njëjtën kohë të mos 

qëndronin indiferentë ndaj Spanjës, popullit të saj dhe historisë së saj‖
56

.  

 Ashtu  si  Petro Marko, Heminguej kishte ndjenja të forta për Spanjën dhe 

spanjollët. Heminguej identifikohet me Robert Xhordanin, mendimet e të cilit shërbejnë 

për të dhënë një përshkrim të gjallë të hispanitetit, i cili, deri diku, shfaqet edhe te 

personazhet e tjera, të cilët me historitë e ndryshme dhe ngjarjet e shkuara mundësojnë 

eksplorimin e pjesëve të tjera të Spanjës (Madrid, Valencia, betejat me dema vilaconejose 

apo endja e sixhadeve të të pasurve). Spanja është vend i gjuetisë ―së derrave të egër, 

arinjve, ujqërve dhe dhive të egra‖
57

 

 Spanja e Heminguejit është një vend i gjakut të nxehtë, i emocioneve të forta, 

vitalitetit, e panatyrshmërisë dhe pse jo edhe e burrërisë. Është Spanja e luftimit me 

dema, i cili e mahniti aq shumë autorin amerikan. E vetmja gjë që e mban gjallë shpirtin 

spanjoll është një lloj intensiteti i shfrenuar, i cili e deh Xhordanin, (Heminguejn). Ky 

intensitet mund të të çojë në dy drejtime krejt të ndryshme:  miqësi intensive dhe humor 

të mirë, karakter të stërmadh fetar, brutalitet ekstrem dhe hakmarrje. Karakterin spanjoll, 

si karakter të ekstremeve përpiqet ta materializojë me peizazhin spanjoll. Spanja është 

vendi i çudirave, vendi ku bie borë në fund të majit.  

 Kapitulli 10- të i Për kë bie këmbana, në të cilin u ekzekutuan qindra fashistë në 

një grykë gjatë luftës civile të Spanjës, besohet të jetë bazuar në një masakër historike që 

u zhvillua atje, diku në shekullin e 18-të .  

 Versioni heminguejan i Plaza de Espanja paraqet një shatërvan me koka luanësh, 

që nxjerrin ujë nga goja, i cili nuk ekziston realisht në këtë shesh. Kjo është e natyrshme 

për një vepër letrare, ku trillimi duhet të jetë i pranueshëm. Gjithsesi, bashkia është 

akoma aty edhe pse është shndërruar në një hotel shtetëror luksoz. Ajo çka mbetet 

përputhet me përshkrimin e Heminguejit.  

 Përsa u përket ciganëve, këto etni kanë të përbashkët besimin mbi ariun. Ky i 

fundit duket se ka ngjashmëri fizike: ―Po t‘i rrjepësh lëkurën ariut, muskujt kanë shumë 

ngjashmëri me atë të njeriut‖
58

 dhe një qëndrim të ngjashëm: ―sepse ai pi birrë, sepse ai e 

ka qejf muzikën dhe vallen‖
59

. Kjo e bën atë të jetë vëlla me njeriun qoftë për ciganët 

qoftë për indianët. ―Kur ata vrasin një ari, ata i luten që t‘i falë. Ia vënë kafkën në një dru 

dhe i kërkojnë falje para se të largohen‖
60

. Përveç kësaj, ciganët kanë shumë ligje që ata 

nuk i pohojnë: ―Për ta nuk është mëkat të vrasësh njeri jashtë fisit‖
61

). Ciganët janë 

gjithashtu supersticiozë dhe të çuditshëm: Pilari gruaja e Pablos, paraqitet si një cigane 

tipike që di të lexojë fatin e të tjerëve në pëllëmbën e dorës apo fragmenti kur Maries ―i 

luajti dheu tri herë‖
62

, ashtu siç e kishte parashikuar Pilari, e cila shfaqet gjithnjë e më 

misterioze para Robertit apo momenti kur ajo e ndjen aromën e vdekjes së tij.  

 Heminguej tregohet i kujdesshëm në shpalosjen e disa elemeteve që mbart ky 

popull i veçantë, duke e pajisur lexuesin me vlera të shumta njohëse. Ja disa zakone 

spanjolle që një i huaj duhet të respektojë: ―T‘u japësh duhan burrave dhe të mos ua 
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trazosh gratë‖
63

, dy rregulla këto që duhen zbatuar nëse dëshiron të merresh vesh me 

njerëzit që flasin spanjisht. Vihet në pah edhe një zakon tjetër spanjoll; të mos flasësh 

duke ngrënë: ―Të gjithë merrnin nga tepsia, pa folur, sipas zakonit spanjoll‖
64

.  

 Një aspekt i rëndësishëm i etnokulturës është edhe gastronomia. Vera i shoqëron 

spanjollët në çdo të ngrënë (pothuajse në çdo faqe njerëzit pinë verë). Nuk mund të lëmë 

pa përmendur dhe një pjatë tipike spanjolle; ―Mish lepuri me qepë dhe speca jeshilë, të 

ndrequr me verë të kuqe dhe bizele‖
65

. Më tej, Pilar rrëfen ditët e bukura në plazhin e 

Valencias, duke i kujtuar lexuesit disa nga pjatat karakteristike spanjolle: ―kuleçtë e 

vegjël me peshq të ngrirë, me speca të kuq e jeshil dhe me lajthi të vogla sa një kokërr 

orizi. Karkaleca deti të freskët, të spërkatur me lëng qitroje. Pastaj ajo vazhdon të rrëfejë 

për një gjellë tjetër karakteristike që e përmend edhe Marko, paella, me midhje të 

freskëta, me karavidhe, me aragosta e me ngjala të vogla. E të gjitha këta të shoqëruara 

me një verë të bardhë, të ftohtë, të lehtë e të mirë. Dhe në fund pjepri, ku pjepri i 

Valencias është më i miri për t‘u ngrënë‖
66

. 

 Shtrohet pyetja: Si paraqiten spanjollët në vepër? Ja se si mendon me vete 

Roberti, i cili ka kaluar 10 vitet e fundit para luftës në Spanjë: ―Spanjollët të besojnë kur 

ua kupton mirë gjuhën. Sigurisht, në fillim Spanja, pastaj fisi, pastaj krahina, pastaj 

fshati, familja dhe në fund fare zanati. Në Spanjë, njeriu s‘e ndjen veten kurrë të huaj dhe 

pjesën më të madhe atë vetë s‘e kishin trajtuar asnjëherë si të huaj. Siç vihet re, këtu vihet 

në pah besnikëria e popullit spanjoll ndaj vendit e gjuhës së tij, një element mjaft i 

rëndësishëm i identitetit kombëtar. Kësaj vlere i shtohet edhe mirësjellja ndaj të huajve; 

bëhet fjalë për rastin e El Sordos i cili ka sjellë ―një shishe uiski për dinamitvënësin‖
67

 

 Ajo çfarë na ka bërë përshtypja është fakti se Heminguej nuk idealizon figurën e 

popullit spanjoll, por e sjell me një realizëm klasik të cilit ai i përket si shkrimtar. Ja se si 

shprehet Roberti në një nga monologjet e tij: ―Ç‘popull i mrekullueshëm. S‘ka popull më 

të mirë e më të keq në botë se ky‖
68

.  

 Nga karakterizimi i personazheve dalin në pah dhe disa karakteristika 

antropologjike të spanjolleve. Kështu, Pilar, një grua e bukur spanjolle, e fortë ―si mal‖
69

, 

si ― model për monument graniti‖
70

 një grua trime që të kujton burrneshat shqiptare. 

Maria, një vajzë mjaft e bukur, e cila pa dyshim përfaqëson bukurinë e vashës spanjolle; 

―dhëmbë të bardhë në fytyrën zeshkane, me sy e lëkurë ngjyrë kafe të praruar, me 

mollëza të larta, gojë të drejtë e buzë të plota‖
71

.  

 Robert Xhordani, profesori amerikan i spanjishtes nuk mund të anashkalojë edhe 

referencat nga Amerika, të cilën, në kujtimet e tij, e sjell si vend të zbavitjeve dhe të 

paqes, ashtu si edhe Marko: ―Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi i republikanëve. 

Atje s‘të vret njeri, pse je republikan. ‖
72

 Xhordanit i kujtohen zbavitjet në vendin e tij të 

largët, Amerikë: ―I kishte mbetur fare pak, dhe një gotë nga kjo e kishte në vend të të 
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gjitha gazetave të mbrëmjes nëpër kafene, në vend të gjithë gështenjave, që tashti do të 

bleronin, në vend të shëtitjeve me kuajt të rëndë buzë, në vend të bibliotekave, të 

qoshkeve, të muzeve, të Parc Montsouris, të Stade Buffalo dhe Byt Shaumon, të 

Guarantee trust Company dhe Île de la Cité, të hotelit të vjetër Foyot dhe të leximeve e 

pushimit në mbrëmje‖
73

. Teksa ëndërron për Marien i vjen në mendje Hollivudi, Garbo 

dhe Harlou
74

 apo universiteti kur do të rimarrë postin në Universitet, ajo do të jetë një 

grua shumë e mirë e profesorit.
75

 

 

 Andre Malro  
 

 Përsa i përket romanit të autorit francez, ne e kemi gjykuar të arsyeshme të 

ndalemi në një aspekt të veçantë të kulturës së një kombi. 

 Vëmë re se aristokratët spanjollë ishin artdashës (p.sh, ata kanë ruajtur tablotë e 

poetit të madh Goja
76

) si dhe amatorë të gjuetisë. Hoteli Albe është i zbukuruar bollshëm 

me një numër të madh dhëmbësh elefanti, brirësh rinoçeronti, arinjë të balsamosur dhe 

kafshë të ndryshme, aspekt i veçantë i karakteristikës kulturore, i cili është i dukshëm 

edhe te romani Për kë bie kambana i Heminguejit; pasioni i spanjollëve për gjuetinë.  

 Në qytetet e Spanjës së përjetshme të Malrosë  shpaloset arkitektura karakteristike 

e monumenteve, kishave, shtëpive dhe pallateve, siç e ka përshkruar autori: ―Dhe i gjithë 

qyteti i vogël, me perspektivën e tij me shtylla, me kopshtet e tij, kishat me kambanoret  

me maja, pallatet zbukurime të rënda, muret dhe ballkonet e tij në formë kitare.‖
77

 ―Në 

Brihuega; rruga kyesore me shtëpitë rozë dhe të verdhë, me kishat e serta dhe manastire 

të mëdha‖
78

. Përballë qytetit spanjoll të Brihuegas, Malro, me anë të Garcias, përshkruan 

një nga qytetet e Indisë, Jaipurin ku ―të gjitha fasadat janë të zbukuruara me afreske, dhe 

çdo shtëpi prej balte ka një fasadë ngjyrë trëndafili, si të ishte një maskë.‖
79

 

 Ashtu si te Heminguej, ―gratë spanjolle (fshatare kryesisht) janë të veshura me të 

zeza, me shami në kokë‖
80

, por gjithmonë si gra që kujdesen për të plagosurit apo për 

familjet e tyre, të lindin, të rrisin fëmijë, siç shprehet Malro. Faktikisht, ky qëndrim i 

Malrosë ndaj grave na duket paradoksal, pasi ai na kujton ndoshta një traditë të 

qytetërimit lindor se sa të atij evropian (siç ishte Spanja).  

 Gjithsesi, duhet pranuar fakti se Malro nuk është aq i interesuar për elemente  

kulturore që ne përmendëm për dy autorët e tjerë në studim. Figurën e Spanjës së 

përjetshme, e Spanjës së re ai e paraqet me anë një elementi të veçantë kulturor siç është 

muzika, ushqimi i shpirtit të njeriut, sipas një thënieje të një personaliteti botëror.  

 Meqë ngjarjet e romanit Shpresa zhvillohen në provinca të ndryshme të Spanjës 

është e pritshme, sigurisht, të gjejmë motive muzikore të një shumëllojshmërie të 

admirueshme, të cilat gëzojnë një popullaritet të madh dhe të cilat njohin një shpërndarje 

mjaft të madhe madje dhe jashtë Spanjës. Në fakt, te romani Shpresa, gjejmë mjaft 

motive të muzikës dhe të këngës, të cilat përforcojnë apo nënkuptojnë tematikën social-
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politike. Për shembull në rastin e kitaristëve, të cilët luajnë me gëzim gjatë natës 

Internacionalen, herë-herë ata shprehin momentet e pritjes apo të harresës që paraprijnë 

apo ndjekin luftimet; herë- herë ata shërbejnë për të treguar origjinën e një personazhi të 

thjeshtë, të tillë si fshatari i cili këndon një kantiliene andaluziane. Pjesa më e madhe e 

aluzioneve muzikore shënojnë kalimet nga një një përshkrim në tjetrin: dikush këndon 

me forcë një flamengo nga thellësia e fytit, kënga është e mrekullueshme deri në 

momentin kur ai zbulon kuptimin e vërtetë të kësaj kënge. Në fakt, ka edhe ca shmangie; 

Jaime, socialist dhe përkthyes në aviacionin ndërkombëtar, i cili kishte mbaruar studimet 

e tij në Francë, di ta këndojë mjaft mirë flamengon, e cila që nga ai moment nuk mund të 

konsiderohej më si një pronë e ciganëve apo e andaluzianëve. Këtu si edhe gjetkë, kur 

Malro jep këto detaje, qëllimi nuk është pasqyrimi i vlerave të ndryshme lokale, por në 

fakt ai synon që t‘ua bashkëngjisë ato realiteteve të tjera që tejkalonin ato të luftës civile. 

Për shembull duke shkruar që flamengo i ngjante një vaji të përmotshëm dhe thirrjeve të 

dëshpëruara të drejtuesve të karvanëve‖
81

, Malro ia bashkëngjit atë vdekjes dhe 

origjinave të saj orientale dhe duke theksuar një mbiemër të vetëm –i dëshpëruar- ai 

distancohet nga ekzotizmi qetësues i romantikëve. Gjithsesi, duhet pranuar se kjo vepër 

mbi Luftën Civile është në thelb një këngë shpresëdhënëse, siç edhe titulli e shpreh qartë. 

 Tërësia e këtyre lajtmotiveve mbetet dytësore përkrah pjesëve ku muzika 

vlerësohet dhe analizohet. Megjithatë nuk është as muzika tradicionale – këngët 

folklorike, baladat, cante jondo – që janë objekt i diskutimit, as krijimet e Grandos apo 

Albenizit, nga njëra anë, të Ravel apo Bizet nga ana tjetër. Nuk bëhet fjalë këtu për 

krijues të rinj, zëri i të cilëve dëgjohej me vështirësi, duke marrë parasysh konfliktin 

vëllavrasës që dërmonte shtetin e tyre. Për më tepër është një traditë e gjatë vokale dhe 

instrumentale italo-gjermane dhe në vlerësimin dhe analizimin e rastit historik, është për 

t‘u theksuar si fakt, që ky krijim bazohet tek vepra L‟Africaine (Afrikania) e Verdit dhe 

nga kënga e shenjtë Kyrie palestineze, duke kaluar nga Shëvoshe de Olkëriz de Uanzher 

dhe Adieux (Lamtumirat) e Bethovenit, që është në qendër të dialogut të vetëm filozofik 

që shpie tek muzika. Kështu, falë Manuelit, një spanjoll i shekullit të 16-të, edhe ky një 

muzikant i vjetër, që merr përsipër të shpjegojë kuptimin e veçantë që merr muzika në 

kontekstin e luftës. Manueli, i cili është në të vetmet personazhe që do ndryshojë, do të 

transformohet krejtësisht nga ngjarjet që ai ka parë dhe ka jetuar që nga fillimi i 

Pronunciamentos. Rrugëtimi i tij politik dhe moral do të shoqërohet me një largim 

gradual nga bota e muzikës, për shkak se, siç thekson Manueli, kjo e fundit fshin 

vullnetin dhe si rrjedhojë, lejon shpirtin që të pushtohet nga djallëzirat e së shkuarës – 

kujtimi pasiv i së kaluarës dhe nostalgjia - ashtu siç edhe nga gjithçka që mund të të 

krijojë iluzionet dhe vlerat e vjetruara të paraluftës. Kësisoj, ai heq dorë nga muzika pasi 

në kohë lufte, ajo dobëson përkushtimin e tij ndaj çështjes për të cilën lufton.   

 Shpresa është një roman mbi luftën spanjolle i shkruar nga një shkrimtar i cili nuk 

e ka fshehur këndvështrimin e tij ushtarak. Por në mbështetjen e madhe që ai i ofron  

çështjes së Republikës demokratike, Malro nuk është bazuar thjesht tek aktualiteti dhe as 

tek e vërteta historike. Herë pas here, mbi të gjitha në pjesën e tretë, ai e zhvillon 

formimin e tij me ngjarje dhe fakte që e kalojnë realitetin e epokës së Luftës Civile. Në 

këtë këndvështrim, duhen parë edhe krahasimet plastike që Malro përdor për të 

përshkruar fizikisht personazhet – Guerniko ishte i gjatë, bjond në të bardhë ashtu siç 
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shumë portrete te Vélaskez
82

, Alvear një plakush, shumë trupmadh, me një mjekër të 

parruar dhe me një kokë që i qëndronte e futur tek gropa që krijon shpatullat e tij, siç e 

shohim tek tablotë e Grekos
83

, - ato historike apo letrare – Garcia kishte fytyrën e hollë 

dhe kockëdalë si të Don Kishotit, por ama pa nuk kishte mjekër dhe Hernandez është 

krahasuar ―më një shok të Cortez
84

– me anën e të cilave ai i krijon personazhet e tij për të 

patur mundësi që të flasë për ta dhe për realite që e tejkalojnë konfliktin. Dhe gjithashtu 

ai përmend ―Spanjën e përjetshme‖
85

 Gjatë zbritjes nga vargmali i thepisur Teruel, pika 

kulminante e romanit në përgjithësi, theksi zhvendoset me kujdes drejt një grupimi,të 

cilët janë  fshatarët
86

. U takon atyre ky homazh mjeshtëror në të cilin Malro përshkruan 

ekspeditën për të ndihmuar dhe për të shpëtuar pilotë vullnetarë, ngjarja kur avioni Potez 

ishte rrëzuar mes malesh. 

 Autori ka zgjedhur fshatarët pasi, nga njëra anë ata janë viktimat e para të tiranisë, 

simbol i varfërisë, por nga ana tjetër më të aftit për t‘i rezistuar asaj, falë energjisë dhe 

guximit të tyre. Janë këta fshatarë që mishërojnë më së miri të gjithë këta njerëz të cilët, 

që prej mijëvjeçarëve luftojnë kundër varfërisë, tiranisë dhe luftës. Autori përmend 

luftërat që kishin shkatërruar Spanjën dhe që datojnë para epokës romake. Nën 

perspektivën e Sagunte dhe të kështjellave të tij të shkatërruara, mburojat kristiane 

shtrihen nën mburojat romake, mburojat romake nën mburojat e pabesa. Ky është imazhi 

i luftës. Nuk mungojnë gjithashtu imazhe të tjera që të lënë mbresa. Mund të përmendim 

pilotin e plagosur që është krahasuar me një ushtar të vogël sarrazen, fshatrat kurde, 

bombat dhe silulat japoneze që ngriheshin dhe uleshin mbi qiellin e një fushë të vogël, 

dyluftimet, marshin e përmotshëm. Të gjitha këto shërbejnë për të mirëpërcaktuar 

ngjarjen në kohë dhe në hapësirë. Duke i bërë thirrje Spanjës së përjetshme, Malro ka 

krijuar këtu një mit të vëllazërimit njerëzor. 

 Te romani Shpresa spanjollët nuk tipizohen tanimë për theksin e tyre galician apo 

andaluzian, për preferencën e tyre për fandango apo jota (lloje të kërcimit dhe të 

muzikës), për veshjet e tyre me ngjyrë kafe apo me shumë ngjyra, porse për qëndresën e 

tyre të drejtpërdrejtë ndaj luftës civile. Natyrisht, dalin në pah konsideratat mbi muzikën, 

veshjet apo dhe historinë spanjolle, por gjithmonë si një zhurmë e mbytur, thjesht e 

përgjithshme dhe antropologjike. Përsëritjet kulturore nxjerrin në pah konfliktin, 

shënjojnë një Spanjë si të përjetshme, ashtu siç vrapojnë fshatarët për të ndihmuar pilotët 

pas aksidentit: përtej pamjes së tyre përcaktuese, përfaqësojnë mitin e vëllazërisë 

njerëzore, siç janë toledasit kur sulmojnë kështjellën e qytetit të tyre përtej gjithë 

shpërqendrimit lokalist. 

 Mosprania e tyre mundëson përqendrimin e dramës ushtarake dhe forcave në 

fushë-betejë. Shpresa është një kronikë, jo e personave, por e ideve të depersonalizuara, 

në përputhje me idetë marksiste të paraqitura nga Malro në konferencën e tij madrilene në 

Universitet: përmbi historitë individuale, është nxjerrja në pah e një rilindjeje në nivel 
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shoqëror, si e vetmja mënyrë që do të kthejë ndërgjegjësimin në përvojë me qëllimin 

final: mbrojtjen e njeriut të thjeshtë nga  sistemi fashist totalitar.  

 Si përfundim, mund të themi se të shkruash për elementë etnokulturorë të një 

kombi, si përbërës të mëvetësisë së tij, të origjinalitetit të tij antropologjik, zakonor, 

gastronomik, arkitekturor apo intelektual, do të thotë të plotësosh një tablo të gjerë të 

vërtetësisë, të vlerave të një populli. E pra, këtë e bën vetëm letërsia. Si me magji të fut 

në vorbullën e imagjinatës së saj për të krijuar vlera njohëse dhe edukuese te lexuesi.  

           1.5. Konteksti letrar i formimit të tre autorëve 

 Duhet patur parasysh fakti se nuk ka vepër letrare ku nuk ndihet ndikimi dhe 

formimi i autorit si qytetar, mbi të gjitha si njeri. 

 Sipas kritikut letrar Petrit Qejvani: ―Letërsia, arti, është një krijimtari specifike e 

njeriut, produkt special i ndërgjegjes, në fund të fundit krijohet nga njeriu, i cili sado të 

përpiqet të largohet nga shoqëria, të vetizolohet, të asnjanësohet, ―të verë pambuk në 

vesh‖, është qenie shoqërore dhe reflekton në vepër, natyrisht sipas ligjeve të krijimit, një 

kohë të caktuar, një mentalitet të caktuar, realitete të caktuara të identifikuara edhe kur 

janë krejtësisht të fantazuara, sepse ngrihen mbi modele të parapëlqyera prej autorit.‖
87

  

 Historia e letërsisë botërore ka njohur mjaft figura shkrimtarësh të shquar që kanë 

lënë gjurmë në trashëgiminë letrare mbarëbotërore. Vlen të përmendim këtu Eskilin, 

Danten, Molierin, Hygoin, Balzakun, Celinin, Sartrin, Tolstoin, etj. Në këtë grupim 

shkrimtarësh përfshihen edhe shkrimtarët tanë në studim, si Malro, Heminguej e Marko, 

të cilët secili në mënyrën e vet, janë kthyer në simbole të shkrimtarëve me një projekt 

ideo-estetik të mirëpërcaktuar.  

 Në fakt, është pjesë e natyrës njerëzore që të mos tërhiqet nga momente të 

rëndësishme historike që lënë gjurmë në jetët e popujve, duke bërë që këto figura të mos 

qëndrojnë indiferentë, por të mos reagojnë me mënyrën e tyre të të menduarit, vepruarit e 

krijuarit. Për më tepër, nuk ka dyshim që për një shkrimtar të tillë të angazhuar si Marko 

të mos e vlerësojmë në kuadrin e këtij konteksti historiko-letrar.  

 

 Petro Marko 
  

 Petro Marko vetëpërcaktohet si shkrimtar dhe revolucionar që në rininë e tij të 

hershme, pra është ai që na njeh me rrugëtimin e tij si shkrimtar dhe si njeri. Mjafton të 

lexojmë Intervistë me Vetveten që të kuptojmë më qartë shpirtin e tij të lirë qoftë në jetë e 

qoftë në krijimtarinë e tij të gjerë letrare.  

 Për Markon, realiteti shqiptar i viteve ‘30-të dhe për më tepër regjimi i asaj kohe 

ishin të papranueshëm. Sigurisht, në një vend të prapambetur siç ishte Shqipëria, 

veçanërisht rinia shqiptare nuk mund të përmbushej si qenie njerëzore e as si shkrimtar. 

Kështu lind lëvizja revolucionare dhe vetë revolucionari. Pra, kërkoheshin 

domodoshmërisht ndryshime.  

 Kështu  Petro Marko e fillon rrugëtimin e tij si përfaqësues i kësaj rinie. Qysh në 

shkollën Tregtare të Vlorës, tek ai skalitet njëkohësisht ndjenja e atdhedashurisë dhe ajo e 

urrejtjes për pushtuesit italianë, duke krijuar terren të përshtatshëm për protestat e tij të 
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para ndaj padrejtësive sociale dhe luftës në përgjithësi. Vulën e formimit të tij shoqëror  

do ta vendoste në Tiranë, ku do të identifikohej si revolucionar. Ishte momenti për 

ndryshim madje deri në përmbysje të regjimit. Në pamundësi punësimi dhe ndjekjeje të 

studimeve të larta, ai nuk mund të realizohej në qenien e tij si njeri pa përmbushur idealet 

shoqërore: idealin revolucionar dhe atë komunist.  

 Po si do ta realizonte këtë? Sprova më e mirë për të u bë Lufta e Spanjës, lufta 

civile e popullit spanjoll. Dhe ajo tokë e bukur spanjolle u bë simbol dhe laborator i 

mbrojtjes së idealeve dhe lirisë e demokracisë nga diktatura fashiste spanjolle. Si mbartës 

i vlerave të një revolucionari demokrat, ai u radhit përkrah internacionalistëve për të 

provuar aventurën e Luftës Civile të Spanjës. Edhe pse simboli u shemb me rënien e 

Republikës e kjo u pasua me njëfarë zhgënjimi, nuk u dorëzua, sepse thellë në brendësi 

gëlonte ideali, instinkti i revolucionarit. Kështu ai vazhdoi rrugën e tij nëpër kalvarin e 

gjatë të vuajtjeve në burgjet e fashizmit në Itali dhe në Francë në kërkim të idealit deri në 

Çlirimin e Atdheut të tij. Gjithsesi, ai nuk u shpëtoi as përndjekjeve dhe persekutimit të 

regjimit të egër komunist duke e përmbysur dhe pse jo duke e shkatërruar ëndrrën e tij, 

idealin për të cilin ai qe i gatshëm të jepte edhe jetën. 

 ―Petro Marko - shprehet Petrit Qejvani po në të njëjtën kumtesë, - dëshiron të 

krijojë artistikisht një botë që ai e përfytyron sipas idealeve të veta. Ndonëse ai formalisht 

i përkiste Realizmit Socialist, meqë krijon në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore dhe 

meqë kishte përvetësuar idetë komuniste, gjykuar nga veprat e veta, veçanërisht ato 

romaneske, ai del një shkrimtar ―i padisiplinuar‖ ideo-politikisht, sepse e koncepton 

komunizmin në mënyrë idealiste, romantike, si shoqëri të lirisë, drejtësisë, barazisë, 

prosperitetit‖
88

. Ndryshe nga ç‘kishte ëndërruar, periudha e pasluftës në tokën e tij i ofroi 

Markos një realitet të egër, shtypës, ku ëndrrat mbetën vetëm në sirtar, ku veçanërisht në 

art e letërsi mungon fjala e lirë, mendimi i lirë, ku ndjenjat dhe mendimet ndrydhen.  

 Në kohën e Petro Markos, komunizmi ishte në modë si ideal shoqëror, ndërsa në 

realitet ishte zhgënjyes. Shkrimtarë si Petro Marko u përballën jo vetëm me armiqtë e 

tyre, borgjezët, por edhe me veten e tyre. Themi me veten e tyre, sepse çdo vepër e 

krijuar gjatë kësaj periudhe do të kalonte detyrimisht nën sitën e imët ideo-politike të 

censurës së kohës. Gjithsesi, Marko vazhdoi të shkruante me qetësinë e parimeve të veta 

dhe jo atë të parimeve të metodës së realizmit socialist. Pra, në krijimtarinë e Petro 

Markos, si metodë mbizotëron realizmi (jo socialist) me gjithë përkimet herë-herë me 

këtë të fundit, sepse ai nuk u ngurtësua në parimet dogmatike të kësaj letërsie dhe nuk iu 

tremb kurrë furtunës së përndjekjeve, burgimeve dhe internimeve.  

 Gjatë viteve ‗30-të vepra letrare e Petro Markos nuk arriti po atë ―shkallë‖ 

artistike që arritën Noli, Lasgushi në vitet ‗20-të apo shkallën e viteve 30-të të arritur nga 

Migjeni e Kuteli. Vepra e Petro Markos, gjatë regjimit të Zogut, një periudhë historike e 

popullit shqiptar, ishte fjalë nga më të guximshmet dhe fjala më flakëruese që mund të 

dilte nga pena e ndonjë shkrimtari.  

 Në kontekstin letrar të viteve ‗30-të, përveç ndikimeve formaliste e sidomos 

jehonave të futurizmit, ekspresionizmit dhe surrealizmit, shkruhej edhe letërsia 

përparimtare e socialiste. Edhe autori ynë nuk i shpëtoi këtij ndikimi. Pavarësisht këtyre 

ndikimeve nga dy kahet, ai nuk pranoi kompromise as në planin njerëzor e as në planin 
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krijues duke mbajtur një qëndrim kritik të hapur dhe distancë të dukshme ndaj 

tendencave të kësaj kulture të re letrare, siç është letërsia përparimtare socialiste.  

 Çdo lëvizje përparimtare pasqyron dëshirën e shkrimtarëve dhe artistëve në 

përgjithësi për të krijuar një profil të ri në shoqëri dhe pse jo për ta ndryshuar atë. Në 

vitet ‘30-të, periudhë kur Marko shkruan në fushën e publicistikës, ai përballet me 

diferencime të ashpra ideologjike dhe shoqërore. Ishte koha kur intelektualët ktheheshin 

nga qendrat e ndryshme evropiane duke sjellë me vete përvoja të reja letrare. Kështu, në 

shtypin e kohës diskutohej dhe debatohej rreth çështjeve të rëndësishme në lidhje me 

letërsinë dhe filozofinë e shkollave dhe metodave të ndryshme. Pikërisht, në këtë situatë 

të turbullt të mendimit letrar shqiptar lindi krijimtaria e Petro Markos. Si rrjedhojë, mund 

të thuhet se asgjë nuk është as e rastësishme dhe as e imponuar nga koha.  

 Opusi letrar i veprës së Petro Markos është i larmishëm dhe shtrihet në një 

periudhë 50-vjeçare në historinë e letërsisë shqipe. Ai njihet si një shkrimtar që kishte 

besimin e patundur se e bukur është vetëm ajo që është e vërtetë, duke krijuar një kod 

etiko-artistik ku ai mbështet gjithë poetikën e vet në krijimin e veprës letrare. Në këtë 

mënyrë, ai përpiqet të shmangë ndikimet e sapopërmendura dhe të bashkohet me ritmin e 

vazhdimësisë letrare shqiptare duke lajmëruar, kësisoj, një farë të re që do të ndikojë në 

prodhimtarinë e mëtejshme në lëmin e krijimtarisë letrare. Ai lëvroi pothuajse të gjitha 

gjinitë e krijimtarisë letrare, sepse synonte, krahas intelektualëve të tjerë të kohës, të 

mbushte zbrazëtinë që ndjehej në vepra nga mendimi filozofik botëror, në shërbim të 

ngritjes së inteligjencës së re dhe emancipimit të shoqërisë shqiptare. Me gjithë 

romantizmin (tradita ende e fortë e romantizmit rilindas në vitet ‗30- ‗40) dhe idealizmin 

e tij (si mënyrë për t‘i ikur realitetit të kohës) Marko ka bindjen se realizmi është superior 

si metodë krijuese. Me elementet e teknikës së rrëfimit, ndikim i mënyrës së të shkruarit 

të Heminguejit, romani Hasta La Vista hyn në veprat paraprijëse të prozës moderne 

shqiptare (si shprehje e një fryme të re shprese për rininë e kohës) dhe krijon një rrjedhë 

të re letrare që shtrihet mes romantizmit, realizmit dhe simbolizmit. 

 E tërë krijimtaria e tij letrare ndërthuri artistikisht ngjarje të përjetuara, 

personazhe reale dhe mjedise konkrete të shkeluara nga autori dhe personazhet e tij reale, 

duke vulosur në këtë mënyrë, një origjinalitet të papërsëritshëm në krijimtarinë letrare 

shqiptare.  

 Në vitet tridhjetë, kultura shqiptare hyri në një fazë tjetër. Me kalimin e kohës 

rrymat kryesore të letërsisë shqiptare filluan të humbnin kontaktet me realitetet e shtetit të 

pavarur shqiptar. Ide nga jashtë u futën në vend dhe një stad më i lartë i arsimimit të 

intelektualëve ia hapi derën zhvillimit kulturor më të shpejtë. Për një dhjetëvjeçar, letërsia 

dhe kultura shqiptare lulëzuan si kurrë më parë, fillimisht në Shkodër dhe më vonë në 

Tiranë e më pas në mbarë vendin. 

 Rrugën e modernitetit, d.m.th, rrugën drejt Evropës e morën dy poetë të brezit 

tjetër. Migjeni dhe Lasgush Poradeci ishin dy njerëz që u formuan jashtë rrethanave të 

njohura letrare që u shkëputën nga traditat e letërsisë shqiptare dhe që ia dhanë kulturës 

shqiptare vendin e saj në Evropën bashkëkohore. Kultura e kësaj periudhe ndodhej në 

pozitat e polarizimit midis Lindjes dhe Perëndimit. Shqipëria fillimisht u prek shumë pak 

nga idetë dhe idealet e Revolucionit të Tetorit në Rusi, me gjithëse një numër i vogël 

figurash intelektuale e kishin vizituar Bashkimin Sovjetik në kohën e Stalinit: Fan Noli 

(1882-1965), i njohur më vonë si Peshkopi i Kuq, shkrimtari Haki Stërmilli (1895-1953), 

poeti rebel Sejfulla Malëshova (1901-1971) dhe Tajar Zavalani. Padrejtësitë sociale në 
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Shqipëri, të karakterizuara akoma më shumë nga një diktaturë gati bizantine, si dhe 

ngritja e Italisë fashiste mbushën mendjen e shumë intelektualëve të viteve tridhjetë që të 

interesoheshin për komunizmin sovjetik, ose të paktën për një lloj socializmi, për të 

luftuar kundër varfërisë dhe shfrytëzimit të masave fshatare. Polarizimi i ideologjive u 

theksua akoma më shumë me fillimin e Luftës Civile të Spanjës në vitin 1936. 

Shkrimtarët Petro Marko (1913-1991) dhe Skënder Luarasi (1900-1982) dhe një 

kontingjent shqiptarësh u nisën për në Katalonjë për të marrë pjesë në Brigadat 

Ndërkombëtare. Përkrah ideve socialiste në Shqipëri, zhvilloheshin edhe ide fashiste. 

 Shkrimtarët shqiptarë të viteve tridhjetë u mahnitën nga Perëndimi dhe u 

përpoqën të vinin në dukje  rolin e Shqipërisë në Evropë, çka përbën një  nga temat  

kryesore në shtypin letrar të kohës. Një numër i konsiderueshëm intelektualësh kishin 

qenë jashtë vendit dhe kishin njohur nga afër shoqërinë perëndimore. Në këtë kontekst, 

ata sigurisht që ishin të tërhequr, por gjithashtu të çorientuar nga gjendja e Shqipërisë. 

Fjala Perëndim në Shqipëri kishte një kuptim disi të paqartë duke qenë se vendi 

perëndimor më afër Shqipërisë ishte Italia fashiste e Musolinit. Me 7 prill 1939, diskutimi 

intelektual rreth rolit së Shqipërisë në Evropë u bë i tepërt pasi trupat italiane pushtuan 

Durrësin, Vlorën dhe Shëngjinin për të kolonizuar  më pas gjithë Shqipërinë. 

 Është puna e historianëve për të vlerësuar në çfarë mase përqafimi kulturor italian 

i Shqipërisë dhe më vonë pushtimi i drejtpërdrejtë politik i vendit ishin fitim apo humbje 

kulturore në atë fazë zhvillimi. Nuk zgjati shumë dhe shpërtheu Lufta e Dytë Botërore. 

Polarizimi i ideve evropiane të Lindjes së Re dhe të Perëndimit të Ri, d.m.th. të 

komunizmit dhe të fashizmit, solli me vete përballjen përfundimtare në Shqipëri, si dhe 

kudo tjetër në Evropë, periudhë kjo, gjatë së cilës vendi iu nënshtrua vullnetit të 

pamëshirshëm të ekstremistëve politikë e ushtarakë dhe gjatë së cilës shkrimtarë dhe 

intelektualë të të gjithë krahëve politikë u detyruan të përuleshin. 

 Petro Marko shkroi romanin Hasta la Vista në vitet ‘60. Megjithatë, autori nuk i 

shpëtoi mendësisë së viteve ‘30, periudhë në të cilën shqiptarët, të zhgënjyer nga realiteti 

i zymtë në Shqipëri u larguan për në Spanjën e largët në mbrojtje të lirisë e të 

demokracisë.  

 Për të përcaktuar më saktësi përkatësinë letrare të këtij shkrimtari, pajtohemi me 

mendimin e Bashkim Kuçukut, sipas të cilit, veprën e Markos e karakterizon një realizëm 

i penguar,
89

nga ndikimi i utopizmit dhe nga ndikimi i realizmit socialist, me prirje dhe 

përbërës të ndryshëm, gjë që bën që kjo prozë heterogjene të tërheqë edhe sot një masë të 

gjerë lexuesish, me vetëdije dhe shije të ndryshme.  

 

 Heminguej  
 

 Karriera letrare e Ernest Heminguejit u formua nga kontekste në të cilat ai jetoi, 

që nga rrugët e Çikagos periferike deri te brigjet e Karaibeve, te fushat e betejës së Luftës 

së Parë Botërore, te Spanja e Frankos. 

 Ernest Heminguej zë një vend të rëndësishëm në analet e historisë së letërsisë 

amerikane duke u nisur nga roli revolucionar në arenën e trillimit letrar amerikan të 

shekullit të 20-të. Pas mbarimit të Luftës së Parë Botërore, njeriu arriti të kuptojë se idetë 
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e vjetra dhe besimet e rrënjosura në fe dhe etikë nuk e kishin ndihmuar që t‘i shpëtonte 

katastrofës që kjo luftë shkaktoi. Si rezultat, Heminguej dhe shkrimtarë të tjerë filluan të 

kërkonin një system të ri vlerash, që do zëvendësonte qëndrimet e vjetra që  sipas tyre 

ishin të  padobishme. Shkrimtarët të cilët adoptuan këto besime të reja u njohën si 

shkrimtarë të brezit të humbur. Siç dihet, brezi i humbur ishte një  emër i krijuar nga 

Gertrude Stein dhe ai nënkuptonte brezin e pasluftës dhe lë vizjen letrare të prodhuar nga 

shkrimtarët e rinj të kohës. Me anë të shkrimeve të tyre  shprehej besimi se e vërteta e 

vetme qëndronte në faktin se jeta është  e ashpër. 

 Duke sjellë një përshkrim realist të periudhës ndërmjet dy luftërave (Luftës së 

Parë dhe Luftës së Dytë botërore) me zhgënjimin dhe shpërbërjen e vlerave të vjetra 

Heminguej  shtron problemet e njeriut modern ―në një botë e cila, gjithnjë e më shumë 

kërkon që ta kthejë atë në një mekanizëm, në diçka të rëndomtë.‖
90

  

 Gjenia letrare e Heminguejit u formua nga ndikimet kulturore dhe letrare. ‖Mark 

Tuen, Lufta dhe Bibla ishin influencat më të mëdha që formuan mendimin dhe artin e 

Heminguejit.‖
91

 Gjatë qëndrimit të tij në Paris, Heminguej hyri gjithashtu në kontakt me 

figurat e shquara letrare si Ficxherëld, Sherud Anderson, D.H. Lorens and madje T.S. 

Eliot. ―Të gjithë ose të paktën, disa prej tyre kanë lënë gjurmët e tyre në të.‖ 
92

 Që kur 

ishte 15 vjeç, kulti i tij ishte Kiplingu, të cilin e studioi gjatë gjithë jetës, por ai shfaqi 

gjithashtu interes të veçantë edhe për Konradin dhe Xhojsin, librat e të cilëve jo vetëm i 

lexonte por edhe i analizonte pa shmangur edhe ndikimin prej tyre. Madje kritika e ka 

konsideruar Heminguejin si pasardhës letrar të Xhojsit dhe Kiplingut. Heminguej vetë 

pohonte se kishte mësuar aq shumë nga shkrimet e Xhozef Konradit. Ai admironte 

fiozofinë letrare të Konradit dhe pajtohej me formulimin e tij sintetik në përmbushjen e  

tij si shkrimtar: ―Besnikëri të përpiktë të ndjenjave të mia ndaj së vërtetës.‖ Duke folur 

për Konradin, ai e përkufizon kështu artin e romanit: ―Zbulo çfarë të ka emocionuar, cili 

ka qenë veprimi që të ka emocionuar më shumë, pastaj hidhe në letër çdo gjë në mënyrë 

të qartë, që lexuesi të provojë vetë ndjenjat e tua‖. Përveç këtyre, përvojat e tij të hershme 

në Miçigan i dhanë, në një farë mënyre, ngjyrim shkrimeve të tij. Gjithsesi, mund të 

pohojmë se ndikimi më i rëndësishëm që la gjurmë të pashlyeshme në gjeninë e 

Heminguejit ishin përvojat e tij në dy luftërat botërore, në të cilat ai mori pjesë.  

 Si romancier, Heminguej shpesh radhitet në armatën e shkrimtarëve të ―brezit të 

humbur‖, së bashku me Fokner, Ficxherald, Xhon Dos Pasos and Senkler Ljuis. ―Këta 

shkrimtarë, përfshirë këtu  dhe Ernest Heminguejin, u përpoqën të tregojnë se sa humbje 

shkaktoi Lufta e Parë Botërore në sferën shoqërore, psikologjike e morale.‖
93

 Ata zbuluan 

gjithashtu tmerrin, frikën dhe kotësinë e ekzistencës njerëzore. Siç shkruan edhe Maks 

Daiu: ―Thelbi i viteve tridhjetë si epokë letrare ishte ringjallja e shpresës mes betejave 

sociale dhe parandjenjës së luftërave ende të pashpallura lindi vetëdija se njeriu do të 

qëndronte dhe do të fitonte, forcat e tij morale do t‘u bënin ballë sprovave të rënda; ai 

s‘ishte më një ishull, por një pjesëz e kontinentit të vëllazërimit në luftë kundër fashizmit, 
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kundër shtypjes sociale, kundër dhunës policore, urisë, diskriminimit racial, kundër 

gjithçkaje antinjerëzore e mizore, që ndeshej në çdo hap në realitetin e atyre viteve.‖
94

  

 Është e vërtetë se Heminguej u bëri jehonë si dëshirave, ashtu edhe frustrimeve, 

tipike për këta shkrimtarë, por vepra e tij dallohet qartë për filozofinë e jetës. Në veprën e 

tij mund të dallojmë ―një interes metafizik për njeriun dhe lidhjen e tij me natyrën.‖
95

 

Kështu, gjatë kësaj periudhe, Heminguej u rreshtua përkrah shkrimtarëve përparimtarë në 

kërkim të lirisë dhe demokracisë për të krijuar vepra të realizmit kritik, ku mund të 

përmendim edhe romanet antifashiste Për kë bie kambana apo romani tjetër Të kesh e të 

mos kesh, për të cilat u frymëzua gjatë pjesëmarrjes së tij në luftën e Spanjës, përvojë kjo 

e vlefshme për ngritjen e tij artisiko-letrare. 

 Edhe pse Heminguej në dukje paraqitet si një realist që ka një preferencë të 

veçantë për aksionin fizik, ai është kryesisht një shkrimtar filozof. Veprat e tij duhet të 

lexohen dhe të interpretohen nën dritën e ―teorisë së tij të famshme të ajsbergut‖, sipas së 

cilës ―dinjiteti i lëvizjes së ajsbergut i detyrohet vetëm një të tetës së të qënit mbi ujë. Ky 

pohim hedh dritë mbi nënkuptimet simbolike të artit të tij, çfarë do të thotë se autori 

duhet të shprehë pak për të nënkuptuar shumë, duke nxitur kështu të menduarit individual 

të lexuesit. Ai shfrytëzon aksionin fizik për të siguruar një interpretim simbolik të natyrës 

së ekzistencës njerëzore. Me bindje mund të pohohet se: ―ndërsa Heminguej paraqet jetën 

e njeriut me anë të formave të trillimit, ai përfundimisht e ka vendosur njeriun në një 

sfond të botës dhe universit të tij për të testuar gjendjen e njeriut nga këndvështrime të 

ndryshme‖.
96

 Në këtë pikë, ai i përket traditës së Hothorn, Po and Melvil, të cilët e kanë 

përdorur zymtësinë e trillimit si temë kryesore për të paraqitur vendin e njeriut në këtë 

botë. Në krahasim me atë çfarë është universi, individi është diçka e papërfillshme, diçka 

tragjike. Por në këtë shtrirje kohore më të gjerë të universit, individi ka vendin e tij të 

lavdisë‖.
97

 Kjo vetëdije e kotësisë së ekzistencës së njeriut e shtyu Heminguejin të 

trajtonte temat e dhunës, errësirës dhe të vdekjes në veprat tij me qëllim që të eksploronte 

natyrën e gjendjes së vështirë të individit në këtë botë. Te veprat e tij shpaloset dukshëm 

ideja se njeriu jeton në luftë për ekzistencë, se kurrë nuk mposhtet edhe atëherë kur 

dështon duke ruajtur dinjitetin, përkushtimin dhe vetëdijen prej një njeriu që i përket 

njerëzimit.  

 Si përfundim, mund të themi se Ernest Heminguej i zhvilloi pikëpamjet e tij 

estetike i formoi dhe i zhvilloi mbështetur në përvojën e tij të gjatë e të gjerë, i ndikuar 

nga njerëz të mëdhenj të botës së artit dhe të filozofisë . Ai u ndikua gjithashtu nga 

shkrimtarë e poetë klasikë të cilët i adhuronte. Leximi dhe analiza e veprave të tyre, pa 

neglizhuar gjeninë e tij letraro-artistike krijuan te ky shkrimtar një individualitet letrar i 

cili mbetet ndër shkrimtarët më të lexuar të letërsisë amerikane dhe asaj botërore.  

 Te parathënia e romanit Për kë bie kambana Petro Marko thekson: ―Ernest 

Heminguej ishte shkrimtari i vetëm që mësoi se ç‘do të thuhej pas vdekjes së tij‖
98

, pra 

do ta njihte për së gjalli lavdinë e tij si shkrimtar dhe si njeri. 
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 Andre Malro  

 

  Jeta dhe vepra e Malrosë gërshetohen më së miri dhe të dyja së bashku 

kontribuojnë në krijimin e një lloj miti që mishëron shkrirjen e përkryer ndërmjet 

inteligjencës dhe aksionit. Vepra e tij, ashtu si dhe jeta, zhvillohen në shumë etapa:  

 Së pari, periudha e formimit intelektual ku ai jepet pas surrealizmit të cilin e 

braktis shpejt dhe një herë e përgjithmonë. Këto ndikime të shkollës surrealiste dallohen 

qartë te tregimet e tij Mbretëria e krisur dhe Hënë në letër, të cilat na bëjnë të hyjmë në 

një botë fantaziste, ireale, por gjithashtu në një botë të tensionuar dhune, përpara 

perandorisë së vdekjes, së absurdit. Mbretëria e krisur është perandoria e vdekjes. E 

veçanta e artit, sipas Malrosë, i korrespondon, fanatizmit të ndryshimit të cilin ai vë në 

dyshim në parathënien-manifest te Koha e përbuzjes. 

 Së dyti, periudha orientale, e ka origjinën tek triologjia aziatike që i jep Malrosë 

lavdinë letrare. Arsyeja e largimit të tij nga Franca shpjegohet edhe me vetë periudhën. 

Janë vitet ‘30, periudhë kur shkrimtarët janë të zhgënjyer nga realiteti i vendit të tyre në 

të cilin kanë humbur vlerat. Është Lindja që e tërheq Malronë. Ja se ç‘shkruan Vandegans 

rreth këtyre arsyeve: ―shqetësimi përpara situatës bashkëkohore, nevoja për të gjetur 

qëllime; shqetësimi për një përcaktim të ri të nocionit mbi njeriun; një pavarësi të plotë, 

dëshira për të ndërtuar, këtë herë me veprime jashtë së zakonshmes, një strukturë që 

kundërshton absurdin.‖
99

 Një nga romanet e kësaj triologjie është Fati i njeriut, i cili 

përbën kryeveprën dhe një nga romanet e tij më të mëdhenj të viteve ‗30-të. Kjo periudhë 

prek kryesisht njeriun në thellësi, e bën të zbulojë solidaritetin dhe vëllazërimin 

revolucionar, e shtyn atë të hidhet gjithnjë e me shumë në veprim e në luftë politike. Në 

këtë periudhë, Malro bën pjesë në grupin e shkrimtarëve të angazhuar, pasi edhe në 

Lindje ai krijon gazetën L‟Indochine për të luftuar kundër shfrytëzimit kolonialist, kundër 

korrupsionit. Kthimi në Europë përkon me ardhjen e fashizmit e nazizmit, periudhë që 

shënon fillimin e luftës dhe përballjes së tmerrshme midis dy koncepteve mbi jetën e 

botën. Kështu, Malro merr pjesë në luftën e Spanjës, në përkrahje të republikanëve dhe 

bëhet një nga heronjtë e antifashizmit dhe të angazhimit intelektual. Më pas do të jetë një 

nga shefat e Rezistencës franceze. Që nga Shpresa e deri te Antikujtimet e gjithë kjo 

periudhë është e pranishme në veprën e tij kështu që aventura e jetës së tij është burim i 

romaneve dhe i dëshmive mbi fatin e njeriut.  

 Njeriu i aksionit dhe shkrimtari shndërrohet në një përfaqësues zyrtar të politikës 

së vendit të tij. Shkrimtari tradhton mandatin e tij, ndërsa intelektuali vazhdon 

veprimtarinë në fushën kulturore. Ministri i Çështjeve Kulturore, Andre Malro, jep një 

ndihmesë të madhe në fushën artistike dhe kontribuon gjithashtu në përhapjen e artit në 

Francë me krijimin e shtëpisë së kulturës në Grënobël, Burzh, Amiens etj.  

 Në moshë të tretë ai mbetet aktiv edhe pse vdekja e Gjeneralit de Gol e zhyt në 

dëshpërim të thellë. Kujtimet pushtojnë jetën e tij, e rrënqethin e u japin materialin 

kryesor librave të tij të fundit. 

  Mishel Rajmond në veprën e tij Le roman depuis la révolution shkruan për 

―roman enigmatik‖
100

 të Malrosë ku lexuesi gjen të përzier influencën e letërsisë ruse dhe 
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anglo-saksone të përfaqësuar nga Dostojevski dhe Konrad, influencën e kinemasë, të artit 

të ri në evoluim dhe të romanit policor . 

 Së fundi, me Malronë skicohet gjithashtu një ligjërim mbi teknikën romaneske që 

evoluon në mënyrë të konsiderueshme në krahasim me teknikat tradicionale. 

 Të lexosh romanin Shpresa do të thotë, para së gjithash, të mos harrosh që romani 

u shkrua ndërkohë që lufta e Spanjës vazhdonte. Faktet njihen nga lexuesi i kohës, i cili 

rigjen në ditarin e tij jehonën e një konflikti që përbën edhe vetë thelbin e veprës. 

Vështirës ia e lexuesit të sotëm e sidomos atij të ri qëndron në mosnjohjen e treguesve 

politikë të epokës. Malro luftoi në skuadriljen e Spanjës (grup avionësh) dhe mblodhi 

fonde për republikanët në SHBA, pra u angazhua i tëri në këtë luftë që shënoi dhe 

fillimin e Luftës së Dytë Botërore. Lufta e Spanjës është bërë gjithashtu për Malronë lufta 

e tij për vërtetësinë e angazhimit të tij si edhe rrezikun e përjetuar gjatë këtij angazhimi. 

Në këtë periudhë, sipas natyrës së angazhimit, shkrimtarët francezë u ndanë në tre grupe; 

Fransua Moriak, Pol Klodel që shkruajnë në mbrojtje të vlerave të fashizmit të Frankos, 

Lui Aragon, Elsa Triolet, Andre Breton dhe Pol Elyar që shkruajnë në mbrojtje të 

komunizmit dhe Andre Malro, Drijë la Roshel që do të gjejnë arsyen e të jetuarit në 

veprim.  

           1.6 Simbolika e titujve të romaneve Shpresa, Për kë bie kambana dhe Hasta la  

vista  

 Shpresa dhe Pёr kё bie kambana dhe Hasta la vista do t‘i konsideronim si tre 

romane me tri konotacione tё pёrbashkёta pasi ato krijojnë që në fillim pika takimi, njё 

ndёr tё cilat dhe me kryesorja ёshtё: ëndrra e tyre pёr tё krijuar vlera njerëzore tё gatshme 

pёr tё luftuar kundёr sё keqes, kundër fatalitetit. Tingëllon gjithashtu qartë ideja se 

humbja e njё beteje nuk ёshtё fundi i lufёs sё popujve kundёr fashizmit, se shpresa pёr t‘u 

ribashkuar është e pranishme në mënyre qё shume shpejt të bien kambanat e fitores. 

 Shpresa e Malrosё ёshtё njё ekzaltim i aksioni vёllazёror dhe kolektiv të  

paraqitur nё vepёr nё mёnyrё krejt origjinale. Kjo metaforё, e cila pёrshkon tёrё romanin 

shfaqet qё nё fillim me shprehjen forca mё e madhe e revolucionit ёshtё shpresa. 

 Ku qёndron kjo shpresё? Pёrgjigja bёhet e qartё me zhvillimin e ngjarjeve tё 

veprёs, nё pritjen e njё bote tё re, tё njё fitoreje vёllazёrore. Duke i dhёnё kёtё titull 

veprёs sё tij, Malro nuk mbёshtetet vetёm te çёshtja e luftёs. Kёshtu, zbritja nga mali nё 

fund tё romanit, si ‖zbritja e kryqit‖ tё cilёn e paraqet nё planin e artit figurativ, nuk 

shpreh nёnshtrimin ndaj vdekjes, por fitoren e njeriut, e njerёzve tё angazhuar krah pёr 

krah njёri-tjetrit për të mposhtur vdekjen.  

 Me tё drejtё romani Shpresa mund tё konsiderohet si simboli i triumfit mbi 

tiraninё dhe vdekjen. Personazhet e pёrballojnё fatin, d.m.th atё çka ёshtё jashtё njeriut 

duke i dhёnё ndёrgjegje ekzistencёs sё tij, pra, qetёsinё e botёs dhe indiferencёn kozmike 

mbi tё cilat profilizohen shumё skena tё veprёs. Nё kёtё kёndvёshtrim, Shpresa bёn njё 

kalim nga tragjikja te epikja sepse subjekti i kёsaj vepre ёshtё marrёdhёnia e popullit 

spanjoll me mbijetesën, me vlerat qё ai mbron dhe me shpresёn qё e gjallёron, por 

gjithnjë duke pasur parasysh qё kjo bëmë tё mos çojë nё dështim dhe nё vdekje. 

 Titulli i zgjedhur nga autori francez Malro hap perspektivёn e sё ardhmes duke 

shpalosur nё kёtё mёnyrё historinё e njё populli si dhe pjesёmarёsve nga vende tё 

ndryshme tё botёs tё cilёt luftojnё nё vёllazёrim pёr lirinё e Spanjёs e qё duan tё tregojnё 
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mjetet pёr tё arritur dhe pёr tё dominuar fatin e tyre. Ja përse romani mbyllet me kёtё ide: 

―Manueli dёgjonte pёr herё tё parё zёrin e asaj qё ёshtё mё e rёndё se gjaku i njerёzve, 

mё shqetësuese se prania e tyre nё tokё, mundёsinё e pafund tё fatit tё tyre.‖
101

 

 Pёr kё bie kёmbana ? ёshtё njё pyetje imagjinare e njё njeriu qё dёgjon njё zile 

funerali dhe sё cilёs Xhon Donit
102

 i përgjigjet: “Akush nuk është një ishull me vete; çdo 

njeri është pjesë e kontinentit, një copë e sё njëjtёs tokё... Vdekja e çdo njeriu mëpakëson 

mua, sepse unë jam pjesë e njerëzimitdhe kështu askush s‟e di me siguri për kë bie 

kambana: ajo mund të bjerë për ty.”
103

 Janё pikёrisht kёto fjalё qё Heminguej preferoi t‘i 

vinte nё epigrafin e romanit tё tij e pёr mё tepёr ta titullonte me kёtё shprehje: Pёr kё bie 

kambana . Pёr ta shpjeguar mё mirё domethënien e titullit, jemi përpjekur ta trajtojmë 

nisur nga dy aspekte kryesore: tematik dhe politik. 

 Sё pari, titulli Pёr kё bie kambana thekson rёndёsinё e vlerave universale tё 

ndjenjave njёrёzore tё cilat e nxisin heroin kryesor tё romanit tё lёrё atdheun pёr tё 

mbrojtur kёto vlera nё njё luftё tё njё vendi tё largёt siç ishte Spanja. Gjatё leximit tё 

veprёs ne vёmё re qё Robert Xhordani i sheh kёto vlera tё komplikuara nga cinizmi i 

fituar nё luftё dhe nga njё mungesё qartёsie morale nё radhёt e udhёheqёsve tё korruptuar 

dhe tё paaftё republikanё. Pёrsёri nga fundi i romanit, Robert Xhordan mёson t‘i 

pёrqafojё kёto vlera tё njёjta, me anё tё lidhjeve tё thella qё ai vendos me luftёtarёt 

guerilas edhe pse pёr njё periudhe tё shkurtër kohore (vetёm tri ditё). Robert Xhordan 

bёn pёrpjekjen e tij tё fundit - hedhjen nё erё të urёs me qёllim qё tё largojё afrimin e 

kavalerisё fashiste e tё mundёsojё ikjen e miqve tё tij. 

 Pёr mё tepёr, titulli i romanit ndihmon tё interpretojmё skenat e tmerrshme tё 

brutalitetit dhe vrasjeve qё Heminguej na i paraqet me mjeshtёri. Pёr shembull, mizoria e 

ekzekutimeve nё fshatin e Pablos lё njolla tё pashlyeshme nё mendjet e atyre qё janё tё 

pranishёm – Pilar, Pablo dhe njёrёzit e tij. Po kёshtu, nëntoger Berrendo i ndjen efektet jo 

vetёm tё vdekjes sё shokut tё tij, por edhe tё kasaphanёs sё njёrёzve tё El Sordos. Edhe 

vetё Robert Xhordani, i cili vret jashtё detyre, nuk arrin t‘i shpёtojё kёsaj situate. Na 

çudit fakti qё Heminguej, pёrmes monologjeve tё shpeshta tё Robert Xhordanit nё lidhje 

me luftёn, gjykon vrasёsin dhe njёkohёsisht e justifikon atё. Kjo sepse parimet e tij janё 

pro jetёs, megjithёse rrethanat e vёshtira nё tё cilat ndodhet e kushtёzojnё tё besojё se pёr 

t‘i kthyer botёs bukurinё e paqen duhet luftuar e ndoshta edhe vetёsakrifikuar.  

 Sё dyti, po ta shqyrtojmë nga pikëpamja politike, titulli i romanit Pёr kё bie 

kambana pasqyron pozicionin e Heminguejit, mё tepёr antifashist sesa pro komunist. Ja 

se si shprehet protagonisti kryesor i romanit nё njё nga dialogjet e tij me Pilarin: ―- 

Komunist je ti ?- Jo, unё jam antifashist qё kur e kam kuptuar ç‘ёshtё fashizmi‖
104

. 

 Si shumё intelektualё perёndimorё, Heminguej e sheh Luftёn Civile tё Spanjёs si 

njё betejё simbolike ndërmjet autoritarizmit dhe si njё alternativё mё e mirё humaniste 

dhe liberale. Nё kёtё kёndvёshtrim, titulli shpreh nё njёfarё mёnyre simpatitё e autorit 

pёr personazhet qё marrin pjesё nё luftё.  

 Hasta la vista . Fjalё qё po tё përkthehet nё shqip ka kuptimin Mirupafshim . Kjo 

fjalë merr kuptime tё ndryshme nё romanin e Petro Markos. Njё ndёr kuptimet kryesore 
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ёshtё përdorimi i kёsaj fjale nga dy personazhet Gori –Anita, si shpresё pёr ritakime tё 

tjera. Shprehja Hasta la vista kthehet nё njё lajtmotiv tё këtyre dy tё rinjve tё cilёt janё 

takuar e njohur nё kohёra tё vёshtira dhe Mirupafshim do tё thotё tё mbijetosh. 

Dalëngadalё Hasta la vista tek kёto dy personazhe nuk simbolizon vetёm takimin e tyre 

të ardhshëm nё kёtё jetë, por edhe atё tё personazheve tё tjera tё cilёt duan tё shprehin 

idenё se kohё mё tё mira do tё vijnё. 

 Hasta la vista mund tё jetё pёrdorur nga Petro Marko për një arsye thjesht 

personale: një nga pengjet e tij ishte edhe moskthimi i tij nё Spanjёn e bukur e plot diell. 

Ai e kishte ёndёrr tё kthehej, qoftё edhe njё herё tё vetme nё Spanjёn e kujtimeve tё 

paharruara dhe Hasta la vista e Gorit nё fund tё romanit u drejtohet jo vetёm Anitёs, por 

edhe Spanjёs, pёr tё cilёn ishte gati tё jepte edhe jetёn mbasi u kishte dhuruar edhe 

zemrën. 

 Hasta la vista ёshtё njё pёrshёndetje qё pёrdorej nga djemtё antifashistё spanjollё 

qё kur tё kthehen nё shtёpi t‘i gjejnё tё gjithё shёndoshё e mirё. Pra, kjo metaforё e 

pёrdorur nga Marko shёrben si njё shpresё pёr njё botё mё tё lirё e demokratike, 

gjithmonё nё paqe e nё vёllazёrim. 

 Nisur nga elementёt biografikё tё secilit autor, pikat e takimit konvergojnë në 

mënyrë të përkryer: Andre Malro një i ri nga Franca, Ernest Heminguej nga Amerika e 

largët dhe Petro Marko, një djalosh nga Shqipëria, nisen në Spanjë për të marrë pjesë në 

Luftën e Spanjës në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë që rrezikohej nga një e keqe e 

madhe; bisha fashiste. Të tre këta shkrimtarë dhe gazetarë marrin pjesë në Kongresin 

Antifashist të Shkrimtarëve dhe diskutojnë për një realitet të dhimbshëm që i përket 

mbarë njerëzimit. 

Për t‘i dhënë kuptim historisë, Malro mbështetet te nocioni i shpresës - një 

frymëmarrje që i largon njerëzve mërzinë dhe i jep kuptim ekzistencës së tyre. Nëse ky 

nocion i shpresës është i qartë që në titull, ai përshkon veprën dhe funksionon si kolona 

vertebrale që mban aksionin e personazheve dhe që i  nxit ata që të vazhdojnë luftën deri 

në fund. Që në fillim, beteja e personazheve lidhet me vullnetin e ndryshimit të shoqërisë: 

―Barcelona ishte shtatzënë me të gjitha ëndrrat.‖
105

 Po të mos i mbante shpresa e fitores, 

republikanët nuk do të luftonin. Kështu ―Puigu, në vend që të përballej me një përpjekje 

të dëshpëruar, [...] e ndiente veten përballë një një fitoreje të mundshme.‖
106

 Ky besim në 

të ardhme  është i pranishëm edhe te romani Hasta la vista i Markos. Nëse shpresa i jep 

kuptim luftimit në të cilin angazhohen republikanë, ajo bëhet edhe pjesë e vitalitetit të 

luftës:― Forca më e madhe e revolucionit është shpresa.‖
107

 Që nga momenti kur humbet 

çdo shpresë, luftimi mbaron. Është shumë domethënës një fragment i veprës, ku trishtimi 

mposht luftëtarët, të cilët  braktisin armët me frikën se lufta nuk do të çojë në ndonjë 

zgjidhje: ―Kur u kthyen në Visagra, Manueli thirri. Nuk pati asnjë përgjigje. Ai thirri 

përsëri. Asgjë. U ngjit në katin e lartë të shtëpisë së parë nga ku mund të shihte çatitë. Pas 

çdo qosheje, ku ai kishte vënë në pozicion një njeri, kishte vetëm një armë të 

braktisur.‖
108

 Përballë qëndrimit disfatist të disa republikanëve, shefi komunist, Manueli 

përpiqet t‘i rijapë shpresë me një fjalim ―Rrëmuja mori fund. Ju do të hani sonte. Nuk do 

të flini  jashtë sonte. Ju keni armë dhe municione. Ne ishim fitues në Somosierra, nedo do 
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të jemi edhe këtu. Le të luftojmë me të një njëjtën mënyrë, kjo është e gjitha!‖
109

 Në këto 

momente lëkundjeje besimi, duhej ringjallur shpresa për një fitore të mundshme, pa të 

cilën nuk do të kishte kuptim lufta. Është shpresa që udhëheq luftëtarët kur ekziston 

qëllimi, sigurisht. Në këtë mënyrë, të gjitha veprimet e personazheve marrin kuptim dhe 

drejtohen drejt një perspektive të një fitoreje të mundshme, drejt një destinacioni të 

përbashkët.  
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          KREU II   

          2. Lufta e Spanjës – vlerat etiko-morale dhe ideo-politike 

     Etika, e cila njihet si një filozofi morale, është një degë e filozofisë që merret me 

studimin e pyetjeve se ç‘është e drejtë apo e gabuar dhe se si të jetojmë. Etikë do të thotë 

të bësh gjykime morale rreth asaj ç‘është e drejtë apo e gabuar, ç‘është e mirë apo e keqe. 

E drejta apo e gabuara janë cilësi ose gjykime morale të cilat ne ua veshim veprimeve dhe 

sjelljeve. Etika na tregon rrugën për të bërë zgjedhjen e duhur në rast pasigurie në një 

situatë ku bëhet fjalë për çështje të moralit. Sipas Heminguejit, e moralshme është ajo që 

të bën të ndihesh mirë më vonë dhe e pamoralshme është ajo që të bën të ndihesh keq më 

vonë.  

 Të flasësh për vlerat etike, morale dhe ideologjike që krijon lufta e në veçanti 

lufta e Spanjës në këto romane, duhet patur parasysh fakti se secili në mënyrën e tij, 

krijon një kod më vete. Kështu, romani Hasta la vista kalit luftëtarët që të sfidojnë 

vdekjen në emër të lirisë , në emër të demokracisë të bashkuar me një solidaritet të paparë 

kundër klikës së egër fashiste. Nga ana tjetër, romani Shpresa krijon njeriun themeltar, i 

cili lufton kundër fatit të tij në një vëllazërim burrëror për një botë pa përulje e nënshtrim. 

Së fundi, romani Për kë bie kambana krijon një njeri të sakrificës në emër të një misioni 

që ai e konsideron pothuajse të shenjtë, në emër të një dashurie për një vajzë spanjolle 

dhe për Spanjën e tij të dashur. 

        2.1 Nga individualizmi heminguejan te vëllazërimi malrojan dhe solidariteti 

markojan  

 Individualizmi heminguejan 

 

 Kur shkruajmë për individualizmin duhet të kemi parasysh kuptimin e kësaj fjale. 

Mes shumë përkufizimeve veçojmë atë të Doroti Dej, sipas së cilit individualizmi është 

―sjellje,qëndrim, shpirt i pavarësisë; tendencë për afirmim apo për shprehje origjinale.‖
110

 

Si vlerë thelbësore amerikane, ai sugjeron se individualizmi është një ideologji - kufi, që 

e ka origjinën që me lindjen e këtij vendi kur ishte idealizuar se të gjithë individët mund 

të arrinin sukses në një vend të tokës së lirë. Dej argumenton më tej se ndërsa pikëpamja 

mbi individualizmin e cunguar është rikonceptuar gjatë rrjedhës së historisë së kombit, 

ajo mbetet një vlerë thelbësore amerikane, duke nxitur idenë se secili duhet të ketë besim 

te vetvetja, të jetë i përgjegjshëm për jetën e vet dhe nëse njeriu përpiqet më tepër, ai do 

të shkojë drejt suksesit. Sipas Dej, të kërkosh ndihmë nga të tjerët do të thotë të pranosh 

dobësinë dhe dështimin në lidhje me paranë, lumturinë, statusin shoqëror. Një vlerë e 

dukshme që rrjedh nga ky lloj individualizmi, është edhe pavarësia, e cila i ka shërbyer 

amerikanëve si një barometër për matjen e shkallës së suksesit.  

 Konkretisht, në romanin e shkrimtarit amerikan Ernest Heminguej, protagonisti 

kryesor i veprës Për kë bie kambana ka vetëm një ide në kokë: të kryejë misionin: ―Ai 

vetëm një gjë duhet të bënte dhe mendjen duhet ta kishte aty që ta mendonte sa më 
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qartë.‖
111

 Ai i bën të ditur edhe Pablos me të cilin do të bashkëpunojë se do të prishë një 

urë me dinamitin që ka sjellë. Robert Xhordani ka braktisur me dëshirë jetën e rehatshme 

në Amerikë për një luftë në vend të huaj edhe pse ka rezerva për këtë aksion, ai gjithsesi 

është i vendosur për ta kryer. Ai e ndjen thellë se është detyra e tij. Ai e di se gjenerali e 

mbështet plotësisht dhe kështu e mban shpresa se ofensiva e republikës do të dalë me 

sukses.  

 Herë pas herë ai e rimerr idenë e qëllimit të mbërritjes së tij në radhët e 

guerilasve: ―Unë kam ardhur të bëj detyrën, kam ardhur këtu me urdhër nga ata, që 

drejtojnë luftën e të jap fjalën se është punë me rëndësi‖- i drejtohet Roberti Pablos.‖
112

 

―Ura ka rëndësi të madhe.‖
113

 Edhe pse dyshon për përmbushjen e këtij misioni, edhe 

pse, në një farë mënyre, është i bindur për kotësinë e tij, për marrëzinë e një akti të tillë, 

ai prapëseprapë mendon se ―kjo urë mund të jetë pika, nga ku mund të marrë kthesë 

gjithë e ardhmja e njerëzimit‖
114

. E pra, ky individualizëm i Robertit, i cili fanitet pak nga 

pak, hapet drejt një vëllazërimi të vërtetë njerëzor siç e justifikon epitafi i Xhon Donit.  

 Gjithsesi, tё flasёsh pёr individualizmin te kjo vepёr, duhet tё kuptohet 

pozicionimi i vetё Heminguejit nё tё. Nё njё kuptim tё gjerё, del i qartё mendimi se 

Heminguej e mbron popullin spanjoll, e mbron çështjen e tij tё drejtё nё luftё kundёr 

fashizmit. Siç e pohon dhe Alvah Bessie (njё pjesёmarrёs i Luftёs sё Spanjёs, nё 

Brigadёn Abraham Linkoln: ―Autorin e shqetëson mё pak fati i popullit spanjoll, tё cilin, 

pa dyshim, ai e adhuron. Atё mё tepёr e shqetёson fati i heronjve tё tij; Roberti dhe 

Maria. Sidomos Roberti ёshtё vetё Heminguej. Ata janё Heminguej i vetёm, sepse 

Xhordani ёshtё nxitёsi i përqendrimit tё tyre patologjik rreth kuptimit tё vdekjes 

individuale, lumturisё personale, vuajtjes personale, rёndёsisё personale nё tё jetuarit.  

Barazia e tyre personale nuk kuptohet apo ndihet aq thellё sa tё arrihet njё kuptimёsi e 

plotё. Pёr tё gjithё kёtё, autori i Pёr kё bie kambana duhet tё integrojë dhe ndjesinë e tij 

individuale me ndjesinë e çdo qenieje njerëzore. Ai duhet tё zgjerojë personalitetin e tij si 

njё romancier pёr tё përqafuar tё vërtetat e popujve tё tjerё e tё zhytet thellё nё jetёn e tё 

tjerёve dhe aty tё gjejё vetveten.  

 Po duke iu referuar sërish Dej, një kuptim tjetër i termit individualizëm është: 

―tendencë e largimit nga çdo detyrim solidariteti për të jetuar vetëm për vete.‖
115

 

Mishërimi i individualizmit është Pabloja, një njeri me individualitet të shfrenuar, i cili 

deklaron se përgjegjësia e tij kryesore është vetvetja. Atë nuk e shqetëson aspak e mira e 

përbashkët. Kur Xhordani paraqitet para tij, Pablo shfaq shqetësimin për sigurinë e tij 

personale dhe hedhja në erë e urës në favor të republikanëve nuk i intereson më sepse ai 

ndihet mirë në strofkullën e tij. Ai është kthyer në një aventurier që përfiton ose do të 

donte të përfitonte nga lufta. Ai është i gatshëm të ndihmojë në sulmet kundër armikut, jo 

për ta bllokuar atë, por vetëm nëse i intereson, pavarësisht sesa i rëndësishëm është ky 

aksion për çështjen republikane. Ai është një lider i dështuar, është shembulli më tipik i 

vetënënshtrimit ndaj frikës: ―Unё kam frikё tё vdes‖
116

- pranon ai para Pilarit. Pablo 

ёshtё njё pijanec i padobishёm pothuajse gjatё gjithё veprёs dhe pёr shkak tё frikёs, ai 
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pothuajse vritet nga grupi i tij. Pjesёtarёt e grupit guerilas nuk fajёsojnё Pablon nё lidhje 

me frikёn e vdekjes, por ata zemёrohen me mёnyrёn se si ai ndikon nё ndjenjën e tij tё 

detyrёs: nё dështimin e saj.  

 Qëllimi i tij për të qenë i qetë: ―Për mua, gjëja më e rëndësishme është të mos na 

prishet qetësia këtu‖
117

 duket kontradiktor po të marrim parasysh përpjekjen e luftës 

republikane; të mbrosh partinë duke u fshehur në male është një qëllim dritëshkurtër që 

vë ―nën interesat e skutës së dhelprave interesat e të gjithë njerëzimit.‖
118

 Detyra për ―ata 

që janë me mua― tingëllon fisnike, por Pablo zbulon kufizimin e këtij termi ―kur ai 

ekzekuton brutalisht të pesë burrat me të cilët kishte luftuar me qëllim që të sigurojë më 

shumë kuaj për t‘ia mbathur‗‗. Siç thekson Anselmo, Pablo angazhohet vetëm në interes 

të tij. Egoizmi i tij ia helmon besnikërinë ndaj aleatëve dhe i heq dëshirën për të vrarë 

armiq. Ne nuk na çudit fakti që Pablo tradhton grupin, duke ia mbathur me dinamitin, i 

bindur se do të minojë edhe projektet e e Xhordanit. Përkundrazi, ne habitemi shumë kur 

e shohim tek kthehet, i vendosur këtë herë të mbetet solidar me grupin dhe i gatshëm ta 

udhëheqë atë në ikjen pas shpërthimit të urës. Më pas, edhe pse para të gjithë anëtarëve të 

grupit ai shpreh preokupimin e tij personal dhe egoist: ―Pas asaj që kam bërë, ndihet një 

vetmi që nuk mund të durohet‖
119

, përsëri e ndjen të nevojshme për t‘u integruar në grup. 

Është kjo ide që Pablo dëshiron t‘i shprehë Pilarit e cila ka plotësisht të drejtë të dyshojë. 

Ç‘vlerë ka ky shpirt solidariteti ndërsa Pablo ia punon shokëve të tij për të lehtësuar 

arratisjen e tij.  

 Edhe pse egoizmi i Pablos është një mënyrë racionale për t‘iu përgjigjur luftës, ai 

bie në kundërshtim me ndjenjën e shumicës së ushtarëve me përvojë, si: Roberti, 

Anselmo, Agustini
120

 të cilët e sfidojnë frikën për hir të misionit. Altruizmi i Robertit 

vihet re që në fillim të veprës: ―Ai nuk shqetësohej zakonisht sepse nuk i kushtonte 

rëndësi asaj çfarë i ndodhte atij vetë.‖
121

 Një tjetër shembull i altruizmit është edhe Maria, 

e cila faktikisht nuk është një luftëtare. Atë e shqetësojnë më shumë problemet kolektive 

të grupit se sa ato individuale. Kur Roberti përpiqet ta vendosë Marian në fillim të 

karavanit, sepse është më pak e rrezikshme gjatë tërheqjes, ajo përgjigjet me 

vendosmëri,― Jo,...do të shkoj sipas radhës.‖
122

 Refuzimi i saj dyfishohet si një pranim i 

fuqisë së paparashikueshme të Tanatos, e që është tashmë e vendosur për të zbatuar 

urdhërin për të shkuar të gjithë. Roberti, si Maria, përballon vdekjen qetësisht: ―Tani, 

përfundimisht më në fund, nuk kishte problem‖
123

. Një luftë e brendshme zhvillohet 

gjithsesi: Roberti duhet të merret me dhimbjen torturuese të këmbës së thyer dhe me 

tundimin për vetëvrasje, me qëllim që të kryejë aktin e tij përfundimtar të detyrës 

altruiste. Lufta mendore përkeqësohet me traumën fizike: dhimbja fizike ―asgjëson jo 

vetëm objektet e mendimit dhe emocionit kompleks por gjithashtu objektet e akteve më 
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thelbësore të perceptimit.‖
124

 Forca e karakterit e pazakontë e Robertit, gjithsesi i lejon 

atij të vazhdojë të mendojë më thellë për vuajtjet e tij. ―Ti nuk mund të bësh asgjë për 

veten tënde‖, arsyeton ai, ― por ndoshta ti mund të bësh diçka për një tjetër‖
125

. 

 Në fakt, ai mund të bëjë diçka për veten – të shmangë vuajtjet, por zgjedh detyrën, 

gjë që e çon përpara çështjen antifashiste duke marrë edhe një jetë tjetër, atë të në ntoger 

Berrendos. Tmerri i dëmit ndaj shokëve merr forma të ndryshme. Në nivelin e tij më 

bazik, është trauma që pëson kur sheh një shok të plagosur apo të vrarë shpesh në mënyrë 

groteske, krahasuar me fuqinë e armëve të shekullit të njëzet. Kjo traumë ndikon 

thellësisht tek ushtarët për shkak të vëllazërimit të farkëtuar në luftimet e përbashkëta: 

―Në shkrimet ushtarake mbi marrëdhëniet mes njësiteve, mund të ndeshemi vazhdimisht 

me pohimin se lidhjet në luftim që formojnë ushtarët me njëri-tjetrin janë më të forta se 

marrëdhëniet bashkëshortore‖
126

. Primitivo është shembulli i kësaj traume plot hidhërim, 

kur ai kupton që El Sordo dhe trimat e tij po vdesin mbi kodër. Pavarësisht se e kupton se 

beteja që shpërtheu papritur është disi e humbur për shkak të distancës, Primitivo lufton 

akoma për të kontrolluar vetveten: ―Robert Xhordani vuri re një shtrëngim në cep të 

buzëve dhe në rrëzë të fytit.‖
127

 Primitivo dëshiron të shndërrojë trishtimin e tij në tërbim 

duke sulmuar në kodër, por ai pengohet nga Roberti. Kjo mungesë fuqie e bën përvojën e 

masakrës së El Sordos edhe më të rëndë për t‘u mbartur dhe në këtë moment Primitivo e 

mohon zgjedhjen e hakmarrjes fizike, ndërmerr një hakmarrje të padobishme verbale: 

―Oh, ç‘punë dreqi‖ ia bëri Primitivo me një afsh në atë të sharë, me lot në sy dhe me 

muskujt e fytyrës të ngrirë‖
128

. Është e vërtetë që Xhordani vdes i vetëm por aftësia e tij 

për të shmangur lidhjet me njerëzit në këtë moment, dëshmon për sakrificën e tij altruiste 

në emër të dashurisë romantike, në emër të përgjegjësisë së të ashtuquajturës botë 

moderne për Spanjën dhe popullin e saj. Kështu vdekja e tij ka një domethënie 

kuptimplote: një amerikan që sakrifikohet jashtë atdheut të tij për një çështje të 

rëndësishme mbarëbotërore në prag të Luftës së Dytë Botërore, një amerikan që i 

kapërcen caqet e të ashtuquajturit individualizëm i cunguar në emër të altruizmit, gjë që e 

lartëson në nivelin e një heroi i cili mbart një ndër vlerat më të vyera njerëzore.  

 Gjithsesi, në këtë vepër mund të gjemë një ndjenjë vëllazërimi që vjen nga 

përshtypja, nga ndjesia që ka Xhordani për të marrë pjesë në një ―kryqëzatë‖ dhe 

gjithashtu vëllazërim i grupit që ndihet i vetmuar në momente vështirësish. Kështu 

Agustini dhe Primitivo dëshmojnë për një ndjenjë vëllazërimi. Kur El Sordo dhe njërëzit 

e tij sulmohen nga kavaleria fashiste. Ata tregohen të gatshëm për të shkuar në ndihmë. 

Ashtu  si Pilari, ata vuajnë shumë kur nuk mund të bëjnë gjë për shpëtimin e  shokëve të 

tyre; vetëm Xhordani do ta ketë të vështirë t‘i bindë për kotësinë e përpjekjes për t‘u 

ardhur atyre në ndihmë. Ideja e solidaritetit në mendimet e Xhordanit zgjat deri në 

kryerjen e misionit. Shokët e guerilias janë vetëm ―vëllezër luftimi‖.  
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 Vëllazërimi malrojan  
 

 Si pikënisje për këtë trajtim më ka shërbyer thënia e Henri Ford: ―Të mblidhesh 

është një fillim; të qëndrosh së bashku është një progres, të punosh së bashku është 

suksesi, arritja.‖
129

  

 Vëllazërimi përshkon pothuajse çdo faqe të veprës Shpresa të Malrosë. Ajo nuk 

mbizotëron vetëm skenat e mëdha të fillimit të luftës në Madrid dhe Barcelonë, por ai do 

të ndriçojë të gjitha skenat dhe madje edhe më të vështirat: luftimet e ashpra të qytetit 

universitar, dështimin e Toledës, eksodin tragjik të Malagas. Trajtimi i temës së 

vëllazërimit mund të jetë ndikim i unanimizmit.
130

 Së pari, ai është i dukshëm në 

përshkrimet e skenave të rrugës, betejave tokësore dhe ajrore, fjalorin e shpresës brenda 

një fryme vëllazërore të luftëtarëve. Së dyti, në vend të individëve, Malro përshkruan një 

turmë të rrëmbyer nga vala e zemërimit. Në përshkrimin  e sulmit të kryengritësve në 

kazermat armike, ai i jep jetë një baterie të forcave republikane duke e quajtur dash 

(tokmak), i cili më pas shërben si një sinekdokë e veprimit të turmës. Dashi nuk e sheh 

flamurin e dorëzimit dhe vërsulet duke e thyer derën tashmë të hapur nga fashistë.  

 Në mënyrë të ngjashme, Malro u jep jetë kazermave, ―të cilat dridhen nga thirrjet, 

shpërthimet dhe tymi.‖ Përsëri në një moment tjetër, ai e krahason qytetin me një të 

verbër që çirret në vetëmbrojtje. Kastilja fle me sy hapur, Madridi e jo individët, 

disponon fuqi të mëdha për t‘i bërë ballë armikut, etj. Të gjitha këto përshkrime  e njohin 

lexuesin me vetëdijen  e vetë Spanjës se për të shkatërruar makinën fashiste të Frankos 

është  e domosdoshme disiplina dhe vëllazërimi i njerëzve të angazhuar në çështjen  e 

përbashkët. 

 Është interesant fakti se ky vëllazërim mbart një qëllim në vetvete për personazhet 

e veprës Shpresa. P.sh, Garcia shprehet se ai mban uniformën e republikanit pasi 

dëshiron që kushtet e fshatarëve spanjollë të ndryshojnë, Magnini nga ana tjetër ka 

dëshirë që njerëzit ta kuptojnë se pse punojnë, ndërsa Barca pohon se nuk i pëlqen që ta 

përbuzin.  

 Lartësimi i termit vëllazërim gjen vend kudo në vepër, por ka edhe momente në 

vepër ku ai është shumë më i pranishëm. Veçojmë këtu ditët e para të shpërthimit të 

luftës në Madrid dhe në Barcelonë në faqet e para të veprës apo zbritjen e aviatorëve të 

plagosur nga Linares nga faqet e fundit. 

 Është gjithmonë një ndjenjë vëllazërore që i shtyn heronjtë e romanit Shpresa të 

luftojnë. Sipas Manuel Penja Sans, vëllazërimi ―nuk i përket botës së koncepteve, as 

fushës së ideve apo teorive por më tepër asaj të ndjenjave. Nuk bëhet fjalë për një ndjenjë 

dosido, aspak për një ndjenjë të brendshme, shpirtërore, por i përket botës së ndjenjave të 
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përjetuara‖
131

. Mund të thuhet se kemi të bëjmë më tepër me një vëllazërim fizik se sa 

shpirtëror, i cili bëhet motoja e burrave që luftojnë për Spanjën e përjetshme. 

 Zhanin Musy - Lavo, në librin e saj André Malraux, qui êtes- vous (Andre Malro, 

kush jeni ju?) i kushton një kapitull vëllazërimit, kësaj ndjenje që gjithmonë e ekzalton 

shkrimtarin. Ja se si e fillon këtë kapitull. ―Sa kohë i është dashur Andre Malrosë për të 

ekzaltuar realitetin? Me anë të shkrimit, fjalimit dhe gjestit Malro kurdoherë ka dëshmuar 

lidhjen e tij me një vlerë që, në forma të ndryshme, i është dukur se i jep njeriut një 

përmasë që zor ta arrijë vetëm. Vetë koncepti i qenies njerëzore supozon ndihmën e 

vëllezërve për të vënë në lëvizje apo për të përmbushur një qëllim të caktuar, për t‘u bërë 

i denjë dhe plotësisht i ndërgjegjshëm. Për Malronë në fakt, te njeriu ekziston diçka që e 

tejkalon, një pjesë hyjnore që ai akoma e quan të privilegjuar ose të përjetshme, që e 

shtyn të shkojë më larg e më lart se ai vetë.‖
132

  

 Duke u mbështetur po te kjo autore, Andre Malro gjatë gjithë jetës së tij, do të 

kërkojë e do të festojë vëllazërimet e mëdha të afta të mbledhin njerëz, t‘u japin atyre 

forcë për të fituar lirinë dhe dinjitetin për të cilët kanë të drejtë, të afta për t‘i ndihmuar të 

shndërrojnë në ndërgjegje një përvojë sa më të gjerë të jetë e mundur. Për të krijuar këto 

komunitete luftarake, duhet që të ngrihen mite të mëdha për të cilët njerëzit janë të 

gatshëm të braktisin çdo gjë, bile të sakrifikojnë edhe jetën e tyre, mite ribashkuese që 

mund të lidhin ndërmjet tyre turma dhe popuj. Këto mite janë përdorur nga Malro jo si 

përkrahje e ideologjisë, por si një admirim i thellë për situatën e vëllazërimit aktiv që ata 

kanë arritur të krijojnë.  

 Konkretisht, ç‘është vëllazërimi te Shpresa?  

 Një artikull interesant i shkruar nga Manuel Penja Sans analizon përkufizimet e 

vëllazërimit dhe vendin që ai zë në veprën Shpresa të Andre Malrosë.  

 Së pari, vëllazërimi është arsyeja e të luftuarit,―e kundërta e poshtërimit është 

vëllazëria‖
133

- thotë Barca, një nga personazhet e romanit.  

 Së dyti, vëllazërimi është një komunitet në veprim. Pavarësisht nga ideologjitë e 

kundërta, antifashizmi bashkon luftëtarë, punëtorë, fshatarë dhe aviatorë. Vëllazërimi, që 

mbyll librin, por që ngjall shpresën për aviatorët, për shumicën e vullnetarëve të huaj dhe 

fshatarët e Linares dhe Valdelinares, simbolizon këtë rrugë të të njëjtit drejtim, luftën e 

përbashkët.  

 Së fundi, vëllazërimi është vetëpërfshirja së bashku me të tjerët në një detyrë të 

lartë. Zbulimi i një vëllazërimi të vërtetë është Shpresa, titull i kësaj vepre dhe 

njëkohësisht edhe titulli i pjesës së tretë të saj.  

 Ndryshe nga romanet e tjera, ku Malro e sheh fatin e njeriut në plan individual, në 

veprën Shpresa ai e sheh këtë fat në plan shoqëror, duke shënuar kështu një etapë të re në 

kërkim të njeriut. Qenia njerëzore ndodhet përherë në përballje të vazhdueshme me të 

tjerët. Për personazhin e Gjendjes njerëzore, e kundërta e nënshtrimit është dinjiteti, 

kurse për personazhin e Shpresës e kundërta e nënshtrimit është vëllazërimi. Ky qëndrim, 

sigurisht, duket sikur është më i pjekur. Kjo pjekuri e qëndrimit të Malrosë shpëton fatin 
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e njeriut, i cili nuk dënohet si personazhet e romaneve të tjera. Është vetëm vëllazërimi që 

e shpëton. Kësisoj, ai konsiderohet si një mjet shprese për njeriun.  

 Po të analizohet nga një këndvështrim tjetër, pak rëndësi ka nëse revolucioni është 

një fitore apo një dështim, nëse Manueli vdes apo jeton pas përfundimit të veprës. Lufta e 

Spanjës u solli diçka njerëzve; është mesazhi që Malro, si shkrimtar e si njeri, i 

transmeton njerëzve të Evropës Përendimore.  

 Që në fillim të veprës spikat vëllazërimi, të cilin në fund të veprës Malro e 

shndërron në një vrull të fuqishëm vëllazëror. Entuziazmi ose iluzioni lirik që 

karakterizon republikanët shoqërohet nga Internacionalja, e cila këndohet si himn i 

vazhdueshëm vëllazëror në çdo cep të Spanjës. Në këtë atmosferë vëllazërore, trupat 

republikane i zbrazin frankistët në ofensivën e Guadalajarës e në beteja të tjera deri sa 

faqet e fundit të veprës përbëjnë një epope të vërtetë vëllazërore. ―Manueli dëgjonte për 

herë të parë zërin e atij që është më i rëndë se gjaku i njerëzve, më shqetësues se prania e 

tyre mbi tokë - mundësinë e pafund të fatit të tyre; dhe ai ndjente në vetvete këtë prani të 

përzier me zhurmën e rrëkeve dhe me hapin e të burgosurve, e përhershme edhe e thellë 

si rrahja e zemrës së tij.‖
134

Libri mbyllet me këtë fjali tamam kur merr fund apokalipsi 

dhe fillon lufta.  

 Përkrahësit e vërtetë të vëllazërimit janë anarkistët, ndërsa për një komunist, 

vëllazërimi nuk mund të jetë gjë tjetër veçse një mjet. Sipas Marsel Savan ―Një anarkist 

është vëllazëror në luftim ndërkohë që një komunist formon një ushtri me anë të 

vëllazërimit.‖
135

 Nuk duhet të anashkalojmë edhe kontributin e internacionalistëve, të 

cilët bashkohen vëllazërisht në krah të republikanëve në çdo betejë kundër Frankos e 

përkrahësve të tij. Është guximi i aviatorëve internacionalistë që kompenson cilësinë e 

dobët të avionëve të tyre krahasuar me teknologjinë e aviacionit frankist. Mes tyre ka 

vullnetarë dhe mercenarë. Vullnetarët janë njerëz të politikës, ndërsa mercenarët, 

aventurierë ose fanatikë të aviacionit. Edhe pse tërësisht të ndryshëm në qëndrime, ata 

bashkohen vëllazërisht në guxim.  

 Ideja e vëllazërimit përçohet nga skena të shumta bombardimi dhe luftimi ajror. 

Magnini kryen një bombardim me avionin e tij mbi një fushë aviacioni frankist të 

kamufluar; atij i duhet të marrë me vete edhe një fshatar që ka ardhur të sinjalojë Shtabin 

për fushën e aviacionit. Sapo hipën në avion, fshatari nuk e njeh më trenin; ai ishte 

mësuar ta shihte nga toka. Ai nuk njeh as Teruelin, as rrugën e Saragosës e madje as 

fshatin e tij. Më pas kthjellohet nga komunikimi miqësor i Magninit. Bombarduesi i 

Magninit dhe atyre që e shoqërojnë lëshon të gjitha bombat. Gjahu armik nuk ka më 

rëndësi; problemi i vërtetë i një revolucioni është gjithmonë i brendshëm. Heinkelsët 

mbërrijnë, por ata shpejt shpërndahen nga gjahu republikan. Një nga bombarduesit 

republikanë është shënjuar nga armiqtë. Ai zbret drejt vargmaleve të malit me borë. Pas 

uljes së tyre, Magnini dhe ekuipazhet e tjera vijnë në fshatin më të afërt nga pika e rënies 

së shokëve të tyre: në Linares. Shumë punëtorë tregohen të gatshëm për të shkuar në 

kërkim të aviatorëve të rënë në mal. Bilanci; të vdekur e të plagosur. Çdo tezgë mbahet 

nga një grup prej katër fshatarësh. Mbi varrin e një prej të vdekurve, vullnetar arab, ata 

kanë vendosur mitralozin e shtrembëruar gjatë rënies. ―Spanja, ishte ky mitraloz i 

shtrembëruar mbi varrin e arabit. Dhe këta zogj tranzitë që çirreshin.‖
136

 ―Spanja e 

                                                           
134

 A, Malraux, Shpresa, Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 548. 
135

 M, Savane, André Malraux, Richard - Masse, Editeurs Paris - 1946, f. 102. 
136

 A, Malraux, Shpresa, Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 518. 



 46 

 

përjetshme dhe Spanja e revolucionit‖
137

 shkriheshin në një luftim. Kur kortezhi arrin në 

Linares, mblidhet i gjithë fshati, gratë me të zeza, burrat me kostume pune. Është 

përshëndetja e popullit spanjoll për ata që kanë ardhur nga shumë larg në tokën spanjolle 

përkrah të varfërve, të përfshirë nga një entuziazëm i madh vëllazërimi.  

 Një skenë tjetër ku shpaloset vëllazërimi është edhe ajo e spitalit-klinikë. Motivi i 

fundit i spitalit merr atëherë një ngjyrim të ri; atë të vëllazërimit të heshtur. Malro 

shkruan në romanin e tij se salla mbushej nga vëllazërimi i të vrarëve. Njeriun themeltar 

(fondamental), Malro do ta gjejë pranë fshatarëve të provincës: një veturë çon aviatorë të 

plagosur dhe një mjek drejt spitalit të Almerias për të kryer transfuzione, buzë rrugës. 

Kundrejt murit janë shtrirë njerëz në prag të vdekjes dhe skenat e vëllazërimit 

shumëfishohen. Bezdia dhe kureshtja përballë vuajtjes ia lënë vendin shprehjes së një 

vështrimi të ngashëryer nga madhështia e qetë e gjesteve vëllazërore. Gratë u lënë vendin 

invalidëve, një plak dhe një fëmijë ndihmohen nga një punëtor i quajtur Pol.  

 Ndjenja e lartë e vëllazërimit mund të shprehet me thirrje si, p.sh. ―salud‖, me 

këngë, me gjeste, me veprim konkret dhe të frytshëm, me ndarjen e hidhërimit apo të 

gëzimit me shokët. Kjo ndjenjë e përhershme e të gjithë personazheve të Shpresës ka 

sjellë sa e sa fitore në betejat e përmendura, ka luftuar kundër së keqes, ka qenë dhe do të 

shërbejë edhe në të ardhmen si çelësi i zgjidhjes së çdo problemi.  

 Një kritik tjetër mjaft i njohur e cilëson vëllazërimin e romanit Shpresa një 

vëllazërim burrëror. Shembujt, sigurisht nuk mungojnë në vepër: aviatorët  

internacionalistë që, të emocionuar nga spektakli i të plagosurve, mësojnë se çfarë do të 

thotë solidaritet; tre vullnetarët gjermanë të brigadave internacionale që rrezikojnë jetën e 

tyre për të ndihmuar shokun e tyre të plagosur i cili vdes para mbërritjes së tyre. Në 

rrugën Almerias, mes turmës së refugjatëve, ndërkohë që vetura, ku gjendet një aviator i 

vdekur, përparon tepër ngadalë, mjeku e ndalon për të marrë një fshatar të moshuar që 

mban një bebe.  

 Idealizimi i temës së vëllazërimit burrëror është i perceptueshëm te romani 

Shpresa nga shpeshtësia dhe forca e vetë kujtimeve: ―ishte kjo natë e ngarkuar me një 

shpresë të turbulluar dhe pa kufij, kjo natë kur çdo njeri kishte për të bërë diçka në këtë 

tokë. Kjo tokë ishte vetëm vëllazërim dhe përsëri të njëjtat grushte të ngritura dhe i njëjti 

vëllazërim.‖
138

 

 Shpalosja e temës së vëllazërimit arrin pikën kulminante gjatë episodit të zbritjes 

së malit. Ekuipazhi i një avioni republikan i rënë në borë transportohet nga popullsia e 

Valdelinerës. Deri këtu, Salud-i vëllazëror këmbehet në vepër ndërmjet milicëve që 

ruajnë lagjet e Madridit ose shprehet, si në rastin e kapitenit Mersëri, në mënyrë 

individuale dhe personale. Kur avionët sovjetikë kishin fshirë armikun nga qielli i 

kryeqytetit, populli madrilen kishte shpërthyer me të njëjtin entuziazëm. Çdo ekuipazh, 

bombardues, çdo brigadë internacionaliste krijonte një vëllazërim në vetvete, të 

çimentuar nga aksioni dhe rreziku. Fragmenti i zbritjes së malit mbart një ngarkesë të 

veçantë dhe sjell diçka të re: bashkimin e dy tipeve njerëzore, atë të luftëtarëve të huaj 

dhe atë të popullit spanjoll. Turma, e grumbulluar mbi bedenat, priste aviatorët në një 

qetësi të atillë sa dëgjohej papritur zhurma e largët të përrenjve Kaloi pastaj tezga e 

Gardetit të plagosur në faqe, imazhi i fshatarëve që bënin luftën, që prej shekujsh. 
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 Sipas Malrosë, ky vëllazërim përmban në vetvete diçka të shenjtë jo më vetëm në 

favor të atyre që po paguajnë me jetën apo lirinë e tyre angazhimin në këtë luftë, por 

gjithashtu edhe të atyre që u nxisin vullnetarëve në fushë të betejës këtë rritje të ndjenjës 

së humanizmit, duke ndezur te secili një drite të shenjtë: ―Burrat të bashkuar njëkohësisht 

nga shpresa dhe aksioni arrijnë, ashtu si burrat bashkuar nga dashuria, në zona ku mund 

të depërtojnë duke qenë të vetëm.‖
139

 

 

 Solidariteti markojan  

 

 Termi solidaritet njerëzor është trajtuar gjerësisht në filozofi e në letërsi. Ne do të 

ndalemi te ky koncept duke pasur si pikënisje përkufizimin për vetë termin: ―Solidariteti 

njerëzor është një lidhje vëllazërore dhe një vlerë shoqërore e rëndësishme, i cili bashkon 

fatin e të gjithë njerëzve në një të tërë. Është një ndërmarrje humaniste ku që të gjithë 

njerëzit i përkasin të njëjtit komunitet interesi.‖
140

 Në rastin tonë, besojmë se ky 

përkufizim përputhet më së miri me botëkuptimin e Markos, si mbartës i vlerave të larta 

humane.―Për herë të parë në historinë e njerëzimit, popujt nga e tërë bota u solidarizuan 

në luftën kundër rrezikut të përbashkët fashist. Thirrjes së popullit spanjoll ―Popuj të 

botës, ndihmomëni! Fashizmi po më mbyt!‖ iu përgjigjën të gjitha shtresat përparimtare 

mbarëbotërore më thirrjen: ―No pasaran!‖ ‖(Fashistët) nuk do të kalojnë!‖
141

. Kështu 

është ky solidaritet që bëhet filli i cili përshkon pothuajse çdo faqe të librit. ―Është një 

solidaritet ndërkombëtar, që këtu në tokën të shenjtë është shprehur në një mënyrë kaq 

madhështore sa do të mbetet si kushtrimi i vëllazërimit në faqet e luftës për një jetë më të 

lumtur ‖
142

 deklaron Pablo. Ja se si shprehet Drita, një nga personazhet femërore ndër më 

simpatiket e veprës : ―Këtu (në Spanjë) kanë ardhur njerëzit më të mirë të botës, dijetarë, 

shkrimtarë, artistë, njerëz që duan të shpëtojnë botën nga kolera fashiste‖
143

, por edhe 

―njerëz të ardhur nga vende të ndryshme të botës: italianë, amerikanë, holandezë, kinezë, 

çekosllovakë, egjiptianë, kubanë, grekë, francezë e gjermanë.‖ 
144

 Pra, siç vërehet, 

Markoja i mëshon idesë së vizionit global mbi botën , një botë ku të ekzistojë demokracia 

e vërtetë, ku të mbizotërojë shpirti i lirë njerëzor, ku të gjithë flasin të njëjtën gjuhë, 

gjuhën e lirisë, gjuhën e brigadave. Ndërsa në një fragment tjetër, ―tingëllimi i gjuhëve të 

ndryshme që kompozonte atë simfoni që ta kishte ënda ta dëgjoje, ku çdo fytyrë 

vullnetari shkruante legjendën e epopesë së brigadave internacionalë.‖
145

 

 Të intrigon fakti se si kjo ndjenjë solidariteti kthehet pothuajse në një pasion jo 

vetëm për protagonistin kryesor të romanit Hasta la Vista, Gorin, por edhe për të gjithë 

internacionalistët nga mbarë bota dhe si e tillë, kjo frymë solidariteti shprehet jo vetëm në 

zjarrin e luftës së Spanjës por edhe në viset nga të cilat kanë ardhur vullnetarët 

internacionalistë. Kështu punëtorët e Torinos e Milanos në vend të eksplozivit i mbushin 

bombat me tallash dhe me një trakt ku shkruhej ―Shokë të Spanjës! Ne s‘mund të vijmë 
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në vijën e parë, po edhe këtej ne e bëjmë detyrën tonë. No pasaran!‖ për të shmangur 

plasjen e tyre mbi Madrid. Apo studentët shqiptarë që dërgojnë nga Lioni cigare apo të 

holla me ato pak kursime të tyre. Herë pas herë, në vepër ndeshemi me letra të ardhura 

nga Shqipëria. Kështu Gori lexon një letër të dërguar nga punëtorët shqiptarë të 

Argjentinës, ku ndër të tjera shkruhet: ―Ne jemi me ju! Aty e kemi zemrën! Ju dërgojmë 

disa pako dhe një shumë të hollash që i mblodhëm në një miting që organizuam për 

solidaritetin me ju.‖
146

 Apo në letrat që shokët nga Shqipëria u dërgojnë. Pra, kemi të 

bëjmë me një frymë që ka frymëzuar e frymëzon shpirtin liridashës të njerëzimit që në 

lindjen e tij. Mjafton të përmendim solidaritetin që shprehet në raste fatkeqësish natyrore 

apo për probleme të ndryshme sociale me të vërtetë serioze në të gjithë rruzullin. Më e 

bukura është se kjo ka ngjallur efektet e saj edhe te fëmijët, të cilët inkurajojnë popullin 

spanjoll duke kënduar Avanti popolo. Edhe vajza spanjolle, Anita, i karakterizon 

vullnetarët e lirisë të rënë në tokën e saj si njerëz që ―lanë shpirtin e tyre, rrënjët e thella 

të solidaritetit internacional, ato rrënjë që do të përplasen dhe një ditë do të lëshojnë lulen 

e vëllazërimit dhe të paqes ndërmjet popujve.‖
147

 Ndonëse disi të idealizuara, ―Brigadat 

internacionale ishin bërë legjendë heroizmi dhe bajrak solidariteti e krenarie.‖
148

 Ja se si i 

drejtohet Spanja ( janë altoparlantët që oshëtijnë) shokëve interbrigasistë: ―Ju jeni histori, 

shembull heroizmi i solidaritetit për demokraci, kundër errësirës dhe shpirtit katran të 

atyre që shtojnë pasuritë me gjak njeriu..., ju jeni ata që mbani në ballë yllin e lirisë, ju që 

latë nënë, grua e fëmijë dhe erdhët duke kapërcyer male, dete e kufij për një kauzë të 

përbashkët.‖
149

  

  Vlen të theksohet gjithashtu fakti se si vullnetarët shqiptarë solidarizohen me 

garibaldianët italianë, në momentin kur fashizmi italian po përgatitej të pushtonte atdheun 

e tyre, Shqipërinë. Kësaj të vërtete të madhe jetësore dhe historike i përgjigjen më së miri 

Xhemali, Puceli dhe Diego. Gjatë aksionit për hedhjen e urës në erë, ―Xhemali pa Pucelin 

njeri, Pucelin revolucionar, Puçelin e dashur për shokët e tij. Kur u plagos Domingoja(...) 

ai i tha: Ja të tre, ja asnjë! (...) i dukej sikur mbartte tërë të plagosurit e frontit të Ebros. I 

dukej sikur mbartte tërë peshën e Spanjës...‖
150

 Ja pra, ky është italiani garibaldian që 

solidarizohet në aksion me Xhemalin, përfaqësues të dy vendeve. Janë dy njerëz që 

fashizmi i ka hedhur në luftë kundër njëri-tjetrit. Teksa ngjiten në majë të kodrës për të 

varrosur Diegon e vdekur, ata i tregojnë mbarë botës se nuk ka armiqësi dhe urrejtje 

ndërmjet popujve, përkundrazi ekzistojnë vetëm ndjenja gatishmërie në rast nevoje e 

rreziku si dhe ndjenja të forta miqësie e vëllazërimi.  

  Nga ana tjetër, aq forcë ka ideali dhe aq rrënjë të thella ka lëshuar solidariteti 

proletar sa që populli spanjoll e pikërisht populli i Albacetës dëshpërohet kur merr vesh 

se nuk do ketë më zyra të brigadave internacionale. ―Ishin këta njerëz të kombësive të 

ndryshme, me ideale fisnike, me zemrën e botës së tërë me vete që ngushëllonin e u 

jepnin guxim, u jepnin kafshatën e tyre, ua qanin hallin e u këndonin bukur himnin e 

fitores (...). Sa ishin mësuar këto rrugë të dëgjonin tinguj zërash dhe gjuhësh të ndryshme, 

por që kishin po atë muzikalitet, po atë kuptim!‖
151
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  Në momentin e plagosjes, edhe pse nuk ka fuqi të thërrasë, Xhemali shprehet: 

―Popull i Francës, popuj të botës, ngrihuni më këmbë dhe shuani zjarrin e Spanjës që 

ndezi ura e fashizmit! S‘ka krim më të rëndë në këtë botë se të lësh një popull të përleshet 

vetëm për vetëm me kuçedrën fashiste që kërkon të përpijë planetin... Tani kush e ka 

radhën?‖
152

. Këtu me të drejtë mund të krijomë një analogji me epigrafin e Xhon Donit: 

― ... askush s‟e di me siguri për kë bie këmbana: ajo mund të bjerë edhe për ty.‖
153

  

         2.2 Lufta e Spanjës- sfidë kolektive dhe individuale    

     Fjala sfidë është një nocion që mbart në vetvete një përballje dhe pse jo edhe një 

dyluftim midis dy objekteve, dy ideve, dy qenieve të gjalla e kryesisht midis qenieve 

njerëzore. Zakonisht nё situata vuajtjesh dhe dhune, sfida ёshtё revolta e njё tё dobёti qё 

kundёrshton superioritetin e kundёrshtarit tё tij dhe nuk e pranon nё asnjё mёnyrё atё. 

Kur ‖i forti‖ duket se po fiton nё mёnyrё tё pashmangshme, ‖i dobёti‖ ngrihet dhe e 

sfidon. Nё fillim ai sulmon atё qё ka pushtetin me anё tё fjalёs dhe pretendon se ёshtё i 

aftё t‘i rezistojё, pastaj përpiqet t‘i rezistojё duke u hedhur nё veprim me anё tё armёve. 

Duhet pranuar se sfida bazohet gjithmonё në pohimin e njё vlere, tё cilёn ‖i dobёti‖ e 

mbron dhe që i shërben atij si burim frymëzimi për të vepruar kundër të fortit. 

 Gjatë leximit të këtyre tri veprave, sfida shfaqet, edhe pse në mënyrë të 

nënkuptuar, në dy rrafshe:  

 Sfidë ndaj antagonizmit 

 Sfidë brenda vetes  

          2.2.1. Sfida ndaj antagonizmit 

    Pёrsa i përket sfidёs ndaj antagonizmit, duhet tё qartёsojmё fillimisht se 

ç‘kuptojmё me antagonizёm: ―Antagonizmi ёshtё një kontradiktë e papajtueshme që 

zgjidhet vetëm me luftë ose me revolucion, të qenët i papajtueshëm‖
154

. Një ndër aspektet 

ndihmëse të studimit të këtyre tri veprave ёshtё edhe antagonizmi ndërmjet fashizmit dhe 

antifashizmit. 

 

 Andre Malro  
 

    Po t‘i referohemi veprës së Malrosë, fjala sfidë nuk shkruhet në asnjë rresht të 

veprës, por gjurmёt e saj i gjejmё qё nё faqet e para tё romanit p.sh, siç ndodh konkretisht 

në momentin kur Ramos shkёmben nё telefon disa provokime verbale me fashistёt nё 

stacione tё ndryshme. Ideja e sfidës ёshtё e gjithëpranishme; ajo komandon veprimet 

individuale dhe ato kolektive; i frymёzon tё gjithё personazhet dhe vetë autorin. Populli 

spanjoll lufton kundёr rebelimit fashist për të mos iu kthyer rregullit shoqëror tё 

mёparshёm duke u përballur kështu me një sfidё politike dhe historike. Nga njëra anë, në 

romanin Shpresa kemi tё bёjmё me një panoramё të luftës civile në Spanjë, me njё 

revolucion historik që ndjek ashpërsisht ngjarjet e luftës në Spanjë (nё fakt pas tyre 
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fshihen fashistёt dhe forcat qё luftojnё pёr njё Spanjё ku tё mbizotёrojё liria, barazia dhe 

vёllazёrimi). Nga ana tjetёr, nё tё shumtёn e rasteve, kur republikanёt pёrleshen me 

fashistёt, njerёzit nuk pёrballen drejtpёrdrejt me njёri-tjetrin. Ata luftojnё kundёr 

objekteve vdekjeprurёse si: flakёhedhёs, topa, mitralozё, tanke. Heroizmi modernizohet 

vetёm nё pamje tё jashtme, ndёrsa natyra e tij nuk ndryshon. Por nuk ёshtё ky thelbi, 

sepse për Malronë është më rëndësishme të përçojë një sfidë me karakter kolektiv, por e 

cila nuk mbetet në kuadrin e një sfide politike por mbart vulën e historisë së Spanjës së 

kësaj periudhe. Populli spanjoll dёshiron të shtypё rebelimin i cili ka mbёshtetje tё fortё 

nga jashtё dhe dёshiron ta rrёzojё republikёn. Populli, i cili pёr njё kohё tё gjatё mbahet i 

varur, i sfidon forcat qё pёrpiqen tё vendosin njё regjim politik autoritar dhe rendin 

shoqёror tё mёparshёm, i cili bazohet mbi vlera tё rreme qё fshehin padrejtёsitё dhe 

mbёshtesin interesat e tё mёdhenjve. Populli e vuan akoma shtypjen shoqёrore dhe 

ekonomike tё cilёn e luftoi pёr njё kohё tё gjatё. Nuk tё habisin as sulmet kundrejt kishёs 

sё Spanjёs pasi edhe ajo e ka mbёshtetur kёtё rend shoqёror. Në vepër shfaqen 

njëkohësisht reflektimet e ashpra tё anarkistit Puig nga njëra anë, dhe gjykimet e ashpra 

tё shkrimtarit katolik Guerniko nga ana tjetër.  

     Populli spanjoll shkёputet nga e kaluara e tij shtypёse dhe dёshtuese duke 

parandjerë triumfin e këtij revoucioni. Lufta qё ai mbёshtet ёshtё pёr tё ruajtur lirinё dhe 

dinjitetin e tij. Nё çdo fshat qё pushtonte Frankoja, gjithçka skllavёrohej edhe mё shumё, 

fёmijёt dёrgoheshin tek famulltari, gratё i nёnshtroheshin kuzhinёs, burrat tё pasurve. Pёr 

herё tё parë, siç shihet edhe nё kapitullin e parё të veprës së Malrosë, populli ёshtё i 

armatosur. Pёr çdo burrё, tё mbash njё pushkё do tё thotё tё kryesh njё veprim pёr liri. 

Duke rrokur armёn, secili prej tyre ndjehet i çliruar nga vetvetja dhe nga hija e sё 

kaluarёsdhe përfundimisht i çliruar nga pasiviteti i shumë shekujve. Barca shpjegon se 

ç‘turp dhe përçmim përjetonte nё kohёn kur markizi (pronari i tokës) vinte tё vizitonte 

tokat ndërsa ai vetërobërohej i zhuritur nga etja dhe stërmundimi. Për të sfiduar 

poshtërimin Barca kёrkon të reagojë dhe të gjejë zgjidhje në një qëndrim të përbashkët 

vëllazёror. E drejta pёr tё zotёruar njё pёllёmbё tё vogёl toke të kultivuar garanton 

dinjitet të padiskutueshëm. Kjo betejё kundёr tё kaluarёs merr shumё forma. Lopezi nuk 

dёshiron mё qё arti tё mbetet privilegji i njё etike. Ai sfidon artin e sё kaluarёs dhe tё 

muzeve dhe mendon t‘u paraqesё artistёve muret e qytetit, me qёllim qё tё gjithё tё mund 

të shikojnё dhe të sodisin pikturёn, këtë realitet të dhimbshëm që lufta ka prodhuar.  

    Nё tё vёrtetё, kjo sfidё politike dhe historike paraqet dy aspekte tё ndryshme. Sё 

pari, ёshtё sfida e njё populli tё armatosur qё ngrihet kundёr rebelimit dhe angazhohet nё 

njё betejё tё pabarabartё kundёr avionёve, tankeve dhe armёve moderne; ai lufton me 

disa materiale tё vjetra e tё dala mode. Së dyti, është sfida e organizimit të 

domosdoshënm pasi në luftë nuk mjafton vetëm trimëria dhe guximi por duhet njё ushtri 

e disiplinuar dhe e organizuar që të mund të sfidojë një ushtri armike me një potencial 

shumë më të sofistikuar. Pra, kryengritja duhet tё transformohet nё revolucion dhe duhet 

tё organizohet ―Apokalipsi‖. Vetëm njё veprim i tillё revoucionar i popullit do të mund të 

sigurojë fitoren duke u mbështetur te kjo strategji pavarësisht mjeteve që disponon. Sfida 

e disa kryetarёve republikanё ёshtё ta kthejnё kaosin nё rregull. Në fillimet e librit e 

pikërisht në kapitullin e parë shfaqen kaosi dhe improvizimi të cilët mbizotёrojnё kudo: 

materiale dhe municione të vjetёruara dhe luftё e paorganizuar. Dinamiti transportohet 

me njё veturё tё thjeshtё; nё Barcelonё anarkistёt marrin vetёm 60 revolverё, avionёt e 

vjetruar kthehen nё avionё bombardues nё Madrid. Katёr burra zotёrojnё vetёm nga njё 
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pushkё. Duhet tё mbledhin armёt e të rënëve në betejë. Paisja e dobёt me armё tё habit: 

shumё pak avionё, shumё pak topa, vetёm njё mitraloz pёr tre skuadra. Republikanët 

frymёzohen nga Revolucioni francez, tё cilin e kanё kthyer nё mit. Edhe pse njëqind 

shigjeta mund të mundin mushqetat e dobëta, kjo gjë nuk do tё thotё se njëqind çifte 

mjaftojnё pёr tё mundur njё avion tё mirё.‖
155

 Ata luftojnё mё shumё kundёr materialit tё 

stёrpёrdorur sesa kundёr kundёrshtarit dhe ishin të bindur se tashmё lufta ishte vetёm 

disa aparatura tё riparuara qё udhёtonin natën. Pёrsa u përket burrave, ata janё shumё tё 

guximshёm dhe kryejnë akte heroike nё mёnyrё krejtësisht tё paorganizuar dhe aviatorёt, 

pavarësisht farsave, maskimit, mungesës së disiplinës, ndesheshin njё kundёr 7 vetave. 

Puigu, mbartës i një urrejtjeje të paparë ndaj armikut kalonte përtej çdo lloj racionaliteti 

të mundshëm duke shkuar deri në vetësakrifikim teksa drejtonte veturёn e tij kundёr 

topave fashistё apo edhe kamionin kundёr njё mitralozi të fuqishëm armik. 

 Krahas këtij antagonizmi kryesor romani Shpresa zbulon para lexuesit edhe një 

antagonizëm, jo më pak të  rëndësishëm. Garcia është një nga personazhet e kësaj vepre, 

një intelektual në luftë, i cili shtron problemet e aksionit dhe përcakton kontradiktat me të 

cilat do të përballet njeriu. Nga njëra anë, ai e gjykon të arsyeshme ta zëvendësojë 

lirizmin e idealeve me atë të efikasitetit të organizimit. Nga ana tjetër, ai e kupton shumë 

mirë që antiteza ndërmjet etikës dhe politikës mbulon dallimet më komplekse që 

përshkojnë secilin prej këtyre dy termave.  

 Ndërsa Pradas shprehet se nuk bëhet politikë pa moral, Garcia shprehet se 

komplikimi dhe ndoshta drama e revolucionit, është fakti që nuk bëjmë dot pa të.
156

 

Aksioni politik duhet të shoqërohet me vrullet etike që gjallërojnë revoltën. Reciprokisht, 

morali duhet të respektojë drejtimin taktik të aksionit, meqë inefikasiteti i shërben 

armikut në kurriz të vlerave që mbrohen dhe në kurriz të jetës së të afërmeve. Duket që 

funksioni që autori ia delegon Garcias është t‘u bëjë thirrje për një dije praktike 

luftëtarëve me pozicione të njëanshme. Në emër të kthjelltësisë së idealit anarkist, Negysi 

refuzon çdo kompromis me detyrat e organizimit ushtarak. Komunisti Pradas kërkon në 

të kundërt, një oportunizëm pa gjendje shpirtërore për ndërtimin e qytetit të ardhshëm. 

Ndërmjet të dyve, Shade shpreh preferencën instinktive të atij njeriu që denoncon kufijtë 

e politikës: ―Negysi më duket pak i lehtë, por më pëlqen.‖
157

 Gjithsesi, Garcia denoncon, 

përballë krenarisë së efikasitetit, atë të moralit: sakrifica shërben për të shmangur 

konfliktet e brendshme të një çështje, kur njerëz ―të dehur nga një miqësi që e dinë se nuk 

mund të zgjasë më kështu‖
158

 parapëlqejnë më mirë kthjelltësinë vetëvrasëse të idealit të 

tyre se sa kalimin e tij në kuadrin e relatives. ―E vetmja urë që lidh fisnikërinë me 

revolucionin është ideja e sakrificës suaj‖
159

 i thotë ai Hernandezit. Në këto kushte, me të 

drejtë mund të shtrojmë pyetjen: A mos vallë kërkesa etike dhe drejtimi politik i 

konfliktit, pa e mohuar njëri-tjetrin, janë të prirur të mos bashkohen kurrë? 

 Le ta shqyrtojmë këtë çështje edhe më tej, duke u ndalur tek iluzioni moral i 

Hernandezit. Hernandezi, ―njeri shumë i ndershëm, për të cilin revolucioni është një 

mishërim i dëshirave etike‖
160

, ka pranuar një ndrydhje ndaj efikasitetit strategjik në emër 
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të një parimi humanist. Ndërsa ka dorëzuar letrat e të shoqit gruas së komandantit rebel të 

Alkazarit, kur republikanët janë mundur në Toledë, përpara njerëzve të tij që ndodhen 

para pushkatimit, ai vë në diskutim këtë gjest të bukur: ―nëse nuk do të kisha tentuar në  

mënyrë fisnike, këta të tre a do ndodheshin këtu?‖
161

 

   Shqetësimi i personazhit ka të bëjë me lidhjen problematike ndërmjet të qenurit 

dhe të bërit (një nga titujt e pjesëve të romanit) i cili i shtohet asaj të etikës dhe të 

politikës: Hernandezi ka tentuar të veprojë me ―fisnikëri‖, në përballje me atë çfarë është, 

―shumë i ndershëm‖. Çdo zgjidhje tjetër do ta kishte tradhtuar këtë cilësi së të qenurit– 

gjithsesi, akti i kryer nuk e zhvlerëson aspak, pasi ai denoncon fisnikërinë si të 

papërgjegjshme.  

   Te romani Shpresa i Malrosë, të ekzistosh dhe të veprosh janë dy folje që nuk 

mund të ndahen por as të zëvendësojnë njëra-tjetrën. Nga njëra anë, është dëshira e të 

qenit e lidhur me një ëndërr të plotë dhe imediate dhe nga ana tjetër, organizimi i vështirë 

dhe i durueshëm që kërkon të bërit. Pra, e shprehur ndryshe, kemi të bëjmë me kalimin 

nga një dimension sentimental në një dimension teknik.  

 ―Në rrethana si këto, unë jam më pak i interesuar pse njerëzit vriten, sesa mbi 

mjetet, që kanë për të vrarë armiqtë.‖
162

-pohon Garcia. Kjo ndarje midis legjimitetit 

moral të veprimit dhe recetave të efikasitetit është karakteristikë për një kontekst lufte: 

―ligi i forcës i fshin gjërat e ndaluara më parë, siç është vrasja dhe një naivitet i 

rrezikshëm çon në protesta të virtytshme përballë këtij fakti.‖
163

 Do të ishte mirë për sa ne 

mund të dimë, që të mos mashtrohemi nga morali‖, shkruan Levinas, për të cilin lufta nuk 

është gjë tjetër veçse prova ekstreme e ngurtësisë së reales. Në Toledë iluzionet lëkunden. 

Vrulli vëllazëror pasohet me pakujdesi. Kufoma të ekspozuara në diell mbajnë  erë 

kalbëzimi. Vdekja triumfon. Shtrohet pyetja: Si i duhet përgjigjur ndjenjës së absurditetit, 

a mos ndoshta me një organizim të rreptë? Përshtatja ndaj reales dikton ligjin e 

efikasitetit maksimal.  

   Kjo domosdoshmëri rrjedh edhe nga barbaria e një konflikti me karakter të ri: 

përdorimi i terrorit të mbështetur nga teknika skicon profilin e ―një lufte të dytë‖
164

, 

ndryshe me atë të ditëve të para. Tё gjithё kanё njё vullnet tё zjarrtё pёr tё luftuar, cilido 

qoftё çmimi, si rrjedhojë e dinjitetit tё plagosur dhe krenarisё sё pёrbuzur. Por atyre u 

mungon organizimi i nevojshёm dhe njohuritё e duhura mbi taktikat ushtarake. Puigu e 

kuptoi kёtё gjatё sulmit qё kryen anarkistёt nё hotelin Kolon. Pёrvoja e tij e 

pamjaftueshme e ndihmoi tё kuptonte se ―sulmuesit nuk kishin asnjë koordinim  apo 

objektiva specifike.‖
165

 Kёtё do t‘ia thotё edhe Ksimenesi, sipas së cilit, njerёzit e dinё tё 

ndeshen, por jo tё luftojnё. Kёshtu kishte ardhur koha që t‘i jepej fund entuziazmit të 

tepёrt, iluzionit lirik që kishte përfshirë kryesisht anarkistët dhe duke organizuar 

apokalipsin të fitohej kundёr pamjaftueshmёrisё sё mjeteve dhe t‘i rezistohej indiferencës 

së universit. Këtë mision do ta përmbushë më së miri Manueli nën direktivat e vyera të 

Ksimenesit. Është Manueli që simbolizon këtë fitore të efikasitetit të luftimit kundër 

entuziazmit lirik, edhe pse jo ndaj vetvetes.  
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 Petro Marko 
 

 Te romani Hasta la Vista fjala sfidë, ashtu si dhe te romani Shpresa i Malrosë, 

nuk gjendet e shkruar në asnjë faqe të kësaj vepre. Në këtë luftë të ashpër kundër 

―armikut të paqes e të njerëzimit, fashizmit‖
166

, sfida e vullnetarëve shqiptarë ndaj 

vuajtjeve dhe tmerreve që shkakton kjo betejë ndërkombëtare është edhe sfida ―ndaj 

fashizmit italian që ia ka vënë syrin vendit tonë (Shqipërisë) dhe që mban të gjallë 

feudalët gjakpirës.‖
167

        

 Nisur nga ky këndvështrim, vëmë re një pikëtakim në trajtimin e këtij 

antagonizmi që i ngre në këmbë protagonistët e romaneve në studim. Për të mos rënë në 

kurthin e përsëritjes e kemi gjykuar të arsyeshme të mos ndalemi te konteksti politik dhe 

historik i periudhës në fjalë. Duhet theksuar fakti se ajo çfarë dëshmon për origjinalitet në 

paraqitjen e antagonizmit nga ana e Petro Markos është pasqyrimi i realitetit shqiptar, i 

cili vuan nga e njëjta ―sëmundje‖; i pasuri shtyp dhe shfrytëzon të varfrin, feudali trajton 

si skllav fshatarin, dhuna përbalt lirinë.  

 Ajo çfarë të bie në sy është fakti që Petro Marko në veprën e tij Hasta la Vista 

paraqet republikanët e bashkë me ta dhe përkrahësit e tyre si antifashistë të devotshëm, të 

cilët i karakterizon humanizmi i thellë ndaj grave dhe fëmijëve. Janë «këta të kuq » që 

nuk qëllojnë kurrë në gra e fëmijë.
168

 Përballë tyre, oficerët gjermanë janë dhënë pas 

dashurisë, vjedhjes, kishave dhe pijes. E gjitha kjo për të lartësuar figurën e 

garibaldistëve që me të drejtë autori Petro Marko i quan ―legjendarë‖. Parulla e Partisë 

Komuniste ―No pasaran!‖ dhe parulla e popullit ―Resisir es vencer‖ (të rezistosh do të 

thotë të triumfosh) shërbejnë si një himn në këtë sfidë të madhe ndaj antagonizmit. Me 

këto parulla populli bëhet barrikadë, kala dhe me këngë në gojë vdes duke thirrur No 

pasaran!.  

 Dëshmi e kësaj sfide është edhe besimi në fitore që mposht vuajtjet dhe 

dëshpërimin, lajtmotiv ky i jetës së vetë autorit. Dashuria Gori-Anitë, kjo ndjenjë e 

brishtë në llogoret e përgjakshme të luftës zbut egërsinë dhe dëshpërimin e i bën gjithnjë 

e më optimistë personazhet.  

 Edhe pse lufta e Spanjës përfundoi me humbjen e republikanëve, në të vërtetë, 

nuk mund të flasim për humbje në aspektin etik; miqësia mbarënjerëzore sfidoi mizoritë 

fashiste. Me një organizim ushtarak e mobilizim total, këta vullnetarë i dhanë botës 

çelësin e bashkimit të të gjitha forcave antifashiste në një front të vetëm demokratik e 

liridashës. Kambana e kushtrimit tingëlloi fort për t‘i treguar mbarë njerëzimit se 

fashizmi është një e keqe e madhe që ndjell vetëm vuajtje e dëshpërim. Është ky mesazh 

kuptimplotë që Petro Marko e përçon te ne si lexues.  

 Ndërsa radhët e garibaldianëve shtohen gjithnjë e më shumë, Petro Marko nuk e 

tregon luftën si fushë me lule, përkundrazi, ai është i gatshëm ta tregojë me realizëm dhe 

tregon se në mes tyre ka edhe tradhtarë. Te romani Hasta la Vista zbulojmë edhe një 

aspekt tjetër të sfidës ndaj antagonizmit edhe pse e një ngjyrimi tjetër, por e 

barasvlershme, pse jo edhe më e rrezikshme se ajo për të cilën kemi shkruar më lart. 

Bëhet fjalë për përballjen e egër me tradhtinë në radhët e republikanëve, ku armiku 

(Franko me klikën e tij) ka infiltruar agjentë për të sabotuar sulmet e republikanëve. 
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Kolona e Pestë për të cilën Heminguej ka shkruar dhe një libër, ka depërtuar kudo: ―në 

spitale, në kampe pushimi, në tren, në kafe, ...në Shtabin e Përgjithshëm!‖
169

 Siç thekson 

Gori ―lufta më e ashpër bëhet në prapavijat. Gjithnjë zbulohen agjentë dhe agjente të 

veshura me petkun e komisarit. Me të drejtë Dragushi shprehet: ―Armiku që ke këtu është 

një mijë herë më i rrezikshëm se armiku që ke përballë‖
170

, pasi për sa i përket 

kundërshtarëve ata njihen në veshje dhe në armatim dhe sfida ndaj tyre është më e 

thjeshtë. Nga ana tjetër, sfida brenda llojit shfaqet shumë më e ndërlikuar. Ndoshta shoku 

që ke në krah të hiqet si i mirë e ta ngul thikën pas shpine. Për të shmangur këtë fenomen, 

personazhe si Asimi instruktojnë garibaldistët rreth  mënyrave që përdor shteti shtypës, 

rreth propagandës, mashtrimeve, demagogjive e sidomos rreth përçarjes së forcave 

përparimtare. Tradhtisë e mashtrimeve duhet t‘i përgjigjesh me bashkim, guxim dhe 

fshehtësi të madhe. ―Ne u tradhtuam nga të ashtuquajturat demokraci. Sa patëm armë e 

treguam fuqinë tonë. Po tani armët tona janë grushtet.‖
171

 Gjithsesi, kjo gjë nuk mund 

t‘ua zbehë liridashësve besimin në fitore. Sfida më e madhe është fjalia e mëposhtme: 

―Më mirë të vdesësh në këmbë se sa të rrosh i gjunjëzuar‖
172

 shprehen internacionalistët. 

   Një aspekt tjetër i kësaj përballjeje mes radhëve republikane është edhe mposhtja 

e mosmarrëveshjeve dhe grindjeve ndërmjet luftëtarëve, të cilat, sipas Asimit ―janë 

aleatët e fashizmit‖
173

. Sfida ndaj tyre është më e vështirë pasi njeriu është qenia që mbart 

jo vetëm cilësi por njëkohësisht edhe të meta të cilat nuk është e lehtë t‘i çrrënjosë. 

Kështu këshillat e Asimit, një njeri i qetë, i matur dhe fjalëpak vlejnë si një kod sjelljeje 

në kushtet e kësaj lufte të egër e cila t‘i dërrmon nervat dhe pse jo edhe të egërson. Ja se 

si shprehet ai: ―Ne s‘luftojmë vetëm fashizmin, por luftojmë edhe të metat tona, që 

mblidhen dhe nxjerrin kokën tek egoizmi, individualizmi dhe injoranca. Këta duhen 

luftuar dhe luftohen me ilaçin e zemërgjerësisë, zemërkthjelltësisë, kritikës dhe 

autokritikës...‖
174

 

   Së fundi, duhet pranuar se Petro Marko nuk është se thellohet shumë në debate 

filozofike ashtu si Andre Malro pasi, siç kemi përmendur edhe më lart, ai përqendrohet 

më tepër te vullnetarët e lirisë, të cilët bëjnë pjesë në radhët e luftëtarëve të brigadës 

Gariabaldi.  

 

 Ernest Heminguej  

 

 Që në faqet e para të romanit Për kë bie kambana përballemi me këtë 

antagonizëm, një dinamithedhës amerikan që mbërrin në Spanjë për të luftuar kundër 

fashizmit. Të shumta janë ngjarjet që përshkruhen në këtë vepër, përfshirë këtu rrëfimin e 

Pilarit (një nga protagonistet kryesore) mbi masakrën e tmerrshme të kryer nga guerrilasit 

ndaj fashistëve e priftërinjve si përkrahësit e tyre, mbi vëzhgimin e lëvizjeve fashiste 

rreth urës dhe të patrullave fashiste në pyje afër dhe brenda kampit.  

 Gjithsesi, në kohën kur Heminguej shkroi këtë vepër ishte mjaft e ndërlikuar të 

shihje luftën thjesht si një konflikt ndërmjet të mirëve (luajalistëve) dhe të këqinjve 
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(fashistëve). Ai konstatoi tepri në mizori në të dy kahet apo qëllime dhe mjete të paqarta, 

të gjitha këto parë nga këndvështrimi dhe eksperienca e Robert Xhordanit. Antifashizmi 

është kredoja bazë e tij dhe e shumë prej personazheve të veprës, ashtu si edhe në dy 

veprat e Malrosë dhe Markos.  

 Simbol i sfidës ndaj këtij antagonizmi është hedhja e urës në erë, një objekt që në 

mënyrë paradoksale duhet të shkatërrohet fizikisht në mënyrë që sulmi i kryer nën 

komandën e Golzit të  mund të dalë me sukses, në mënyrë që luajalistët të mund të fitojnë 

luftën, në mënyrë që spanjollët të mund të bashkohen e të lidhen përsëri. Sulmi i 

republikanëve do të dështojë nëse ura nuk hidhet në erë pikërisht pas fillimit të tij. Pra siç 

shihet, Heminguej përdor motivin e urës për të vënë në dukje rolin vendimtar të këtij 

aksioni si përgatitje për sfidën e madhe ndaj fashizmit. Duhet theksuar se ―urat kanë 

luajtur një rol të padiskutueshëm në beteja të ndryshme gjatë historisë së njerëzimit, që 

nga Horatius në Tiber‖
175

 deri në përpjekjet e dëshpëruara për të zotëruar urat përmes 

Rinit me qëllim që forcat aleate të përparonin drejt Berlinit gjatë Luftës së Dytë Botërore. 

Në kontekstin e veprës Për kë bie kambana ura, e cila do të pengojë përforcimet e 

forcave armike do të shërbejë si një sfidë triumfatore në favor të republikanëve. Në një 

rrafsh më të gjerë, veprimi në urë, një incident i vogël, përçon në miniaturë konfliktin më 

të madh midis luajalistëve dhe fashistëve dhe konfikte të tjera më të mëdha që e ndajnë 

individin nga njerëzit e tjerë në mbarë botën. Duhet t‘i referohemi epigrafit të Xhon 

Donit për të mbështetur këtë mendim, sipas së cilit, çdo individ i përket një komuniteti 

njerëzor. 

          2.2.2. Sfidë brenda vetes  

 Andre Malro 
 

 Turbullirat e botёs sё jashtme përputhen më së miri me gjendjen e trazuar të botës 

sё brendshme ku forca tё errёta dhe të bezdishme tё pengojnё qё tё realizosh harmoninё 

brenda vetes. Nisur nga ky këndvështrim, Malro portretizon personazhe të cilët, nё forma 

tё ndryshme, luftojnё pёr tё zotёruar mirё vetveten dhe me guxim, tentojnё t‘i japin njё 

kuptim qёnies sё tyre. Sipas qëndrimit të personazheve të larmishëm të veprës , sfida 

brenda vetes herë–herë merr ngjyrim individual dhe herë-herë kolektiv. Kështu, Unanimo 

sfidon drejtpёrsëdrejti gjeneralёt fashistё, sepse dёshiron tё respektojё tё vёrtetёn dhe 

kundёrshtarёt e tij. Edhe pse pёrbuzet nga ata, ai nuk tallet me revolucionin, por ndërmerr 

i vetëm njё sfidё: ―Shkruani që, çfarёdo që tё ndodhё, unë nuk do tё jem kurrё me 

fituesin.‖
176

Alveari, një personazh tjetër i veprës pohon me pёrbuzje vetminё e thellё tё 

individit. Ai e hedh poshtë universin, mendon se përvoja nuk tё pasuron, refuzon 

bukurinё e falur (si dhunti) nëse ajo sjell një shërbim të padobishёm dhe së fundi, nuk 

jepet aspak pas iluzionit lirik. Ai refuzon gjithashtu rreptësisht hipokritin dhe pohon: 

―Unё dua qё një njeri tё jetё pёrgjegjёs për veten [... ]- dhe jo para njё kauze, qoftё ajo e 

tё shtypurve.‖
177

.  
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 Personazhe tё tjerё të veprës Shpresa i japin sfidёs njё karakter mё kolektiv: Sipas 

dy protagonistëve të veprës, Garcia dhe Magnini, tё veprosh ёshtё njё mёnyrё e dobishme 

pёr tё luftuar fatin. Kurse me Manuelin, sfida merr ngjyrim politik; ai do të ndёrtojё njё 

Spanjё tё re duke iu kundёrvёnё çdo fanatizmi dhe çdo teprije nga ana e dy palёve. Pasi 

tё tre rojet civile u pushkatuan, Manueli shkroi njё mbishkrim me gjakun e tyre dhe tha 

me vete: ―Duhet tё ndёrtojmё Spanjёn e re, kundёr njёri-tjetrit. Dhe tё dy do tё jenё njёri 

mё i vёshtirё se tjetri. Edhe pse sfida anarkiste e Puigut mbetet gjithmonё e lidhur me 

shoqёrinё, ajo ekzalton mё shumё individin. Pёrballё njё bote pa shpresa, ai priste nga 

anarkia vetёm revolta tё pashembullta. Sipas tij, ―çdo problem politik zgjidhej falë 

guximit dhe karakterit.‖
178

 Edhe Negysi angazhohet nё luftёn kolektive pёr t‘u ndjerё mё 

i gjallё. Kundërshtimi  ndaj rregullit, hiearkisё, organizimit mbart njё vlerё etike: ―Duhet 

ta jetojnё ashtu siç duhet jetuar, qё tani, ose tё vdesin.‖
179

  

 Në këtë kontekst, lind natyrshëm pyetja: Si i përgjigjet njeriu (personazhi i 

Malrosë ) vdekjes qё e pёrgjon dhe e kёrcёnon pa pushim? Qëndrimi dualist i tij (duke 

mos ndenjur duarkryq dhe as duke mos refuzuar) zbulon karakterin metafizik të sfidës. 

Vdekja vulos fatin.‖Tragjedia e vdekjes ёshtё ajo që e transformon jetёn nё fat.‖
180

 

Vdekja e kthen gjithçka nё diçka absurde dhe tё kotё, por nё qoftё se ti e zgjedh 

vullnetarisht vdekjen, dinjiteti njёrёzor ruhet. Medëlini, i cili nuk arrinte tё pajtohej me  

ndjenjat e tij paqёsore dhe angazhimin e tij nё aviacionin republikan, gjen njё zgjidhje: të 

sfidojë vdekjen duke bombarduar nga një lartёsi e ulёt : ―Rreziku nё tё cilin vinte veten,  

zgjidhte problemet e tij etike.‖
181

  

 Absurditetit tё vdekjes, heroi malrojan i pёrgjigjet me veprim, gjë që i jep kuptim 

fatit tё tij dhe në këtë mënyrë ai sfidon edhe absurditetin. Nё këtë sfidё ngadhnjimtare 

kundёr vdekjes, njeriu rigjen madhёshtinё e tij sa që i ngjan dhe Prometeut. Ekzekutimi i 

kapitenit Hernandez shpalos më së miri sfidën e permanencës së njeriut ndaj fatit. Sipas 

tij, çdo njeri e ka hak vdekjen, por ai mposht vdekjen solitare për të vdekur për të tjerët. 

Sakrifica për të tjerët sfidon ikjen për t‘i shpëtuar ekzekutimit, duke i dhënë kështu 

njeriut një dimension solidar. 

 Përsa i përket sfidës ndaj gjendjes njerëzore, Malro e mbështet vetëm te nocioni i 

shpresës, e cila hap dhe përmbyll veprën me rrahjet e zemrës së Ramos dhe të Manuelit. 

Hernandezi, një personazh tjetër simpatik i veprës, na kujton parabolёn e kokrrave tё 

grurit qё hidhen nё tokё; disa prej tyre vdesin, por disa tё tjera mbijnё dhe jeta rilulёzon: 

―Njё botё pa shpresë ështё mbytёse.‖
182

 Edhe kur përjeton momente pasigurie dhe 

dobësie, njeriu e ruan shpresёn pёr t‘i dhёnё kuptim jetёs sё tij. Edhe kur dёshton, ai 

lartësohet duke fituar madhёshtinë falё sfidёs.  
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 Petro Marko  
 

 Në romanin tonë Hasta la vista, protagonisti kryesor është Gori Gjinleka, njeriu i 

zakonshëm, ai i çdokohshmi, që vetësfidon dhe vetësfidohet, njeriu i Masllout në 

përpjekje për vetaktualizim: lufta e përhershme, ajo më e frikshmja, më e vështira, e 

pandalshmja. 

 Kështu, Gorin e gjejmë të pozicionuar në Luftën e Spanjës, si revolucionar, 

ndërsa brenda tij vazhdon ―lufta civile‖. Kjo luftë civile, mes kujt është? Mes Gorit dhe 

djajve? Mes Gorit dhe të kaluarës? Apo të ardhmes? Mes Gorit dhe pikëpyetjeve? 

 Ai, Gori Gjonleka nga Vlora ishte një përzierje e shkëlqyer e Don Kishotit të 

Mançes, luftëtarit për ideale, e Onjeginit të Pushkinit, dashnorit ngadhënjimtar e Hamletit 

të Shekspirit, plot sfida e dilema. Koha, rrethanat, rastësia shpesh e vënë Gorin përballë 

këtyre pjesëve të vetvetes, i detyruar të zgjedhë vetëm njërën dhe të harrojë të tjerat. Këtu 

qëndron pikërisht zanafilla e sfidave të tij me vetveten. 

 Gori dhe Marko janë një; shkrimtar dhe njeri. Ata kishin luftuar të dy të njëjtën 

luftë, ishin përballur me të njëjtat vështirësi, kishin vuajtur për të njëjtat gjëra, ishin vrarë, 

të dy, po njësoj, nga ideali i tyre. Gori Gjonleka është një alterego e Markos, një zë me të 

cilin ai na zbulon brendësinë e vetvetes.  

 Gori Gjonleka është humanisti në të cilin Marko portretizon Petron. Përse Gori 

humanist? Dhe mbi të gjitha, përse kjo lidhje Gori-Petro? 

 Së pari, Gori është krijuar nga Petro Marko dhe si i tillë mund të cilësohet si 

krijesa e Markos. Kjo automatikisht krijon një lidhje mes tyre, madje të ngushtë, si ajo e 

nënës me fëmijën. Është pikërisht kjo lidhje që çon në zgjidhjen e dilemës së dytë 

(dilema këto të bartura nga vetë personazhi në fjalë), humanizmi i Gorit, shëmbëlltyrë e 

humanizmit të Markos. Ideja se njeriu lind një qenie e mirë, pozitive, me shumë 

potenciale dhe me dëshirën për t‘u përmirësuar çdo ditë e më tepër, haset kudo në vepër. 

Gori p.sh., zgjedh Luftën e Spanjës dhe realizimin e idealit të tij si mënyrë për të 

përmirësuar vetveten. Mirëpo, si çdo gjë në jetë, ai përballet me pengesa, pengesa këto që 

e nxisin drejt frustacionit, dilemave, ankthit, deri edhe në ―eklipse‖ të brendshme. Dhe ai 

sfidon kohën dhe veten në kërkim të dritës, dritë që personifikon pastërtinë shpirtërore 

dhe ndriçimin e mendjes.  

 E cili nga ne nuk ka qenë ndonjëherë Gori? Atëherë, a ia vlen të vëmë në dyshim 

sfidën e tij me vetveten?![ …] Kjo veçse do ta përforconte pohimin.  

 

 Ernest Heminguej  

 

 Ashtu si te romani Hasta la vista në të cilin mendimet e turbullojnë protagonistin 

kryesor të veprës, Gorin, romani Për kë bie kambana pushtohet nga monologjet e 

brendshme të protagonistit kryesor të veprës, Robert Xhordanit, dramën e të cilit e kemi 

përjetuar edhe ne si lexues. Ai është në kërkim të së vërtetës, në luftë të pandërprerë e të 

ndershme për të kuptuar veten dhe botën e përfshirë në politikën e pistë të luftës, 

kompleksitetin e saj si edhe për të larguar vetëzhgënjimin, dhe mbi të gjitha për ta 

saktësuar më shumë. Në fund të veprës, ai arrin të krijojë një vizion më përfshirës në këtë 

periudhë antagonizmash të mëdha.  

 Arritja e Heminguejit është intimiteti i lexuesit me vdekjen e individit, një 

identifikim me Xhordanin që ndjehet aq afër sa që vdekja e tij na krijon dhembshuri të 
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vërtetë për një njeri të vetëmohimit i cili ka vdekur për hir të lirisë së njeriut, për një të 

huaj të nderuar që është paradoksalisht edhe hero edhe viktimë, një njeri që sakrifikon 

veten e tij për një çështje të drejtë, në dritën e çdo racionaliteti, përfshirë njëkohësisht 

dashurinë dhe tradhtinë e shokëve e drejtuesve të misionit për hedhjen e urës në erë. 

 Pse sakrifikon kaq shumë Xhordani? Mendojmë se mund të jenë dy arsye; së pari, 

ai lufton që të shpëtojë jetën e Marias, Pilarit e të tjerëve dhe së dyti arsyeja tjetër 

qëndron te ai vetë si individ. Pas tri ditësh peripecish, lufta e Xhordanit është lufta e 

njeriut në përballje me jetën dhe vdekjen. Alarmi i saj kambane dëgjohet që tek epigrafi i 

Xhon Donit, i huazuar nga vetë autori, sipas të cilit ―vdekja e çdokujt e pakëson heroin 

tonë, sepse ai është pjesë e njerëzimit.‖
183

 Dhe si një qenie njerëzore ai e jeton aventurën 

në të cilën kërkon personalisht një përgjigje ndaj gjendjes njerëzore. Në fund të veprës 

del qartë ideja se Xhordani mëson rreth fatit të njeriut, thënë ndryshe, ai bën shkollën e 

njeriut. Kjo luftë s‘është gjë tjetër veçse një hyrje në takimin me njerëzit, në vuajtje, në 

dashuri, në vdekje, është pjesë e edukimit të dikujt. Dhe tek po mendonte për orët e fundit 

të jetës së tij, Xhordani do të komentonte: ―O Zot i madh, sa shpejt kisha nisur të mësoja 

kohët e fundit.‖
184

  

 Si shumë heronj të Heminguejt, Xhordani ka plagë për të shëruar, ai i thërret 

ndërgjegjes në momentet më të papritura të aventurës së tij. Atë e bren kujtimi i 

ekzekutimit të një zezaku kur ai ishte 7 vjeç. Është ky shqetësim, ky turp në kujtesë të 

sentimentalizmit fetar dhe të vetëvrasjes së të atit. Janë këto ndjenja fajësie të cilat 

Xhordani dëshiron të shlyejë, sepse edhe ai ka vrarë në këtë luftë. Heminguej përçon 

gjithashtu idenë se për sa kohë që jemi njerëz, armiku që duhet të mposhtim është vdekja. 

I tillë është Xhordani. Sapo mbërrin te guerilasit, Pilari ia lexon vdekjen në pëllëmbën e 

dorës së tij. Pritja e vdekjes apo ankthi që krijon ajo e shtyjnë Pilarin të mos ia thotë 

Xhordanit se çfarë kishte lexuar. Për të sfiduar këtë ankth, ai gjen një zgjidhje, të jetojë të 

tashmen, të jetojë momentin me ritmin e universit. Personazhi heminguejan e ndien 

gjithashtu kohën që ikën pashmangshmërisht; ndoshta ka dëshirë që t‘i kompensojë me 

gjithë intensitetin e tyre këto kënaqësi që domosdoshmërisht do të marrin fund një ditë. 

Dhe kur gjendesh në dyert e vdekjes ashtu si Xhordani, duhet të përqendrosh të gjithë 

jetën, të gjithë lumturinë në disa minuta gëzimi pothuajse ekstazikë. Falë dashurisë për 

Marian ai mund t‘i jetojë 70 vjet të jetës për 70 orë, siç shprehet edhe ai vetë. ―Po të mos 

ekzistojë më kurrë, as për një kohë të gjatë, as për gjithë jetën, as që sot e tuttje, pot të 

mbetet vetëm tashti.‖
185

 Tashti është njëherazi tërë universi dhe e gjithë jeta. Xhordani e 

mbështet gjithë besimin te e tashmja, por këmbëngulja e tij për të festuar, për të ekzaltuar 

vetëm të tashmen, rrjedh nga fakti se ditët që kalon ndiqen nga hija e vdekjes. 

    Hijes së fatit të tij tragjik i kundërvihet ndjenja e dashurisë, e cila triumfon. Edhe 

vetëdija e kryerjes së detyrës i jep zemër dhe e bën të pavdekshëm, duke e lartësuar në 

piedestalin e heroit. Përpara syve të lexuesit, stoicizmi ngadhënjen mbi pasigurinë dhe 

frikën (madje ai refuzon vetëvrasjen në momentet e plagosjes, vetëm për të shmangur 

dobësinë). 
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         2.3 Motivi i aksionit në tri veprat   

   Shprehja ―Të bësh luftën‖ përcakton qartë karakterin aktiv të luftëtarëve dhe 

insiston në kapacitetin e tyre për të prodhuar, për të lindur veprime. Lufta mund të 

krahasohet me një objekt që e fabrikon, e përpunon gradualisht , që e ndërton me të gjitha 

pjesët ndërkohë që merr pjesë në të. Për shkak të pjesëmarrjes së tyre aktive në këtë luftë, 

personazhet në zemër të luftimeve konsiderohen si aktorë të vërtetë.  

          2.3.1. Aksioni përballë të qenurit  te romani Shpresa  

    Ky rol themelor që i akordohet veprimit është mjaft i pranishëm në veprën 

Shpresa. Personazhet e rrëfimeve të tyre përcaktohen vetëm si aktantë (veprues). Kështu, 

edhe në një nga pjesët e romanit Shpresa të titulluar ―Të ekzistosh dhe të veprosh‖, të 

vepruarit, që funksionon si një zbulues i esencës së individit, merr përparësi mbi të 

qenurit. Këtë e dëshmojnë fjalët e Manuelit, sipas të cilit nuk i intereson se çfarë janë 

njerëzit, por se çfarë bëjnë ata. Nga pohimet e këtij personazhi, kuptohet që faktet dhe 

bëmat e personazheve sikur mbizotërojnë natyrën e tyre.  

   Duhet theksuar fakti se të vlerësosh veprimin, do të thotë të besosh në vlera që nuk 

përputhen me ato të personazheve të ndryshme të veprës. Garcia shprehet se komunistët 

duan të bëjnë diçka ndërsa anarkistët duan të jenë diçka. Një dallim i tillë insiston në 

idenë se veprimi duhet të përputhet me një qëllim, domethënë, daljen fitimtar nga lufta si 

dhe se veprimet luftarake duhet t‘i nënshtrohen një logjike efikasiteti. Të vepruarit do të 

konsistonte në krijimin e një rregulli të ri të botës, kurse të qenurit do të ishte i kotë, i 

zhveshur nga çdo pasojë, diçka absurde. Ky ekzaltim i veprimit efikas me një qëllim të 

caktuar i korrespondon idealit të komunistëve në këtë vepër. Siç e deklaron dhe Garcia, 

mënyra më e mirë për të fituar është veprimi dhe organizimi. 

      Nga njëra anë, ―intelektualët ‖ janë ata që ―besojnë‖ - folje që insiston në 

karakterin e pabazuar të një pohimi të tillë, në funksionin krejtësisht ideologjik të partive 

politike. Nga ana tjetër, janë ata që ―veprojnë‖, që dinë që një parti është si një trup që 

lëviz, që kryen veprime dhe që i organizon ato. Me fjalë të tjera, partia, në rastin e kësaj 

vepre partia komuniste, është struktura më e përshtatshme që ndihmon individët të 

veprojnë në mënyrë të organizuar dhe efikase. 

     L. Goldman, në studimin e tij kushtuar romaneve të Malrosë, pohon se heronjtë 

duhet të jenë domosdoshmërisht njerëz të veprimit dhe arrin derisa të deklarojë që ―çdo 

gjë njerëzore e menjëhershme dhe spontane duhet të shmanget në emër të një shqetësimi 

eksluziv të efikasitetit.‖
186

 Ky teoricien mbështet jo vetëm idenë sipas së cilës të vepruarit 

duhet të ketë përparësi mbi të qenurit, por gjithashtu pranimin e një alternative të vetme 

për çdo veprim: ose ky veprim t‘i shërbejë qëllimit të vendosur nga partia që e mbështet 

ose ai duhet të dënohet. Mbështetur në këtë pohim mund të arrihet në përfundimin se  në 

këtë vepër i kushtohet vëmendje kryesore veprimit të frytshëm. Të vendosësh të vepruarit 

në piedestal, është njëlloj sikur fragmentet e romanit të jenë njëpasnjëshmëri veprimesh. 

Gjithsesi në vepër veprimet dhe luftimet ndërpriten herë pas here nga dialogje, nga 

përballje mendimesh të cilat ia shtojnë vlerat estetike romanit. Në të kundërt, ai nuk do të 

radhitej në një ndër veprat më të mira të Malrosë.  
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      Goldmann dëshmon: ―Romani Shpresa është një vepër lufte në të cilin nuk 

gjendet më as dashuria, as erotizmi, as familja, ose më saktë, në të cilin këto elemente 

janë të pranishme vetëm si pengesa për vlerat e tregimit‖
187

. Tregim që vë kryesisht në 

skenë luftime, romani i Malrosë nuk lë vend për nostalgjinë e një familjeje të braktisur 

apo për ndjenja dashurie ndërmjet personazheve. Ata janë të zhveshur nga çdo lidhje dhe 

janë të pranishëm vetëm për rolin e tyre në luftimin spanjoll. Kështu ne do të vëmë re 

pothuajse mungesën e personazheve femërore: bëhet fjalë vetëm për persona në luftë dhe 

prania e femrave do të shërbente si zbavitje, në kuptimin paskalian të termit dhe do të 

krijonte një lloj interference në betejën që duhej fituar. Asnjëherë me emër, ata pak gratë 

të pranishme në roman shfaqen si barrë në luftim. Vetëm në një fragment paraqitet 

dëshira e  një personazhi femër (një gjermane), për të qëndruar në luftë përkrah 

republikanëve. Por motivimi i vetëm që e gjallëron është të qëndrojë me shokun e saj: 

      ―- Mendon se ne duhet të largohemi ? 

      Por unë nuk mund të jetoj në qoftë se di që ai lufton këtu...nëse nuk e di se çfarë 

ndodh...‖
188

 

       Efikasiteti i veprimit u rezervohet vetëm burrave. Ky fragment përcjell dukshëm 

mesazhin  e autorit, sipas të cilit gratë nuk mund të pretendojnë se mund të zhvillojnë të 

njëjtat luftime ashtu si dhe burrat. Ata madje konsiderohen si një barrë e tepërt që pengon 

funksionimin e mirë të luftës. Romani i Malrosë ekzalton vlerën e veprimit kur ky i fundit 

kryhet në mënyrë efikase larg gjinisë femërore. Mund të aludohet për një kufizim në 

botëkuptimin e tij sipas së cilit, gratë nuk duhet të përfshihen në veprim të drejtpërdrejtë. 

Duhet pranuar fakti se gratë e romanit Shpresa veprojnë në mënyrë të tërthortë, dhurojnë 

gjakun e tyre për transfuzione
189

 dhe ndihmojnë të plagosurit.  

      Frytshmëria e çdo veprimi është e pranishme si zgjidhja e vetme për të dalë 

fitimtar në luftë. Objektivi i fitores nënkupton Shpresën. I gjithë romani na përfshin në 

luftime dhe interesohet kryesisht për të vepruarit  e personazheve. Në mënyrën e tij, 

Malro ofron dhe një zgjidhje të mundshme mbi efektshmërinë e veprimit: të shndërrojë 

në ndërgjegje një eksperiencë sa më të gjerë të jetë e mundur. Për heroin malrojan, 

veprimi ashtu si dhe reflektimi është mjet për të hyrë në ndërgjegjen e individit dhe të 

tjerëve. Sipas tij, luftëtari është në luftë jo vetëm për revolucionin ose për fitoren e 

dinjitetit përballë të tjerëve, por më tepër për të fituar dinjitetin përballë fatit ose vdekjes. 

Gjithsesi, për njeriun që mendon e vepron, revolucioni do t‘i lejojë të ndërgjegjësohet 

rreth gjendjes së tij e në këtë mënyrë të sfidojë dhe fatin. 

       Përballë frytshmërisë së veprimit, qëndron tragjikja e tij. Individi, në rastin tonë, 

Manueli, modelohet nga aksioni dhe në një farë mënyre e humb hijeshinë rinore, sensin e 

humorit. Ai krijon një distancë me njerëzit, ndihet i ndarë nga ata dhe madje dhe më i 

ftohtë. Më shumë do kafshët (ka adoptuar një qen ujk). Aksioni depërton thellë në 

ndërgjegjen e njeriut duke e turbulluar aq shumë sa i krijon edhe një ndjenjë ankthi.  

      Realiteti kolektiv i aksionit e loja universale e jetës dhe e vdekjes krijojnë 

individualitetin e secilit personazh dhe nga ana tjetër, e bashkojnë atë në një ndërgjegje të 

përbashkët, në momentin kur Spanja bëhej e vetëdijshme se lufta bëhej vetëm një herë, 

ndërsa jeta zbulohej shumë erë.  
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    Mund të aludohet gjithashtu se aksioni, ashtu si njeriu duhet të modelohet në 

përputhje me rrethana të caktuara shoqërore, ideologjike e politike.  

          2.3.2. Aksioni si ndjesi te romani Për kë bie kambana 

    Që në faqet e para të romanit, dallojmë shqetësimin e Robertit për aksionin. Sapo i 

është caktuar detyra nga koloneli Golz i krahut republikan, ai vizaton një skicë të urës të 

cilën do ta hedhë në erë dhe tashmë ndihet i angazhuar në aksion: ―Ai skiconte shpejt e  

me kënaqësi, i gëzuar se më në fund problemin e kishte marrë në dorë, i gëzuar se tashti i 

qe përveshur punës së vërtetë.‖
190

 Gjatë gjithë veprës Roberti do të jetë i gëzuar nga 

ndjesia që i shkakton aksioni. Kështu pas disa momentesh shqetësimi intensiv, kur 

Pabloja fyente dhe shante të gjithë, Xhordani i përvishet punës për të përgatitur detajet e 

operacionit, vepron me kthjelltësi mendimi, përqendrohet me qëllim qё të parashikojë 

çdo pengesë që mund t‘i dalë gjatë rrugës. Mendimi i tij i qartë dhe i matur e bën që  atë 

që shkruan ta shijojë. Në momentin e shumëpritur, në të zbardhur të dritës, kur atij i 

duhet të hedhë në erë urën, ai ndihet i lehtësuar dhe shumë i lumtur. Agustini e vë re dhe 

e pyet: ―Tashti je shend e verë [...] Ndoshta nga që do të bëjmë aksionin?‖
191

 Dhe Roberti 

i përgjigjet: ―Mirë e ke‖.
192

 Bëhet fjalë dukshëm për një kënaqësi në nivel ndjeshmërie 

dhe emotiviteti. Dhe kur hidhet në veprim për përmbushjen e detyrës, hedhjen e urës në 

erë, ai nuk ka frikë, por përkundrazi e pushton gëzimi, i cili përkundrejt frikës 

shndërrohet shpesh në një alegri të vërtetë para veprimit. Asgjë nuk është më me vlerë se 

veprimi. As lidhja e tij me shokët e as dashuria e tij për Marian, as vdekja nuk mund ta 

shkëpusin nga lumturia që ndjen kur ai vepron, ai ndihet i ri, i vogël, i rrëmbyer nga 

entuziazmi, si ditën e parë të shkollës.  

     Mund të mendonim se në momentet e ethshme kur ai është duke lidhur fijet e 

dinamitit nën këmbët e urës, kur sapo kanë filluar të shtënat e para dhe kur armiku mund 

të shfaqet nga çasti në çast, ai mund të pushtohej nga ankthi ose mund të shqetësohej për 

Marian ose për vetë mbijetesën e tij. Përkundrazi, në momentin më të rëndësishëm të 

jetës së tij, në çastet e një tensioni ekstrem, atë e pushton ndjesia tё cilën përmendëm më 

lart. Plotësisht i kthjellët, ai është i vetëdijshëm për çfarë prek, për zhurmat që dëgjon, për 

aromat që ndien: ―Trarët ishin të ftohtë dhe të lagësht me vesë,  kur i zinte me dorë dhe ai 

lëvizte me kujdes me diellin në kurriz, kapej mirë pas travesave  të urës, ndërsa nga 

poshtë i vinte zhurma e ujërave gurgulluese dhe nga rruga lart, dëgjonte të shtëna dhe pse  

nën urë  ishte freskët […] ai ndjeu erën e freskët të rrëshirës në pykat e porsaprera.‖
193

 

Kjo ndjesi është kaq e fortë sa që edhe momentet e fundit të jetës do t‘i kushtohen 

ndjesisë, të perceptuarit: ―Tashti e kishte kokën krejt të kthjellët dhe i hodhi një vështrim 

të gjatë gjithçkaje. Pastaj ngriti sytë nga qielli. Lart kishte re  të mëdha të bardha. Preku 

me pëllëmbë halat e pishave pranë vendit, ku qe shtrirë dhe lëvozhgën e pishës, ku qe 

mbështetur.‖
194
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   Romani përfundon me një ndjesi të fundit: ―Ndiente zemrën, që i rrihte, pas truallit 

të pyllit të shtruar me hala pishe.‖
195

. Pra, veprimi është i lidhur ngushtë me ndjesinë: të 

ndjesh si të jetosh, të jetosh, të ndjesh zemrën të rrahë nën halat e pishave që mbulojnë 

pyllin, të ndjesh zemrën të të rrahë me ritmin e universit, të vibrojë me ritmin e jetës, si të 

thuash personazhi heminguejan sinkronizohet pothuajse me natyrën, me atë çfarë e 

emocion njeriun si qenie. Dhe angazhimi i tij i parësor vendoset në këtë nivel: ta duash 

jetën dhe ta mbrosh atë për ta ndjerë në brendësi të qenies tënde: ―Bota është vend i 

bukur  dhe ia vlen të luftosh për të dhe më vjen keq që po e lë.‖
196

 Nisur nga pohimi i tij, 

kuptohet se thellë-thellë, jeta e Xhordanit është mbi të gjitha një rrjedhë drejt lumturisë 

me një pjesëmarrje totale në atë çfarë shkakton ndjesi të këndshme, emocione të gjalla: 

―E gjitha është e vërtetë. Ashtu siç është e vërtetë  se edhe aeroplanët janë të bukur.
197

Xhordani mund të barazohet me personazhet e tjerë të Heminguejit ―nëse ai është i 

angazhuar, angazhohet vetëm në një aksion konkret. Kur bëhet fjalë për aksion, Xhordani 

tregon besnikëri absolute ndaj asaj çfarë ai quan detyrë, d.m.th ndaj urdhrave të kolonelit 

Golz. Ai është i sigurt që aksioni do të dështojë, por heq dorë nga gjykimi i tij ; ndoshta 

ai do ta çojë drejt vdekjes këtë plakush që ai vlerëson, por kjo nuk ka rëndësi:― Ju jeni 

veglat për të bërë detyrën.‖
198

 Ndoshta do ta akuzonim për fanatizëm nëse ai nuk do të 

shtonte: ―Ka urdhra, që jepen me doemos, ju s‘keni faj për to, pastaj ka një urë dhe kjo 

urë mund të jetë pika, nga ku mund të marrë kthesë gjithë e ardhmja e njerëzimit.‖
199

 

Vihet re, kësisoj, një preokupim i ri, me një shtrirje shumë më të gjerë: e ardhmja e 

njerëzimit. Dhe pse Xhordani është përsëri i bindur që sulmi që po përgatitet do të 

dështojë, ai shpreh bindjen e patundur se duhet organizuar domosdoshmërisht disiplina 

ushtarake, të cilën vetëm komunistët mund ta imponojnë, pasi vetëm ata kanë arritur të 

krijojnë trupa të forta ushtarake. Sepse në radhët e mbrojtësve të Republikës ka grupe të 

mrekullueshme, por ka edhe shumë të këqinj dhe fitorja në këtë luftë do të mund të 

arrihet vetëm nëse dy palët arrijnë njëfarë zhvillimi politik: ata duhet të dinë përse 

luftojnë dhe rëndësinë e lojës, ide kjo e pranishme edhe në dy romanet e tjera Hasta la 

Vista dhe Shpresa. Do të përbënte rrezik nëse do të krijohej një ushtri e popullit pa i 

ngulitur një disiplinë të hekurt. I shqetësuar për fatin e njerëzimit, Xhordani dëshiron të 

kontribuojë me nënshtrimin e tij personal i cili arrin deri edhe në verbërim të 

vullnetshëm. Me vetëdije të plotë Xhordani ekzekuton urdhra edhe pse nuk mendohet 

gjatë se çfarë lë prapa. 

   Ky qëndrim i palëkundur i Xhordanit të habit pasi ai është plotësisht i vetëdijshëm 

mbi dështimet ,paaftësinë dhe mosdisiplinën e shumë shefave, veçanërisht të atyre që 

zënë hotelin Gajlords ku jepen e merren lajmet mbi pengesat e armikut, ku dalin 

vendimet më të rëndësishme. Ai e pranon se revolucioni duhet të bëhet, të paktën për pak 

kohë, në kurriz të popullit, i cili përdoret si vegël e fitores për të cilën shpresohet. 

Gjithashtu Xhordani nënshtrohet lehtësisht ndaj kësaj situate. Kështu e kërkon disiplina e 

partisë: të ekzekutosh urdhrat verbërisht; nënshtrim, stoicizëm nga një njeri që lufton për 

të ardhmen e njerëzimit, me qëllim që Spanja të mund të ribëhet, një vend ku ke kënaqësi 

të jetosh. Sa burra e gra vdesin në luftë pasi sjellja e shefave nuk është veçse një 
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gënjeshtër, gjë që Xhordani e ka zbuluar shpejt! Sa shefa revolucionarë bëjnë një jetë 

borgjezësh të mëdhenj, sa pseudo-fshatarë janë emëruar komandantë divizioni apo të 

korpusit të ushtrisë!Një gjë e tillëqë dëshmon për ekzistencën e një kontradikte midis 

propagandës komuniste zyrtare dhe korrupsionit të përfaqësuesve të pushtetit. E gjitha 

kjo duhet pranuar si një nevojë për të arritur qëllimet e revolucionit, siç pohon Xhordani.  

      Lind pyetja : çfarë e pushton apo e nënshtron? 

       Mendojmë se përgjigja do të qartësohet me anë të këtij paragrafi, ku zbulohet më 

së miri orientimi i tij drejt jetës dhe vdekjes:―[...] ti u ndërgjegjësove se po merrje pjesë 

në një kryqëzatë[ do të ishte e vështirë dhe e sikletshme ta konsideroje eksperiencë fetare 

[...], të dha një pjesë në të cilën ti mund të angazhohesh tërësisht në sajë të së cilës ti 

njohe vëllazërinë me të tjerët që ishin angazhuar në të. Kishte diçka për të cilën mund të 

bëje rreth kësaj ndjenje dhe kësaj domosdodshmërie.Ti mund të luftoje.‖
200

Besojmë se është një fragment domethënës, i cili na lejon të zbulojmë motivet reale të 

angazhimit të heroit. Kemi konstatuar tashmë se si kërkonte në aksion larminë dhe 

mprehtësinë në ndjesi. Kemi vënë re gjithashtu se si ai instinktivisht jepet ndaj çdo gjëje 

që i jep kënaqësi. Me anë të këtij paragrafi të gjatë, ai mendon mbi origjinën e angazhimit 

të tij, as edhe një herë të vetme nuk u referohet bindjeve ose vlerave të çfarëdo regjimi 

qofshin ato, por përkundrazi brenda këtij paragrafi ai rimerr fjalën ndjenjë, një 

përshtypje, një eksperiencë e përftuar nga një lloj përkushtimi i një grupi njerëzish në 

shërbim të të gjithë të shtypurve të botës; është kjo ndjenjë mistike, e papërshkrueshme 

edhe nga vetë ai që e bën të hyjë në këtë grup njerëzish, e bën të angazhohet deri në atë 

pikë sa të përbuzë edhe vdekjen. Pra, ai rimerr idenë se ai e ndjen të sakrifikojë për të 

gjithë ata që vuajnë, për të gjithë të shtypurit e botës.  

      Në fakt, Xhordani e kryen shumë mirë detyrën që i është ngarkuar, dhe madje për 

ta kryer me sukses ai jep jetën. Pas një hezitimi të gjatë mbi natyrën e angazhimit të tij, 

në momentet e fundit të jetës ai do të mund të dëshmojë që ka bërë mirë në këtë botë, që 

ka luftuar për çfarë ai besonte. Tani që ura u hodh në erë ai do të donte shumë që aksioni 

të kurorëzohej me sukses, që Maria të mund të largohej: Përsa i përket Xhordanit, ai është 

gati të pranojë fatin që i është caktuar. Ai do të kryejë një gjest heroik , duke refuzuar 

vdekjen deri sa të arrijë ta mbajë armikun që po afrohet: ‖Se po të presësh dhe t‘i mbash 

qoftë edhe një copë herë, ose po të heqësh oficerin, do të jetë gjë e madhe. Një punë kur 

bëhet mirë, mund të bëjë [...]‖
201

         

            2.3.3. Aksioni si ideal te romani Hasta la Vista  

       Te romani Hasta la Vista, fjala veprim nuk është se përmendet shumë. Në vend 

të kësaj fjale shfaqet fjala ―llogore lufte‖. Veprimi ka kuptim kur kryhet në vëllazërim e 

solidaritet dhe ideali i tij i ndjek kudo. Dihet se detyra e çdo shkrimtari është të paraqesë 

si njerëzit e mirë ashtu edhe ata të këqij në veprim e nëpërmjet veprimeve. Të njëjtën gjë 

bën edhe Marko. Vullnetarët luftojnë në llogore, hedhin ura në erë, janë njerëz të gjallë, 

që vetësakrifikohen për një çështje të madhe, duke mposhtur kështu fatin e tyre, ashtu si 

heronjtë e romanit Shpresa.  
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   Ideali i aksionit antifashist dhe utopizmi i ndjenjave i shoqërojnë ata në çdo luftim, 

i nxit të vetësakrifikohen, të mposhtin frikën e ankthin. Në një kontekst të tillë, aksioni 

shërben si një mjet për realizimin e ëndrrës për një botë në paqe, liri e vëllazërim.  

          2.4 Dinjiteti dhe besimi – Vlera të qenësishme të njeriut në luftë 

          2.4.1. Dinjiteti njerëzor te romani Shpresa  

 Në pamje të parë romani Shpresa vendoset në një plan disi të ndryshëm nga 

romani Për kë bie kambana. Kjo për dy arsye; romani i Malrosë është me të vërtetë një 

roman lufte. Numri i fragmenteve ku paraqiten luftime, lëvizjet e ushtrive të këmbësorisë 

si dhe fluturimet e avionëve, përshkrimet e qyteteve të bombarduara, turmat e  

refugjatëve që kërkojnë strehë dhe vetë periudha kohore që ofron autori i Shpresës 

dhurojnë një panoramë të luftës dhe jo thjeshtë një ndihmë siç na e ofron Heminguej.  

 Romani Shpresa është një roman i angazhuar. Në këtë luftë të republikës 

spanjolle kundër fashistëve, pozicionimi i autorit nuk na lë as më të voglin dyshim se ai 

ka marrë anën e republikanëve. Këtë na e zbulon fakti se mizoritë kryhen gjithmonë nga 

fashistët: ekzekutime, tortura, bombardime sistematike që i bëhen popullsive civile. Por 

angazhimi real pozicionohet në një plan më të thellë: lufta kundër fashizmit është lufta 

kundër shtypjes së të varfrit nga i pasuri, kundër pronarëve që shtypin punëtorin dhe 

fshatarin, por sidomos kundër gjithë fuqive, qofshin ato të Frankos, qofshin ato të kishës, 

të cilat e pengojnë popullin me dinjitet. Kështu në këtë luftim, njerëz të tendencave jo 

vetëm të ndryshme, por ndonjëherë dhe të kundërta, socialistë të së djathtës ose të së 

majtës, komunistë apo katolikë, bashkohen për të mbrojtur popullin. Puigu, një nga 

personazhet e romanit, paqedashësi, që ishte marrë me ushqyerjen e fëmijëve gjatë grevës 

së punëtorëve të Zaragosës lufton tani për të njëjtët njerëz përkrah Garcias, i cili edhe pse 

i plagosur, dëshiron të luftojë përsëri, sepse nuk dëshiron që të përbuzet nga të tjerët. 

Menjëherë shihet se kush është angazhuar në luftë. Bëhet fjalë për t‘i dhënë fund 

mjerimit të njerëzve, që vuajnë nga varfëria, që nuk kanë se çfarë të hanë, por në të 

njëjtën kohë,dhe madje më thelbësisht t‘i ndihmojë ata të fitojnë dinjitetin e tyre. Mund të 

shtrojmë pyetjen: në fund të fundit, përse luftojnë ata?  

 Në radhë të parë, militantët luftojnë në emër të njeriut, të bindur se mbrojnë edhe 

të afërmit e tyre, të bindur se fitorja mbi varfërinë materiale duhet të shoqërohet edhe me 

krenarinë e të qenurit njeri, sepse kur duan të bëjnë diçka për njerëzimin e bëjnë edhe për 

familjen e tyre. Këta njerëz që kanë ardhur nga vende të ndryshme të Evropës dhe të 

Amerikës për t‘u bashkuar me luftëtarët nuk kanë ardhur për aventurë. Sipas tyre,  

fashizmi mohon atë ç‘ka është më fisnike te njeriu, lirinë dhe dinjitetin dhe me qëllim që 

populli spanjoll t‘i mbartë këto vlera, ata janë të gatshëm për çdo sakrificë dhe bashkohen 

pa dallim politik me shqetësimin e vetëm, fitoren përfundimtare kundër tij. Është  

ekuipazhi i Maratit që përcakton arsyen e angazhimit të tyre: ―Ne nuk kemi ardhur këtu 

për aventurë. Revolucionarë pa parti, socialistë apo komunistë, të vendosur për të 

mbrojtur Spanjën, ne do të luftojmë në kushtet më të efektshme. Rroftë liria e popullit 

spanjoll!‖
202

. Revolucioni u ofron njerëzve mundësinë e dinjitetit, temë e rëndësishme e 

këtij romani.   Mund të përmendim edhe Guernikon që përkushtohet si shofer ambulance, 

sepse kjo luftë është e popullit të Spanjës, Skalin, që mban uniformë me qëllim që kushtet 
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e fshatarëve spanjollë të ndryshojnë, Mersërin që kishte braktisur gjithçka, madje edhe 

Zonjën Mersëri, për një botë më të mirë. Magnini apo Ksimenesi janë të gjithëpranishëm 

në mbrojtje të popullit spanjoll në këtë luftë kundër mjerimit dhe poshtërimit.  

 Edhe pse e kemi trajtuar në vete, ia vlen të rivlerësojmë vendin që zë vëllazërimi 

në këtë vepër. Njerëz të ndryshëm bashkohen me një vullnet të përbashkët për të mbushur 

natën me këngët, me ngritjen e grushtave me Salud e tyre. E bashkë me luftëtarët 

përfshihet edhe turma në këtë salud vëllazëror. Bëhet fjalë për një solidaritet jo vetëm me 

fjalë por edhe me vepra. 

 Në pamje të parë, mund të mendonim se ky vëllazërim nuk është gjë tjetër 

përveçse bashkim i njerëzve në vuajtje ose në rrezik. Në fakt, ky vëllazërim është 

rrënjosur thellë në ndërgjegjësimin për dinjitet të njeriut duke ngjallur kështu respekt dhe 

afrim. Shprehja vëllazërim burrëror është e vërtetë, por nuk merr parasysh që ky 

vëllazërim transformohet në ndërgjegje, në ndërgjegjen e dinjitetit të të gjithë njerëzve. 

Këtë e përforcon Barca, tek i drejtohet Manuelit: ―Dhe ja se ç‘mund të them: e kundërta e 

kësaj është poshtërimi, siç, thotë ai, dhe jo barazia. Francezët kuptuan diçka, me dënglat  

e tyre mbi rregjistrimin nëpër bashki, sepse e kundërta e të qenit i mërzitur është 

vëllazërimi, nuk është barazia.‖
203

 

 Dinjiteti i njeriut kërkon respekt dhe vëllazërim dhe luftimi vetë do ta humbasë 

kuptimin, nëse nuk pranon besimin reciprok, vëllazërimin, i cili e justifikon atë: ―Nëse 

ata me të cilët duhet të luftoj- thotë Magnini- ata me të cilët unë kam dëshirë të luftoj, 

nuk tregojnë besim tek unë, përse të luftoj, i dashur? Akoma të lodhemi ?‖
204

. 

 Çfarë kërkojnë, në të vërtetë, këta njerëz? Sigurisht, në vepër del krejt qartë se për 

ta ka rëndësi vetëdija e të pasurit vlerë si individë. Bashkimi i tyre është njëkohësisht 

shfaqje e vlerësimit të tyre reciprok dhe forcë kundër pasionit të hierarkisë. Kur gjatë 

armpushimit së betejës së Alkazarit republikanët fillojnë të shpërndajnë cigare dhe brisqe 

rroje armiqve fashistë, gjesti vëllazëror e tejkalon mëshirën apo dhembshurinë duke 

theksuar edhe një herë krenarinë e të qenurit njeri. I tillë është kuptimi i vërtetë i këtij 

gjesti vëllazëror. 

         2.4.2. Dinjiteti njerëzor te Për kë bie kambana 

   Të gjitha personazhet e Për kë bie kambana i ndjek ideja e vdekjes: Pablo ka frikë 

nga ligësia, Maria ka frikë se do të humbasë lumturinë, Anselmo, sepse nuk e di nëse do 

të mund të vrasë apo të vdesë, Zhitan (Cigani), nga ligësia. Gjithsesi, nuk bëhet fjalë për 

çfarëdo lloj frike, për një frikë njerëzish të vetmuar. Grupi këtu nuk përbën një subjekt të 

ri, të pajisur me një shpirt të pastër, është një bashkim vetmish. Heminguej ka zbuluar 

instinktivisht të keqen e vendit, vetminë e pandreqshme të individëve. Në këtë kontekst, 

Heminguej është në në kërkim të vlerave. Me të drejtë mund të shtrohen pyetje të tilla:  

Ç‘qëndrim duhet të mbajë njeriu ndaj kësaj bote të mbarsur me vuajtje e nënshtrim? 

Çfarë lumturie personale mund të pritet për të zbuluar një botë që ziente me dhunë ? 

Çfarë vlerash mund të respektojë njeriu kur vlerat etike si një e tërë duken sikur nuk 

respektohen? 

      Në një botë dhimbjeje dhe dështimi, individit i duhet të përdorë armën e tij për të 

mbrojtur dinjitetin e ekzistencës së tij. ―Heminguej ofron dhe sjell shembuj të disa 
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parimeve të guximit, ndershmërisë dhe qëndresës në një jetë plot tension dhe dhimbje, 

parime që e bëjnë njeriun njeri. Edhe pse fjalët e Xhordanit janë shpesh të dhunshme apo 

të paqarta (përkojnë më së miri me situatën e dhunshme dhe me mungesën e rregullit që 

mbizotërojnë në vepër), zemërimi ndaj të prapëve dhe krenaria e fitores për të drejtën e 

lartësojnë dinjitetin e tij. Edhe pse ―e panjohura e paqartë‖ ia zbeh shpresën dhe qëllimet, 

ai nuk e pranon humbjen. Ai pranon më mirë vdekjen se sa nënshtrimin, qëndresën stoike 

më mirë se sa gjunjëzimin servil. Nga ana tjetër, ka momente kur Roberti përballet me 

frikën si dhe me një ndjesi gjithnjë e në rritje dëshpërimi rreth pakuptishmërisë së 

eksperiencës. Frika vjen jo vetëm nga rreziku fizik dhe vdekja e afërt, por gjithashtu nga 

shpërbërja graduale e njeriut në një botë ―të asgjësë‖, në një botë të zhveshur nga idealet 

ngushëlluese.  

     Ku ka vlerë njerëzore më sublime se kur protagonisti ynë pranon me dinjitet 

përballjen e tij të guximshme e stoike me dështimin e tij të paevetueshëm? Është ky 

Robert, i cili ashtu si heronjtë e tjerë të Heminguejit, gjen dinjitetin në momente thjesht 

personale të plotësisë së tij, me atë shpirt të pavdekshëm si flaka e zjarrit që ngrihet lart 

drejt një sfere eprore të pavdekshme dhe vepron në emër të dashurisë universale dhe 

drejtësisë. 

    Një personazh tjetër që na është dukur i përshtatshëm për trajtimin e kësaj 

çështjeje, është edhe Anselmo, i cili paraqitet në vepër si personazhi më i ndjeshëm ndaj 

vdekjes së tjetrit që mbron një çështje në të mirë të njerëzimit. Sipas tij, armiku është 

gjithashtu dhe i afërmi i tij dhe ushtari në frëngjinë e tij që ka mision për të vrarë nuk e 

meriton vdekjen që e pret. Është interesant fakti që Anselmo i shpalos arsyet për të cilat 

ai ndodhet në këtë luftë , me këtë grup guerilasish ; jo vetëm për qëllime partizane por për 

të mbrojtur dinjitetin e njerëzimit. Është kritika që ai i bën Pablos në lidhje me hezitimin 

e tij për bashkëpunim me Xhordanin. Ja se ç ‗i thotë ai Pablos: ―Ja që ne kemi ardhur për 

një çështje të një rëndësie themelore, dhe, ti, pa prishur rehatinë tënde, ti vë strofullën 

tënde para interesave të njerëzimit. Para interesave të popullit tënd.‖
205

 

     Arsyet për të cilat lufton Anselmo nuk sjellin as më të paktin dyshim. Dhe për më 

tepër, ç‘është më interesante ambicia e tij nuk kufizohet me fitoren ushtarake. Ideali për 

të, do të ishte i tillë me të fituar luftën, kundërshtarët të ndërgjegjësoheshin për gabimet e 

tyre dhe të reshtoheshin në radhët e republikanëve, do të duhej që fashistët të mësonin se 

ç‘është dinjiteti i njeriut. Edhe në luftim si individ, Anselmo do të donte të vepronte si 

njeri. Duke ruajtur këtë dinjitet të njeriut, ai mendon që pas armiqësive mund të shlyhen 

të gjitha masakrat e luftës. Duhet vrarë në luftë, thotë ai me vete, por mendon që gjithsesi 

ekziston një krim kundër njeriut dhe që nuk kemi të drejtë ta anashkalojmë, përndryshe 

jeta e njeriut nuk do të ketë më baza.: ― [...] unë mendoj që do të duhet një lloj pendese 

qytetare të organizuar me qëllim që të gjithë të mund të spastrohen nga vrasja ose atëherë 

nuk do të ketë kurrë bazë të vërtetë dhe njerëzore për të jetuar.‖
206

  

          2.4.3. Besimi që sfidon frikën dhe dëshpërimin te romani Hasta la vista 

    Mbi tragjiken e luftës, e cila mbjell vdekje dhe urrejtje ngrihet dashuria si 

metaforë e lumturisë utopike, një dashuri që lulëzon në paqe. Luftë dhe dashuri! Dashuri 

dhe luftë! Dy koncepte të cilët janë të ngjeshur në veprën e Petro Markos. Është e 
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vështirë të kuptohet njëra pa tjetrën, është e vështirë të kuptohet qoftë dashuria, qoftë 

lufta pa dhimbjen, gëzimin, dëshpërimin apo lumturinë. 

     Shkrimtari e përjetoi jetën në llogore, burgje, internime dhe persekutime. Besimi 

që sfidon frikën dhe dëshpërimin duket sikur është lajmotivi i jetës së vetë autorit. 

Dëshira për të pastruar globin nga qelbësirat, për ta çliruar nga diktatorët, despotët, 

monarkët dhe dhuna poshtëruese është e shprehur gjerësisht në veprat e Petro Markos, 

por gjithashtu edhe tek Hasta la vista.  

     Brenda këtij libri ka ta vërteta jetësore që u përkasin shumë brezave njerëzorë: 

urrejtjen për luftrat, kasaphanat, krimet masive, diktaturën. Ai u kundërvihet mjerucëve 

që u shërbejnë padronëve të lirisë. Në veprën e tij, ai do t‘i poshtërojë përherë egërsirat 

me fytyrë njeriu. Me një shpirt tepër të ndjeshëm dhe temperament artistik tepër të 

veçantë, Marko reagon dukshëm ndaj çdo prapësie dhe të keqeje që sillte jeta dhe njerëzit 

e ligj.  

     Petro Marko nuk ka menduar dhe nuk ka shkruar kurrë për njeriun e izoluar, por 

përkundrazi për njeriun si një ekzistencë epokale dhe universale. Tek Hasta la vista ―Në 

luftë ose qeshin të gjithë, ose qajnë të gjithë. Disa punojnë, disa përgatiten, disa 

prodhojnë disa luftojnë e ndoshta vriten [...] ka shumë ngjyra kjo lufta e shkretë.‖
207

  

     ―Kush e ka njohur nga afër Petro Markon, e ka ndierë rrezatimin nga brenda të një 

besimi madhor ndaj njeriut dhe mirësisë‖
208

 shprehet Ali Aliu. Megjithëse i dënuar nga 

fati apo nga pushteti Petro Marko ringrihet nga humnera e dëshpërimit ku e kishin hedhur 

vetëm duke u mbërthyer me thonjtë e optimizmit [...] Petro Marko do ta nisë nga e para 

luftën kundër së keqes, po me atë forcë besimi, po me atë rrezatim mirësie.  

     Duke shfletuar faqet e romanit Hasta la vista vemë re se optimizmi, besimi në 

ditë më të mira është i pranishëm edhe në llogoret më të tmerrshme të luftës ku ndodh 

përleshja mes jetës dhe vdekjes. Kështu një moment i tillë është kur autori shprehet se 

luftëtarët thërrisnin apo këndonin vetëm parullën Viva la Vida edhe pse plumbat kërcitnin 

në të gjitha anët dhe merrnin jetë njerëzish ―Dukeshin se kishin lindur në luftë e s‘u bënte 

tert veshi nga furtuna e egër që shkatërronte tokën e bukur të Spanjës dhe që përditë 

merrte me vete mijëra e mijëra njerëz - njerëz të gëzuar që vdesin me parullën viva la 

vida‖
209

 

     Optimizmi i luftëtarëve garibaldianë për ditë më të mira shtohet edhe pse shokët 

humbin në beteja të përgjakshme. Edhe pse lufta kërcet në të katërt anët, sa minutat 

duken të gjata dhe përzihen mendime nga më të ndryshmet, asnjëherë nuk shfaqet frika 

dhe dëshpërimi për vdekjen. Kështu luftëtarët garibaldianë mendonin se si do të ishte 

dasma e tyre dhe cila do të ishte nusja, pavarësisht se disa prej tyre do të vdisnin nga lufta 

apo ―të shtypur në dhjetëra copa nga një vagon‖
210

.  

     Besimi për fitoren nuk shfaqet vetëm tek garibaldianët që janë rreshtuar tashmë 

në luftë për Spanjën por edhe tek popujt e tjerë të cilët nuk e donin fashizmin si p.sh. letra 

e babait te doktor Klimçevit nga Harkovi: ―I shpërndani, o bir, ret‘ e zeza nga qielli i 

bukur i Spanjës! Fluturo me aeroplanët tanë dhe tregoi fashizmit se ne kemi lindur në 

furtunë dhe tërt s‘na bën veshi nga sorrat fashiste [...]‖
211

 - një metaforë kjo e goditur dhe 
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mjaft domethënëse. Retë e zeza të cilat simbolizojnë jo vetëm luftën kundër Frankos e 

zagareve të tij, por edhe luftën kundër lodhjes, dëshpërimit dhe momenteve të trishtuara 

që sjell lufta me humbjet e saj.  

     Një ndër momentet më të bukura dhe më kuptimdhënëse të besimit për ditë më të 

mira që mund frikën, dëshpërimin është fjala e Jermës: ―Për çdo pëllëmbë tokë të humbur 

tronditje dhe zemërim! Për çdo bombardim, burim gjaku që e ndez me shumë flakën e 

urrejtjes dhe të luftës, Andej vuajnë! Vuajnë për ushqime! Tani që humbi edhe Aragona, 

tani që u nda më dysh Republika me të vërtetë punohet me shumë dhe lodhja i hëngri 

njerëzit, po pa shtuar gjë po të them: fryma luftarake i ka ngritur më lart flamujt e 

rezistencës dhe besimin në fitore‖
212

. Sa më e vështirë dhe e ashpër bëhej lufta aq më 

shumë njerëzit kërkonin të luftonin të keqen, aq më shumë i lumturoheshin qoftë edhe një 

drite të vetme shprese se fitorja do të jetë e garibaldianëve.  

     Një zë i prekshëm i drejtohet interbrigadistëve: ―Ju jini histori, jini shembull 

heroizmi i solidaritetit për demokraci, kundër errësirës dhe shpirtit katran të atyre që 

shtojnë pasuritë me gjak njeriu [... ]. Nuk do t‘ju harrojmë. Dhe kur të zhdukim fashizmin 

dhe paqja të vendoset dhe kurora e fitores të shkëlqejë në ballin e Republikës spanjolle, 

kthehuni! Sepse nesër këtu do të gjeni atdhe, miq e dashamirës tërë popullin spanjoll.‖
213

  

     Historia shkruhet nga njerëz të cilët besojnë tek ajo. Lufta kundër errësirës dhe 

dëshira për të vendosur kurorën e fitores i bën njerëzit të shikojnë vetëm të ardhmen dhe 

të mendojnë se ditët e lavdishme u përkasin vetëm atyre që i meritojnë. Në një moment, 

profesori shprehet se të gjithë së bashku luftojnë për paqen, urinë e vëllazërimin e të 

gjithëve, gjë që do të thotë se lufta për çlirimin e Spanjës nuk i përket më këtij qyteti, por 

të gjithë botës.  

     Ndërsa radhët e garibaldianëve shtohen gjithnjë e më shumë, Petro Marko nuk e 

tregon luftën si fushë me lule, përkundrazi, ai është i gatshëm ta tregojë me realizëm dhe 

tregon se në mes tyre ka edhe tradhtarë: ―Ne u tradhtuam nga të ashtuquajturat 

demokraci. Sa patëm armë e treguam fuqinë tonë. Po tani armët tona janë grushtet‖
214

. 

Gjithsesi kjo gjë nuk mund t‘ia zbehë liridashësve besimin në fitore. ―Më mirë të vdesësh 

në këmbë se sa të rrosh i gjunjëzuar‖
215

 shprehen internacionalistët. 

     Meqë lufta dhe dashuria janë dy linja të ndërthurura aq përsosmërisht te romani 

Hasta la vista sa nuk mund të kuptohen të shkëputura, besimi në fitore është shfaqur 

dukshëm edhe tek dashuria e Anitës me Gorin. Dashuria, kjo ndjenjë universale dhe 

internacionale, konkretisht dashuri e dy të rinjve me kombësi të ndryshme, dashuri me 

një vajzë të dashur spanjolle, e cila do ta bëjë Gorin më të guximshëm e më luftëtar për 

triumfin e jetës, një dashuri romantike që i kundërvihet realitetit që prodhon luftën, si 

shprehjen më të ndyrë e më çnjerëzore. Dashuria, kjo ndjenjë e brishtë është njerëzore e 

mbuluar me një pastërti të hollë e delikate, një dashuri në llogoret e përgjakshme, e cila e 

zbut egërsinë, dëshpërimin; është ajo që i bën të fortë dhe optimistë personazhet. Ata të 

dy (Gori-Anita) do të largohen vetëm për një çast, pastaj do të takohen përsëri në botën e 

lirë, e cila do të valëvisë flamujt e paqes. ―Do t´kthehem kur bota s‘do të ketë më 
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xhandarë e fashistë, kufi e luftë, kur bota të jetojë nën flamurin e paqes e të 

vëllazërimit[... ] Unë do të vij e pastaj do të shëtisim në botën e lirë!‖
216

 

          2.4.4. Shpresa – temë e përhershme te romani Shpresa  

    Shpresa shërben si një forcë shtytëse e luftimit republikan. Përsëritjet leksikore  

bëjnë që tema e shpresës të shfaqet si një temë e rëndësishme e romanit Shpresa.   

 E drejtuar drejt një modeli shoqëror, kjo shpresë ka një qëllim politik. Djaloshi 

socialist Alvear e bazon shpresën e tij në organizatat punëtore duke shprehur mosbesimin 

ndaj ―atyre që prej shumë shekujsh, qeverisnin vendin e tij. Dëshira e tij për revolucion, e 

cila lindi nga suksesi i Frontit Popullor duhet konkretizuar dhe forca fashiste shfaqet si 

një shans paradoksal: a do të jetë në gjendje ai të pastrojë ndrojtjen e klasës politike, 

qoftë edhe e majtë, për të kryer një transformim të frytshëm shoqëror? Puigu i 

përqendron ëndrrat tek anarkistët dhe sindikalistët. Dimensioni partizan i luftimit 

zhdërvjelltësohet në eksperiencën e një vëllazërimi armësh të gardave civile dikur agjentë 

të përfaqësimit qeveritar kundër agjitacionit anarkist Shpresa zgjerohet dhe i çon 

personazhet përtej ndarjeve ideologjike. Nëse Magnini e quan veten socialist, tendencë e 

së majtës revolucionare, ai u shtron shokëve të tij, tashmë të bashkuar në një luftim të 

përbashkët, çështjen e përkatësisë së tyre politike si diçka që i përket së kaluarës.  

 Impulsionet jetike të individit i bashkohen shpresës kolektive, e kësaj shprese të 

rinovuar nga ideja se ―një ditë do të vijë paqja‖.
217

 Shpresa gjallëron luftën kundër çdo 

gjëje që e gjymton njeriun. Ta shohim më konkretisht problemin: Ëndrrat gradualisht 

fillojnë të bëhen realitet. Puigu është i prirur drejt përmbushjes totale dhe të 

menjëhershme të një ideali të ëndërruar, në Barcelonën ―shtatzënë me të gjitha ëndrrat 

për jetën e tij
218

. Për sa i përket Magninit, i ardhur në luftë nisur nga një ideal - ―ëndrrën e 

lirisë së plotë, fuqinë në duart e atyre që janë më fisnikë‖
219

 ai i orienton preokupimet e tij 

drejt problemeve praktike të logjistikës. Ky ndryshim lidhet me aftësinë e kalimit nga 

iluzioni lirik te organizimi. 

 Garcia, në zhurmën e poteren që ngjitet në Madrid, dëgjon të vibrojë ―Apokalipsi 

i vëllazërimit,[...] i cili është një nga gjërat më emocionuese që ka mbi këtë dhé, [...], por 

ajo do të transformohet, nën peshën e dënimit me vdekje‖
220

. Etimologjikisht, fjala 

―apokalips‖ do të thotë ―zbulim‖; shpresa është forca e nevojshme për zbulimin e 

vëllazërimit. Atmosfera e gëzuar e popullsisë është në kontrast me mizorinë e masakrës 

së Badazhosit. Lufta do të jetë e gjatë. Shefat, të lajmëruar nga lart, përballen më shpejt 

me nevojën e realizimit konkret të ëndrrave.  

 Frytet e këtyre përpjekjeve merren në pjesën e dytë ―Manzanarès‖. Futemi tani në 

provat e para konkrete për organizim dhe efikasitet, që përbëjnë pjesën kryesore të 

romanit që kur Manueli takohet për herë të parë me ―një vëllazëri që merrte formën e 

aksionit
221

‖ e deri kur ai arrin fitoren e parë :―Për herë të parë në botë, burrat e të gjitha 

kombeve të përfshirë në një formim ushtarak këndonin Internacionalen.‖
222
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 Titulli i pjesës së tretë të romanit e rimerr atë të veprës në fjalë. Disa detaje 

simbolike tërheqin vëmendjen. Shefi i shërbimit të transfuzionit të gjakut kanadez,  

përfaqëson imazhin më të bukur të vëllazërimit ndërkombëtar: transfuzioni ndan  gjakun 

me të plagosur të tjerë të cilët me bujari kanë derdhur të tyrin. Mjeku nuk ua heq sytë  

duarve të kryqëzuara të një punëtori të huaj që riniset në luftim dhe të një fshatari të 

vjetër andaluz që mban një bebe.
223

 Kemi të bëjmë me një shpresë paradoksale, që zë 

vend te luftëtarët edhe në momentet më tragjike të jetës, siç është vdekja, një shpresë që 

shurdhohet në ―momentin kur të vdekurit mund të këndojnë.‖
224

  

 Shpresa kthehet në një vrull të mirëfilltë vëllazëror dhe ajo s‘është gjë tjetër veçse 

një mjet sfide ndaj fatit tragjik. Forca e saj mposht fatalitetet historike dhe fatalitetin e 

vetë vdekjes. Pavarësisht nga ngadalësia e ndryshimeve që ndodhin në botë, shpresa e një 

progresi të njerëzimit, pohon Hernandezi, e kundërshton karakterin qesharak të 

ekzistencës dhe i hap së tashmes një dimension të ri: ―Të gjitha farat kalben, por ka nga 

ato që mbijnë[…] Një botë pa shpresë është mbytëse. Ose pastaj vetëm forcë.‖
225

 Tri 

fjalët e fundit janë kuptimplote: duke u bërë dhunti e jotja, vdekja nuk është më një 

realitet fizik, edhe pse ajo nuk i referohet asnjë elementi të mbinatyrshëm e as asnjë 

progresi historik që zgjat.  

 Është ky tejkalim i limiteve biologjike të ekzistencës, kalim te një dimension i 

mirëfilltë metafizik, që eksperimenton Moreno, duke zbuluar në rrugën drejt zjarrit ―një 

vëllazërim që ekziston vetëm në anën tjetër të vdekjes‖
226

 Njerëzit kanë vdekur sapo kanë 

pranuar dhuntinë e jetës së tyre, vdekjen që e ka humbur pushtetin e saj shtypës te këta 

njerëz. Në vëllazërimin që paraqet ky fragment i zakonshëm, çdo çast mbetet i gjallë. Një 

lloj përjetësie ndihet në zemrën e këtij çasti të çliruar nga tmerret e frikës së vdekjes.  

 Sfida ndaj fatalitetit as nuk e shmang, as e pezullon atë. Por njerëzit e fituan lirinë 

për ta përballuar rrezikun nga ai dhe për ta jetuar së bashku. Për aviatorët që fluturojnë 

mbi Teruel, të bashkuar ―në të njëjtin fatalitet vëllazëror‖
227

, transfigurohet vetë fati.  

 Kur brigada e Manuelit, në sierra de Guadarrama, hedh gurë, këta njërëz që në 

Barcelonë, në Toledë luftonin pa materiale dhe pa disiplinë, me trimëri për të njëjtën 

shpresë përbëjnë ―turmën e të pushkatuarve në të ardhmen.‖
228

 Në këtë moment është 

vështirë të pohosh nëse triumfon lirizmi i shpresës apo rënia, humbja e saj brutale. Nëse 

turma e të vrarëve të ardhshëm është e pashtershme, duhet të kuptosh që Historia i merr 

nëpër këmbë parashikimet e drejtësisë. Mbetet që revolta e tyre kundër poshtërimit është 

në vetvete një vlerë pozitive, në gjirin e fluksit katastrofik të ngjarjeve. Idealet shoqërore 

që i udhëheqin luftëtarët ndoshta nuk janë të prirura për të mos u realizuar plotësisht gjatë 

rrjedhës së Historisë, por për ta përdorur përjetësisht në luftën kundër asaj që e shfiguron 

njerëzimin.  

 Ideja e një fati të hapur përforcohet në rreshtat e fundit të veprës: Manueli dëgjon 

të oshëtijë në muzikë zëri i ―asaj që ishte më e rëndë se gjaku i njerëzve, më shqetësuese 

se prania e tyre në tokë - mundësia e pafund e fatit të tyre.
229

‖ Sipas Karol Aurua, ―Fundi 

i romanit as s‘është optimist e as pesimist. Ai mbetet në një situatë suspensi, midis 
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inkurajimit së një fitoreje e jashtë çdo parashikimi dhe vizionit të qartë të kërcënimeve që 

rëndojnë mbi vrullet nga më të bukurat. Por vështrimi ynë shkon më larg sesa konflikti në 

fjalë dhe përqendrohet në atë që është më pranë: shpresa ia lë çdo moment të kohës 

përgjegjësisë së njerëzve; asnjë fitore nuk është përfundimtare, asnjë dështim i 

pandreqshëm, njeriu në çdo moment është përgjegjës i fatit të vet, qoftë edhe në mënyrën 

se si e përjeton vdekjen që i imponohet.‖
230

  

 Kjo marrje përgjegjësie e fatit kalon në ndërgjegjësim, që përfshin tërë Spanjën. 

Kështu, sipas Manuelit Spanja e zbehtë, e cila ka humbur shumë gjak, më në fund 

vetëndërgjegjësohet, i ngjason një ndjesie të një njeriu që pyet veten në momentin kur 

është në momentet e fundit të jetës. Dhe kështu njeriu formon kuptimin e ekzistencës së 

tij si kundërshtim i asgjësë, i absurditetit duke e shndërruar në ndërgjegje një eksperiencë 

sa më të gjerë të jetë e mundur.  

 Gjatë betejës së Guadalaharës, krijohet një batalion i ri me vullnetarë të ardhur 

nga e gjithë bota: ―grekë, hebrenj, sirianë, nga Amerika e Veriut, kubanezë, kanadezë, 

irlandezë, nga Amerika e Jugut, meksikanë dhe disa kinezë.‖
231

 Sipas Karol Orua, ―kjo 

gjithëpërfshirje është shenjë e ndërkombëtarizimit të konfliktit.‖
232

 Me fjalë të tjera po 

bie kambana e një rruge të pashmangshme drejt një kataklizmi botëror, pasi si 

kundërpeshë e këtij mobilizimi ndërkombëtar në mbrojtje të popullit spanjoll ―hyn në 

valle Japonia. Kështu, Spanja ndodhet me të vërtetë në një situatë kritike. Ja se ç‘mendon 

Garcias: ―Sido që të përfundojë lufta, në këtë pikë që ka arritur urrejtja, çfarë lloj paqe do 

të jetë e mundur këtu? Dhe çfarë do të jetë lufta për mua?‖
233

 Është e vërtetë se ―një ditë 

do të vijë paqja‖
234

, siç shkruhet në faqet e fundit të romanit, por mbetemi më tepër në 

kuadrin e një konstatimi sesa të një shprese të mirëfilltë, pasi nuk dihet se nga se do të 

përbëhet paqja – harmoni apo rregull shkatërrues, qetësi e fituar mbi plagë të 

pashërueshme?  

           2.5. Lufta dhe dashuria - tema të gjithëkohshme  

 Tema e luftës, një temë e trajtuar që në lashtësi, është lëvruar nga mjaft 

shkrimtare të letërsisë botërore. Le ta shohim konkretisht luftën e Spanjës nga 

këndvështrimi i këtyre tre autorëve, përkatësisht Andre Malro, Ernest Heminguej e Petro 

Marko, për të zbuluar kështu individualitetin e tyre botkuptimor dhe estetik.  

           2.5.1. Lufta e Spanjës nën optikën e Malrosë 

 Malro ka menduar një mënyrë të veçantë për të shfaqur pikëpamjen e tij mbi 

luftën.  

 Romani Shpresa për nga struktura e tij është ndarë në lëvizje, me anë të të cilave 

Malro ndërthur edhe tema të tjera të rëndësishme, të cilat i japin një ngjyrim të ri romanit 

dhe e bëjnë atë më të kuptueshëm nga ana e lexuesit. Ndërthurja e temave të ndryshme i 

jep vlera të veçanta romanit. Duke i bashkangjitur luftës, tmerrit, frikës e vdekjes një 
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ndjenjë vëllazërimi e bashkëjetese paqësore, autori arrin të realizojë diçka të veçantë 

artistikisht duke na bërë të mendojmë se edhe në kohë lufte ka një shpresë për diçka më 

të mirë në të ardhmen.  

 Le t‘i shohim nga afër këto lëvizje të romanit: 

 

 Iluzioni lirik  
 

 Lëvizja e parë është ajo e iluzionit lirik, por përpara se ta trajtojmë  gjerësisht për 

këtë çështje duhet të shpjegojmë më parë se ç‘është iluzioni lirik. Vetë fjala iluzion do të 

thotë një ëndërr e zbrazët, e parealizueshme dhe lirik entuziast, pra, që rrëmbehet nga kjo 

ëndërr,e cila bëhet sentimentale. Pra, termi iluzion lirik i korespondon një mendimi, një 

shprese utopike, plot entuziazëm. Ai është historia – afresku i gjerë plot ngjyra dhe 

vëllazërim i këtij shpërthimi lirik që ka ngritur popullin spanjoll kundër mjerimit. 

 Po si e ka përkufizuar vetë Malro këtë term? Ja sesi shprehet ai në një intervistë 

me historianin Zhorzh Soria duke qartësuar kështu nocionin e tij: ―Ajo çfarë kam quajtur 

―iluzion lirik‖ është momenti kur një masë e vendosur mbizotërohet nga kjo ndjenjë që 

sot pak a shumë quhet ajo e Festës. Pra, unë quaj ―Iluzion lirik‖ fenomenin psikologjik të 

gëzimit që shoqëron veprimin revolucionar e që ndonjëherë çon në fitore (1791), 

ndonjëherë në dështim (Komuna e Parisit, 1871). Nuk ka iluzion lirik pa shpresë‖
235

. 

 Gjatë leximit ne vëmë re që faza e parë e revolucionit është sentimentale. Një 

skenë në Madrid na çon te entuziazmi i ditëve të para të revolucionit: ―Ajo çka dominon 

çdo gjë tani, këtu është humori i mirë. […] Salud! dhe e gjithë kjo turmë triumfuese dukej 

si e bashkuar nga kjo britmë fitimtare si një kor i vazhdueshëm dhe vëllazëror.‖
236

 Në 

këtë festë lirie, të gjithë të varfrit e Madridit do të mblidhen në Mont-de Piete të Madridit, 

gjë për të cilën është përgjegjëse varfëria. ―Dhe ideja se të gjithë dyqanet e pengjeve të 

Madridit, të hapura për varfërinë gjatë natës, që të paktën për një herë kishte shpëtuar, kjo 

tumë e shpërndarë që tashmë kthejhej në lagjet e të varfërve me pengjet e tyre, ishte gjëja 

e parë që bëri Shaden të kuptonte se çfarë mund të thotë për njerëzit fjala revolucion.‖
237

 

Ky është iluzioni: shpërthimi i entuziazmit dhe i vëllazërimit, atmosferë kjo që thyhet nga 

mbërritja e fashistëve në Sierra. Edhe këtu, në Sierra, guximi i milicëve dhe i fshatarëve i 

ndalon fashistët, duke bërë kështu të ndihet përsëri entuziazmi i Apokalipsit. 

 Ja një paragraf tjetër që na çon te realitetet e tmerrshme të luftës civile në Spanjë, 

të drejtuar metodikisht bile edhe natën nga fashistët: ― Edhe zjarri tjetër është një sinjal. 

Fashistët e kanë përgatitur mirë punën e tyre. Sa zjarre të ngjashme janë duke u djegur 

njëkohësisht prapa linjave republikane?[...] Në qetësinë transparente të Sierras, vetëm 

gjuha e heshtur e tradhtisë që bëhet gjithnjë e më e thellë.‖
238

  

 Forca ajrore që përpiqet të formojë Magnini simbolizon domosdoshmërinë e 

kanalizimit të entuziazmit revolucionar në një organizim ushtarak i denjë për këtë emër 

dhe i drejtuar kryesisht nga e majta. Gjithsesi, Magnini e di se vrulli i vëllazërimit dhe i 

bujarisë është i nevojshëm për luftën: ―Dua që njerëzit ta kuptojnë se pse punojnë [...] 
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Isha i majtë se pse isha i majtë ... dhe më tej u krijua midis meje dhe së majtës një lidhje, 

besnike‖
239

  

 Në një moment Manuel viziton në spital plakun Garcias të plagosur gjatë 

luftimeve të Sierras. Kjo vizitë në spital i shton absurdit dhimbjen, kështu që edhe 

veprimi merr kuptim dhe shtron përsëri çështjen themelore të kuptimit të veprimit. Malro 

i ka zgjedhur këto skena për të kuptuar më mirë evoluimin e veprës që nga dështimi i 

iluzionit lirik tek organizimi i Apokalipsit.  

 Motivi i spitalit shfaqet shpesh në roman jo vetëm si vendi tipik i tmerrit të luftës, 

por edhe sepse ai është një objektiv ushtarak që bombardohet herë pas here, i pushtuar 

apo i rimarrë nga republikanët. Megjithatë, Malro e konsideron spitalin me shumë si një 

simbol të katastrofave të luftës se sa fushë beteje. Vizita e të sëmurëve dhe ecjet e tyre në 

korridoret e zbehta të spitalit ndërgjegjësojnë personazhet për realitetin e përgjakshëm të 

çdo lufte dhe me të drejtë bëjmë pyetjen : Përse e gjithë kjo kasaphanë ?  

   Ashtu si burgu, spitali San Karlos është një hapësirë e shkëputur nga bota, një 

vend joreal pa referues kohor ―i vendosur atje jashtë kohës dhe botës‖
240

, i vendosur në 

zemër të reales dhe megjithatë pa lidhje të dukshme me të. 

 Duke shoqëruar Manuelin në dhomat e spitalit, ku personazhet, të fashuar, 

rrëshqasin mbi patericat e tyre në paqen e shqetësuar të spitalit, na krijohet përshtypja e 

një mbretërie të përhershme ku mbizotërojnë klithjet, ku dhimbja bëhet më e fortë se çdo 

shprehje njerëzore, ku zëri është vetëm britma universale e dhimbjes, e njëjtë me atë të 

kafshëve. Edhe kur nuk dëgjohen rënkime, kërcitja e dhëmbëve ngjason me atë të grave 

shtatëzëna. 

 Ndërsa Manueli nuk mund ta shprehë dhembshurinë, Magnini analizon arsyet e 

shqetësimit të tij duke formuluar pyetjen që do të pushtojë gjithë romanin: Si munden një 

ide, një vlerë apo bindje politike të legjitimojnë dhimbjen dhe sakrificën e jetës? Si mund 

të durohet vështrimi akuzues e të mos kthehet ky vështrim te ata që nuk buzëqeshin më? 

Si të mos shkosh te dhoma tjetër, i lehtësuar për të mos fiksuar kubin e gazit nga ku dalin 

britmat dhe ku vizatohet trupi i sakatuar?  

  Në dhomën e spitalit të Brajas, plaga fshihet në një çarçaf të vendosur me kujdes 

mbi këmbën e Hausit , një djalosh anglez 25-vjeçar. Barca refuzon të ndajë dhomën me 

të, ndërsa Magnini gjen pretekstin për të dalë. Vetëm nënat dinë të mbajnë një barrë kaq 

të rëndë, duke trashëguar trupa të copëtuar të fëmijëve të tyre e duke u përpjekur t‘ia 

mposhtin dhimbjen me të puthura e me përqafime. ―Sa të besueshme janë fjalët përpara 

një trupi të copëtuar? Tani që djali kishte shndërruar dhimbjen në heshtje, e ëma bënte  të 

vetmen gjë që ajo kishte mundësi: e puthte atë.‖
241

  

 Në San-Karlo e në Barajas Manuel dhe Magnini gjejnë më pas përgjigje që i 

angazhojnë për më tepër në rrugën e vështirë të komandimit e të përgjegjësisë. Pra, duhet 

bërë diçka që njerëz të tjerë të mos shkojnë drejt vdekjes. 

 Dy skenat e spitalit të San - Karlos dhe të Brajasit, të cilat autori i paraqet si një 

vend surreal ndihmojnë të qartësoshet ideja se iluzioni lirik të çon vetëm te ky holl i 

spitalit pa dritare dhe pa perspektivë, ku banojnë fantazma heronjsh, te këta individë të 

shkëputur nga kolektivi dhe që po shohin vdekjen me sy e po sakrifikojnë për asgjë. Edhe 

nëse Barca e Haus do të shpëtojnë, të tjerë do të vdesin derisa ta shndërrojnë Madridin në 
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një fushë të madhe beteje. Në San Karlo, veloja e gazit që ngrihet tregon fytyrën 

ngërdheshëse të djaloshit dhe fatin e ndërprerë të iluzionit lirik. 

    Ky iluzion lirik shuhet tragjikisht në Toledë; Hernandez vdes i ekzekutuar, 

anarkistët sakrifikohen në luftime heroike por jo të frytshme. ―Kolonia meksikane‖
242

 

dështon më pak nga goditjet e fashistëve të strehuar në Alkazar se sa nga gabimet taktike 

të një revolucioni të paorganizuar. Ashtu si Hernandezi, të gjithë ata që janë betuar në 

emër të angazhimit politik për një njeri më të mirë duke zgjidhur çështjet e tyre të 

mirëfillta metafizike mbi fatin e tij, do të mësojnë se ―nga çfarë bëhet historia‖ 
243

 

 Iluzioni lirik është i bukur, ai është e vetmja gjë efikase në ditët e para, por të 

dëshirosh të gjithë revoltën menjëherë do të thotë të hedhësh poshtë dhe bile një pjesë të 

vogël te reformistëve pas Frankos; të refuzosh që të krijosh një ushtri të disiplinuar e që 

di të luftojë, do të thotë të pranosh të jesh i mposhtur nga ushtria tjetër e mësuar tashmë të 

bindet, nga më të këqijtë e mercenarëve kolonialë që përdoreshin për çfarëdolloj pune. Ja 

se si i drejtohet Garcia Hernandezit: ―Hernandez, të mendosh çfarë duhet të jetë, në vend 

që të mendosh për atë që mund të bëhet, edhe në qoftë se ajo që bëjmë është e shëmtuar, 

është një helm i vërtetë. I pashërueshëm, siç thotë Goja [...] Kjo lojë është e humbur 

paraprakisht për çdo njeri, është një lojë e dëshpëruar, miku im i mirë.‖
244

 

    Kjo shprehje e rimarrë dy herë zbatohet në fillim të romanit dhe në format e para 

të luftimeve; luftime individuale, sporadike e tërësisht të paorganizuara të cilat të çojnë 

sigurisht në vrasje, plagosje e gjymtime.  

  E gjithë kjo temë zbulohet nga përshkrimet e skenave të përgjakshme të 

shoqëruara me gjëmime topash, rrëzim avionesh, djegie, bombardime spitalesh e kishash 

(vende të frekuentuara përkatësisht nga të plagosurit e popullit heroik e katolik). Është 

qesharake, por edhe tragjike të shohësh një individ apo ndoshta mijëra njerëz, që 

vrapojnë së bashku drejt mitralozave armiq, të pakoordinuar e pa objektiva të përcaktuara 

më parë. ―Heroizmi, i cili është vetëm një imitim i heroizmit, nuk të çon asgjëkundi‖
245

, 

por në përrenj gjaku që vërshojnë në rrugët e Madridit e të qyteteve të tjera.  

 Në një moment tjetër aviatorët arrijnë të ndalin një kolonë të motorizuar frankiste. 

Pastaj, Garcia falënderon Magninin për fitoren e parë të arritur ndaj Frankos. Në një 

diskutim që zhvillohet rimerren dhe diskutohen temat e paraqitura në fillim të librit: 

―Mendoni mbi këtë ditë, Magnin: me gjashtë avionët tuaj, [...] mundët të ndaloni  

kolonën. Me automatikët e saj kolona qëlloi mbi milicët dhe mori Badajozin. Mendoni  se 

këta milicë nuk ishin aspak frikacakë. Kjo luftë do të jetë një luftë teknike, dhe ne e 

bëjmë vetëm duke folur për ndjenjat‖
246

, shprehet Vargas. ―Njerëzit nuk vriten për hir të 

teknikës dhe disiplinës‖
247

 pohon Magnini duke marrë dhe kundërpërgjigjen e Garcias : 

―Në rrethana si këto, unë jam pak i ineresuar pse njerëzit vriten,  sesa mbi mjetet që kanë 

për të vrarë armiqtë.‖
248

 Drama, sipas Garcias, është që ―një aksion popullor si- apo një 

revolucion- ose madje edhe një kryengritje- arrin ta mbajë fitoren e saj vetëm falë  

teknikës që i kundërvihet mjeteve që e sollën atë [...] Apokalipsi dëshiron gjithçka  

menjëherë; rezoluta fiton fare pak- në mënyrë të ngadaltë dhe të vështirë. Rreziku është 
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se çdo njeri mbart në vete dëshirën për një apokalips. Dhe në luftë, kjo dëshirë, pas një 

kohe të shkurtër, është një humbje, është e sigurt, për një arsye fare të thjeshtë: për shkak 

të natyrës së tij, Apokalipsi nuk ka të ardhme.[...] Detyra jonë modeste është ta 

organizojmë Apokalipsin.‖
249

 

 Kjo skenë reflektimi bashkon të gjitha skenat e mëparshme dhe përgatit zhvillimet 

e mëvonshme. Shpesh, përballja e ideve midis personazheve zbulon natyrën e iluzionit 

lirik, herë me diskutime paqësore e herë me diskutime më të ashpra. Toni pasionant i 

diskutimeve, ky balet kundërshtimesh, përgjigjesh, hezitimesh realizohen vetëm në sajë 

të mjeshtërisë artistike të Malrosë. Siç e ka shënuar edhe Merlo-Ponti: ―Romani i Shpresa 

i Malrosë është një libër i angazhuar, ku në brendësi të tij ndjehen vazhdimisht hezitimet 

e Malrosë, pikëpyetjet që e shqetësojnë mbi politikën me të cilën është i lidhur.‖
250

 Në 

këtë mori reflektimesh e debatesh pranëvihen pikëpyetjet e mëdha të autorit mbi çështjen 

që ai mbron. Pra, pas këtij luftimi të gjatë e të mundimshëm me arritjen e unitetit u zgjidh 

edhe çështja e iluzionit lirik; konfrontimi i dy pozicioneve themelore; apokalipsi dhe 

organizimi.  

 

 Apokalipsi dhe organizimi 
 

 Apokalipsi dhe domosdoshmëria e organizimit të tij janë të pandara nga njëra-

tjetra, tematikë që zë një vend të konsiderueshëm në këtë roman.  

 Në fakt, seksioni i dytë, Ushtrimi i Apokalipsit, është ilustrimi i fjalëve të Garcias. 

Secili nga këto dy seksione përfundon me një skenë tragjike. Në të parën është kthimi i 

avionit të Marcelinos. Ndër shtatë pjesëtarët e ekuipazhit, katër plagosen (një nga të cilët 

Jaimes, i cili është i verbër e të cilin e kemi parë të marrë pjesë në marrjen e kazermës së 

malit, aksion i kryer nga entuziazmi popullor) dhe tre të vdekur një nga te cilët, 

Marcelino. Imazhi final i kësaj skene është ai i Magninit, ëndërrimtar ndërsa shfaqet me 

fytyrën e një të vdekuri, përpara kësaj fytyre të larë nga jeta, ku sytë e hapur dhe shiriti në 

kokë ruante vullnetin. Kjo figurë na përfshin në atmosferën tragjike të luftës dhe 

paralajmëron pamjen finale të nënndarjes së mëposhtme. Në fakt, tre kapitujt e fundit të 

kësaj nënndarjeje i kushtohen Hernandezit, i arrestuar nga frankistët në Toledë e më pas i 

pushkatuar. Është e rëndësishme të theksojmë se nuk kemi të bëjmë me shpjegime prej 

intelektualësh. Kështu, e para, d.m.th, kthimi i avionit ilustron tragjiken e luftës: 

Apokalipsi kundër organizimit. Ky nuk është një diskutim abstrakt por një çështje për jetë 

a vdekje dhe i vetmi mjet për t‘i dhënë një kuptim martirit të aviatorëve është që të bëjë të 

triumfojë çështja për të cilën luftojnë. Figura e dytë ka kuptime të ndryshme; nga njëra 

anë, ajo vulos dështimin përpara Toledës e nga ana tjetër, ilustron fjalët e Garcias të 

cituara më parë, ku çdo njeri mbart në vetvete dëshirën e Apokalipsit.  

 Në një diskutim të përgjithshëm ku marrin pjesë luftëtarë, gazetarë, një anëtar 

partie i quajtur Pradas si dhe Garcia rimerret tema Apokalips/Organizim duke e zhvilluar 

atë më tej. Negysi flet për Apokalipsin: ―Nuk është e lehtë për njerëzit të jetojnë së 

bashku. Në rregull. Por nuk ka edhe aq guxim në këtë botë; dhe me guximin, mund të 
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bëjm diçka! Nuk diskutohet; burrat e vendosur për të vdekur, arrijmë t‘i dallojmë kur 

kalojnë[...] Të jetojnë ashtu siç duhet jetuar, që tani, ose të vdesin.‖
251

  

 Pradas flet për organizimin: ―Kur ne duhet të ishim ushtarë, ne ishim ushtarë. 

Pastaj, duhet të ishim ndërtues. [..] Kemi bërë një shtet revolucionar, dhe këtu ne do të 

bëjmë   ushtrinë. Konkretisht, me cilësitë dhe me të metat. Dhe kjo është ushtri që do të 

shpëtojë Republikën e proletariatit.‖
252

 Garcia është njeriu që kupton se Apokalipsi dhe 

organizimi duhet të bashkohen: është gjithmonë ai që, në libër do të mishërojë 

intelektualisht këtë qëndrim. Pak më tutje ai thotë që për Hernandez revolucioni është një 

mënyrë e realizimit të dëshirave të tij etike dhe drama që ne po përjetojmë tani është për 

një apokalips personal.  

 Ndërsa anarkistët duan të jenë, komunistët duan të bëjnë. Çfarë do të thotë kjo?  

 Kjo pikënisje kundërshton anarkistë e komunistë. Anarkistët janë ata që 

shpërthejnë revolucionin në të gjithë Spanjën. Kudo shihet flamuri kuq e zi i njerëzve të 

Durrutit. Qeveria i shpërndan armë popullit por anarkistët i përdorin vetëm për vete. Ajo 

që ka rëndësi për ta është heroizmi individual. Njerëzit e pararojës anarkiste hipin në një 

veturë dhe vërsulen me shpejtësi mbi top. Një predhë e armikut i ndalon në mes të rrugës. 

Të tjerë rifillojnë deri në momentin kur kamioni në të cilin hipin bëhet copë-copë bashkë 

me ta. Ata janë kryesisht njerëz që dinë të vdesin. Qëllimi i tyre i parë është ta mbyllin 

jetën e tyre duke vdekur në këmbë.  

 Përkundrazi, për komunistët vdekja s‘është tjetër veçse një aksident i mundshëm 

në rrugën që të shpie pa dyshim në fitore. Gjithashtu, sapo organizohet revolucioni, 

komunistët i vënë poshtë anarkistët: revolucionarët me kapele meksikane ia lënë vendin 

milicëve me uniformë. Anarkistët përfaqësojnë përpjekjen më të sinqertë për të 

përmbysur ndërtesën tradicionale dhe konformiste të vlerave borgjeze.  

 ―Një anarkist është vëllazëror në luftim, ndërsa një komunist bën (krijon) një 

ushtri me vëllazërim, ashtu siç bëhet një ushtri me tanke. Anarkistët janë dhe bëjnë 

njerëz, kurse komunistet bëjnë algjebër - ashtu siç bëjnë llogaritje tregtarët e topave me 

njerëzit‖
253

.  

 Skena e spitalit në Santa Kruz është një nga më të gjatat e romanit Shpresa: ajo 

bashkon shumicën e personazheve kryesore të romanit (me përjashtim te Magninit) gjatë 

një diskutimi themelor që do të vë në opozitë anarkistët të përfaqësuar nga Negysi dhe 

liberalët të përfaqësuar nga Hernandez me simpatizantët Manuel dhe Garcia e kuadro të 

partisë komuniste, Pradas dhe Golovkin. Malro gjen rastin për të ekspozuar lojën dhe 

kompleksitetin e luftimit politik gjatë një pushimi në muzeun Santa Kruz. Në fakt, ky 

muze kishte qenë spital për të sëmurë e fëmijë të gjetur. I kthyer në muze ai bashkon 

skulptura romane dhe gotike si edhe flamurin e Betejës së Lepantes. Në një gjysmëhije të 

përshkuar nga njolla dielli që hyjnë nga vrimat e mureve të bëra shoshë, bilanci i hidhur i 

humbjes së anarkistëve bëhet gjatë një dreke simbolike nga Pradas, Golovkini e pastaj 

Garcia. Ata që luftojnë për të qënë dhe për të formuar njeriun janë të destinuar të vdesin. 

Ata ngatërrojnë fatin e tyre personal me atë të njerëzimit. Imitim i sakrificës kristiane, 

sakrificë e madhe e ndoshta edhe e kotë që ata bëjnë as nuk ndreq punë e as nuk shpëton 

njeri. Ata që në të kundërt luftojnë për të bërë, d.m.th për të korrur një fitore të frytshme 

mbi armikun, janë efikasë dhe do të marrin stafetën, pas humbjes së Toledës, për të 
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riorganizuar ripushtimin edhe sikur të sakrifikojnë individualitetin në parti apo kërkesat e 

historisë.  

 Çështja që gjaku dhe britmat e spitalit të San Karlos që e shqetësonin shumë 

Manuelin, gjen në Santa Kruz jehonën metafizike: Pas vuajtjes së një fëmije është Ivan 

Karamazov i cili e falenderon Zotin që është gjallë. Hernandezi dhe Negysi vdesin nga 

shqetësimi se nuk i kanë dhënë  jetë njerëzve të tyre dhe mendojnë se, duke sakrifikuar 

jetën e tyre, mund të shuajnë kontradiktat e këtij revolucioni që kërkon të vritesh e të 

vdesësh për të.  

 Në San Karlos, Krishti u ekzekutua në emër të djalit 20-vjeçar para nënës së tij, 

në Santa Kruz. I varur në mur, ai mbetet vetëm simboli i sakrificës: ―Negysi tregoi me 

gishtin e tij një Krisht të kryqëzuar, të zbehtë në një sfond të errët, i qëlluar për ditë nga 

ata të anës tjetër. Vrimat e grupuara të plumbave i kishin shkatërruar  pothuajse krahun e 

djathtë, i majti, ndoshta i mbrojtur nga muret prej guri, ishte tejshpuar vetëm aty këtu; 

nga shpatulla deri në mes, trupi i zbehtë ishte mbuluar nga një breshëri mitralozi armik, i 

rregullt dhe i qartë si tegeli i një makine qepëse.‖
254

  

 Megjithatë, nëse çështja e kësaj statuje të shkatërruar, duket me abstrakte dhe 

teorike duke arritur kështu dimensionin ideologjik të diskutimit të revolucionarëve, Malro 

me një ndjeshmëri të çuditshme vendos sistematikisht një harmoni midis realitetit politik 

të skenës dhe fushës së referencave estetike që e përshkon këtë realitet. Në Toledë kryhet 

një kalim i pushtetit, ashtu siç është kryer në historinë e artit kristian, një metamorfozë e 

romanit në gotik. Loja e jehonave, në fillim konfuze, qartësohet pak nga pak. Hernandezi, 

me fisnikërinë e tij e të ecurin e një fisniku spanjoll ka tiparin e Grekos. Ai vdes i 

pushkatuar në atë vend ku Greko kishte zgjedhur të kryqëzonte Krishtin.  

 Më e dukshme është ngjashmëria midis Negysit dhe statujës romake të muzeut 

Santa Kruz. Anarkisti merr fjalën e në hije, statujat e shenjtorëve duken sikur e 

inkurajojnë me gjestet e tyre të ekzaltuar. Me dorën e djathtë të ngritur ai ngjason me 

Krishtin mësues, por ai pohon përparësinë e njeriut deri në sakrificë, gjë që e afron me 

shpirtëzimin romak siç e sugjeron zhvillimi i kontradiktës së të qenurit dhe të bërit. Në 

çështjet themelore të vepruarit e të menduarit është mendimi që fillon të mbizotërojë e 

disa nga personazhet formohen duke u ndërgjegjësuar për rëndësinë e organizimit.  

 Vlen të theksohet që personazhet e Malrosë mbrojnë një ideal duke u mbështetur 

në mjete dhe ide që shprehin një vullnet të vazhdueshëm luftënxitës. Në këtë pikë, mund 

të bashkohemi me Moris Rjënon kur ai pohon se në etikën malrojane lufta ―ruan (…) 

gjithsesi një dykuptimësi themelore: vendi i vetëafirmimit me anë të heroizmit të 

vullnetit, vendi i dinjitetit të thellë me anë të përballjes së vërtetë me vdekjen, mjet i 

vëllazërimit burrëror, ajo është gjithashtu dëshmitarja e një  rënjeje origjinale meqë 

aksioni heroik është së pari zbavitje, strehë kundër frikës dhe që ideali i vëllazërimit 

arrihet vetëm me anë të dhunës dhe vrasjes.‖
255

 Gjithsesi, shihet që gjatë pjesës së parë të 

veprës Shpresa lufta humb një pjesë të karakterit të saj negativ duke u veshur me cilësitë 

e pafajësisë dhe të drejtësisë që i jep ideja revolucionare. Ta gjykosh luftën në kohë 

revolucioni do të thotë ta vlerësosh. Malro më shumë e do luftën se e urren. Ajo e tërheq, 

e mahnit si diçka e domosdoshme për etikën e tij burrërore, ajo prish një lumturi të qetë 

dhe në të njëjtën kohë mbart në vetvete një rrezik të përhershëm.  
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          2.5.2. Lufta e Spanjës nën optikën e Heminguejit  

 Ndryshe nga romanet bashkëkohore historike të Andre Malrosë i cili ndërmerr një 

studim të përgjithshëm të një krize revolucionare dhe i cili endet në mes grupeve të 

ndryshme personazhesh, te Për kë bie kambana nuk bëhet fjalë për kaq ecejake. Çdo gjë 

lidhet direkt me veprimin kryesor: hedhjen e urës në erë. Nëpërmjet këtij episodi, 

Heminguej është përpjekur të pasqyrojë tërë rrjedhën e Luftës së Spanjës, të tregojë 

morinë e elementeve që ishin të angazhuar në të, dhe t‘i japë ngjarjet në një perspektivë 

më të gjerë se ajo e emergjencës së momentit. 

 Shumë kritikë janë shprehur se një nga qëllimet kryesore të autorit për hartimin e 

kësaj vepre ishte të tregonte se viktimat e vërteta të luftës civile të Spanjës ishin vetë 

spanjollët, nisur nga vetë interesi i egër i ideologëve politikë konkurrues. Efektet tragjike 

të luftës brutale te fshatarët për të cilët ajo është kthyer në një realitet të përditshëm, 

zbulohen në kampin rebel ku Xhordani dhe të tjerët fshihen. Këta njerëz të thjeshtë janë 

transformuar përgjithmonë nga lufta dhe kambana e saj është e pamatshme.  

 Heminguej na tregon koston e luftës në mënyra të ndryshme, si për shembull, 

përshkrimin e gjatë dhe të gjallë të mizorive ndaj nacionalistëve armiq në fshatin e Pilarit; 

vuajtjen e Maries në duart e armikut; sjelljen e çoroditur të Pablos; konfliktin patetik të 

Anselmos ndërmjet besnikërisë ndaj çështjes dhe kundërshtisë së tij për të vrarë. Fati i 

popullit spanjoll (shumica fermerë, të cilët veprojnë si një pjesë e pandarë e rrëfimit të 

kësaj vepre) lidhet direkt me vendin që lufta ka shkatërruar.  

 Historitë e rrëfyera në detaje nga Pilari dhe Maria janë shembuj të mirë të 

imazheve të tmerrit dhe dhunës nga të dy kampet ndërluftuese. Për këtë arsye, Pilari 

kujton masakrën e atyre që në dukje ishin nacionalistët e fshatit të Pablos në fillim të 

konfliktit. Larg një vrasjeje të shpejtë nga plumbat e ekzekutorëve të tyre, viktimat patën 

një vdekje të ngadaltë dhe të dhimbshme të shoqëruar me lëndime të shkaktuara me sfurk 

nga ana e një grupi të dehurish ndaj priftërinjve; një masakër e vërtetë që të ngjall neveri 

dhe dhembshuri. Tortura nuk mbaron me kaq;trupat e tyre u hodhën në lumë nga cepi i 

një shkëmbi në Ronda. Në mënyrë të ngjashme, Maria rrëfen një histori brutale dhe 

urryese teksa kujton se si një grup famëkeqësh hynë në fshatin e saj, vranë të gjithë 

kundërshtarët që gjetën në rrugë dhe dhunuan shumë vajza, të cilave ia kishin qethur 

kokat. Një tmerr të tillë ka pësuar edhe Maria. Dhuna, vdekja dhe terrori, që janë të 

pranishëm, shfaqen edhe në momente të tjera në vepër, por besojmë se nuk ka skenë më 

makabre se ajo e prerjes së kokës së kufomave të El Sordos dhe bandës së tij. 

 Na habit fakti që dyshja tmerr -vdekje është e pandashme. Me të drejtë shtrojmë 

pyetjen: Cili është qëllimi i autorit ?  

 Nga njëra anë, Heminguej ndoshta shpreh idenë se personaliteti dhunues i 

spanjollëve ishte përgjegjës për mizoritë e kryera gjatë kësaj lufte. Në kapitullin 23, në 

një debat midis Xhordanit dhe Agustinit zbulohet qartë pasioni për dhunë dhe karakteri 

sanguin i spanjollëve që në Mesjetën e Largët, i cili shpesh ka ndikuar në humbje 

betejash, si në rastin e veprës në fjalë. Falë gjakftohtësisë së Xhordanit shmanget një 

skenë e përgjakshme midis tyre dhe katër ushtarëve fashistë.  

 Nga ana tjetër, prania e këtyre skenave të tmerrshme mund të konsiderohet 

gjithashtu si një strategji e vendosur nga autori për të protestuar kundrejt mizorive të 

kryera gjatë luftës, e cila përgjithësisht nënkupton një dhunë të përjetshme. Heminguej 

nuk prek konfliktin si një pamfletist i cili dënon aktet fyese të bëra nga armiku dhe 
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injoron ato të kryera nga kampi të cilin ai përfaqëson në njëfarë mënyre. Përkundrazi, 

shkrimtari amerikan përpiqet të ofrojë një vizion si një synim të mundshëm të asaj që po 

ndodhte në të dy anët. Heminguej tregon dështimin e luftës spanjolle për të nxjerrë në pah 

shkatërrimin dhe vrasjen e mijërave të pafajshmëve në vend që t‘i thurë lavdi bëmave të  

luajalistëve apo të pranojë gabimet e tyre. Qëndrimi i tij kundër luftës lidhet ngushtë me 

një nga temat themelore të veprës Për kë bie kambana, komunikimin e të gjitha ngjarjeve 

me të mirat dhe me të këqijat e tyre, i bindur plotësisht se lufta jo vetëm që sjell pasoja 

katastrofike në dëme materiale, por edhe vdekjen e shkatërrimin e individit.  

 Për të përfunduar analizën tonë mbi këndvështrimin që sjell Heminguej në 

romanin në fjalë, po ndalemi te dy skenat më të rëndësishme të veprës. Skena e parë 

zhvillohet në hotelin prestigjoz Gaylords, selia qendrore për shumë nga korrespondentët e 

huaj të luftës dhe komisarëve sovjetikë që qëndruan në Madrid gjatë luftës. Ndryshe nga 

vendet e tjera të përshkruara në vepër, Heminguej ofron një përshkrim të detajuar të zyrës 

qendrore, e cila përmban një vizion satirik të prapavijave të luajalistëve. Për ta shprehur 

më qartë, autori kritikon, nga njëra anë, mënyrën e jetësës së një gazetari të huaj, i 

rrethuar me të gjitha komoditetet e kohës teksa populli i Madridit vuante nga thundra e 

hekurt e luftës dhe në anën tjetër kontrollin në rritje të komisarëve komunistë ndaj 

autoriteve republikane. Shembulli i dytë i referohet skenës ku Xhordani zbulon se Pablo 

arratiset së bashku me eksplozivët e nevojshëm për shpërthimin e urës. Kjo ngjarje 

katastrofike për interestin e militantëve zgjon në mendjen e Xhordanit një sërë 

reflektimesh negative mbi karakterin hispanik. I udhëhequr nga zhgënjimi i momentit, 

protagonisti kryesor i veprës nuk mund të reshtë së menduari se spanjollët janë egoistë 

dhe tradhtarë. Paravarisht kësaj, pas një periudhe të shkurtër vullnetari amerikan 

reflekton dhe e drejton kritikën ndaj historisë spanjolle të shekullit të16-të. Ky ndërrim 

mendimi nga ana e Xhordanit është bërë me qëllim nga Heminguej, me qëllim që të 

kuptohen dy aspektet e vizioneve të anglo-saksonëve për Spanjën: legjenda dhe besimi që 

spanjollët janë njerëzit më të mirë të drejtuar nga qeveritë më të këqija.  

 Në pamje të parë të romanit Për kë bie kambana të Heminguejit shfaqet një roman 

me përmbajtje lufte. Por përballë  veprimit janë idetë themelore që zbulojnë më shumë se 

si lufta ndryshon një njeri dhe e bën atë të kuptojë rëndësinë e kohës. 

 Heminguej shpalos këto ide mbi luftën me anë të mendimeve të rrëfimtarit si dhe 

nëpërmjet ndërveprimit me personazhet kryesore. Heminguej tregon se lufta shkakton një 

ndryshim personal, që karakterizon individualitetin e njeriut, dhe se koha është e 

kufizuar. 

 Nga ana tjetër, përmes marrëdhënies së Robert Xhordanit dhe Marias, Heminguej 

zbulon para lexuesit edhe individualitetin e njerëzve. Kur Xhordani është në çastet e 

fundit të romanit i thotë Marias: ―Ti tashti do të ikësh, lepurushe. Por unë do të vij me ty . 

Sa kohë që të jetë gjallë njeri prej nesh, jemi gjallë të dy‖
256

. Ne fillojmë të kuptojmë se si 

njerëz nuk jemi realisht kurrë vetëm, por jemi të rrethuar gjithmonë nga kujtimet dhe 

mendimet e atyre që i duam. Kur dy njerëz janë me të vërtetë të dashuruar ata të bëhen 

një. Ku shkon njeri, aty janë të dy. Roberti përfundimisht i thotë asaj: ―Unë jam ti tashti. 

Ne të dy po hyjmë te ti. Këtë ta kisha premtuar[...].Vërtet. Tani ngrehu dhe shko, se me ty 

shkojmë të dy. Ngrehu! Ti je  unë tashti. Ti je gjithë sa do të mbetet prej meje. 

Ngrehu.‖
257

 Duke u shprehur kështu, Xhordani tregon se njeriu nuk është një individ, nuk 
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është i vetëm në këtë botë, por mbart me vete ndikimet, përvojën dhe kujtimet që ai ndan 

me të tjerët.Për më tepër, ky ndryshim ndodh te Xhordani si pasojë e pjesëmarrjes së tij 

në luftë. Para se të fillonte lufta, ai nuk kishte idenë se çfarë do të thotë të jesh një 

individ, apo të biesh vërtetë në dashuri. Xhordan i thotë Marias: ―Unë s‘kam rendur kurrë 

pas grave [...] Para se të takoja ty, kurrë s‘ma merrte mendja se do të doja njeri me gjithë 

shpirt.‖
258

 Nga pohimet e tij, rezulton se pjesëmarrja në luftë e bën të kuptojë çfarë do të 

thotë të jesh njeri. Para luftës ai nuk kishte përjetuar një jetë kaq kuptimplotë. Është 

thelbi i luftës që shkakton këto ndryshime tek ai. 

 Edhe një personazh i thjeshtë si Anselmoja pëson ndryshim nga lufta. Por ndryshe 

nga personazhet e tjera (me përjashtim të Xhordanit) të cilët pësojnë ndryshime negative, 

këto të fundit ndikojnë pozitivisht te Xhordani. Ndërsa diskuton për tmerret e luftës me 

Xhordanin, Anselmo thotë se ata njerëz që vijnë për të shijuar vrasjen janë ata të cilët 

ndryshojnë dhe më pas ai pohon se gjithmonë ka urryer vrasjen e një njeriu dhe se ende e 

ka problem ta kryejë. Kësisoj, Anselmo fiton më shumë respektin e njerëzve, pasi ai ka 

qenë i detyruar të vrasë disa. Heminguej krahason filozofinë e jetës së Anselmos me atë 

të njerëzve më zemërgurë, më mizorë në lojë. Duke bërë këtë, ne shohim ndryshimin që 

solli lufta tek personazhet e tjera. Teksa Anselmoja vështron një kamp fashist ai mendon: 

―Nesër mbrëma do t‘i vrasim ( fashistët),[...] S‘dua të mendoj për këto gjëra, s‘më pëlqen. 

Kam gjithë ditën që i ruaj. Njerëz janë edhe ata, njerëz si ne. Janë të varfër edhe ata, si ne. 

S‘duhej të na luftonin dha as mua s‘më pëlqen të mendoj për vrasje‖
259

, Anselmo arrin të 

zbulojë se të gjithë njerëzit janë të barabartë pavarësisht bindjeve politike, por është lufta 

ajo që shkakton urrejtje. 

 Është kjo luftë që ndryshon këndvështrimin e tij, pra e bën të mendojë ndryshe.  

 Nga ana tjetër, Pablo është një personazh të cilin lufta e ndryshon negativisht. Kur 

ai tregon se si ai dhe njerëzit e tij masakruan një qytet të tërë , ai thotë: "Mua më pëlqeu, 

e gjitha, përveç vrasjes se priftit. Ma prishi lezetin krejt. Vdiq shumë keq. S‘e ruajti 

dinjitetin e duhur‖
260

. Pablo, një personazh tashmë një pijanec e konsideron vrasjen si 

diçka sa për të kaluar kohën. Pas vdekjes së një brigade fashiste Pablos jo vetëm që i 

duket sikur s‘ka bërë asgjë dhe që është si më parë, por do të donte të kishte vrarë më 

shumë. Nëse i krahasojmë sjelljet e Anselmos dhe të Pablos, vëmë re se tmerret e luftës i 

kanë ndryshuar shumë. Ndërsa Anselmo nuk u ndikua negativisht nga lufta, Pablo 

fatkeqësisht po. Me anë të këtij dallimi, ne mund të pohojmë se këto ndryshime marrin 

dimensione të ndryshme në varësi të karakterit të personazheve dhe njerëzve në 

përgjithësi.  

 Gjatë leximit të veprës, vihet re se koha është e papërfillshme krahasuar me 

rëndësinë e kryerjes së detyrës. Thelbi qëndron në faktin se si ju përfitoni nga koha që iu 

jepet. Kur Robert Xhordani kupton se koha e tij në tokë mund të jetë e kufizuar, ai thotë: 

―Përfito nga koha. Që të ka mbetur dhe faleminderit edhe me kaq. Ndoshta tashti më ka 

falur jeta. Tri ditë të plota me nga njëzet e katër orë në ditë bëjnë shtatëdhjetë e dy 

orë.‖
261

 Në këtë pikë, kjo gjë e bën atë që të mos shqetësohet rreth asaj që mund të 

ndodhë, por të gëzojë mundësinë e rrallë që i është ofruar. Pas këtyre tri ditëve, Xhordani 

pohon se ka mësuar më shumë gjatë këtyre tri ditëve se sa gjatë gjithë jetës së tij. Do të 

                                                           
258

 E, Heminguej, Për kë bie kambana, ombra GVG, (Botimi i dytë), Tiranë, 2003, f. 310.  
259

 Po aty, f. 201.   
260

 Po aty, f. 146.   
261

 P, Marko, Hasta la vista, Botimet Omsca-1, (Botimi i plotë), 2002,  f. 183.   



 81 

 

kishte dashur më shumë kohë për të mësuar shumë, por gjithsesi edhe kaq i ka mjaftuar 

për të patur një kuptim më të qartë për jetën. Nëpërmjet mendimeve të Xhordanit, edhe 

një herë zbulojmë këndvështrimin e Heminguejt mbi rëndësinë e cilësisë së kohës, 

mundësi kjo që ia dha vetëm lufta. 

 Për kë bie kambana, një vepër që dëshmon për realizmin e thellë të Heminguejit, 

paraqet një këndvështrim të ndryshëm mbi luftën: nga njëra anë, këndvështrim negativ 

për krahun republikan, i cili shfaqet si shumë mizor dhe i dhunshëm, ndërsa 

këndvështrim pozitiv për armikun, rasti i rreshterit Berrendo, i cili nuk është një barbar i 

urryer por një personazh shumë njerëzor për të cilën ne ndjejmë simpati. E gjitha kjo me 

qëllimin e vetëm: zhgënjimin ndaj çështjes republikane.  

          2.5.3. Lufta e Spanjës nën optikën e Markos  

 Romani Hasta la vista shënon një përpjekje të autorit për të pasqyruar një nga 

ngjarjet më të lavdishme të atdhedashurisë së popullit spanjoll si dhe atë të 

internacionalizmit proletar. Specifika e këtij romani qëndron në faktin se autori shpalos 

një epope të lavdishme të popullit spanjoll të shkruar edhe me gjakun e vullnetarëve 

shqiptarë dhe të popujve të tjerë.  

 Autori paraqet një plan mjaft të gjerë të luftës civile në front, aty ku vullnetarët 

shqiptarë përballen me zjarrin e furishëm të bombardimeve dhe të shtënave të forcave 

frankiste. Përsa i përket planit në prapavijë apo në frontin armik, autori nuk shfaq ndonjë 

interes të madh. Kjo vepër shërben edhe si akt-akuzë kundër fashizmit frankist dhe 

ndërhyrjes së kampit fashist. Fushëbetejat dhe spitalet janë dëshmi e dhunës dhe mizorisë 

fashiste. 

 Në qendër të veprës vendoset roli udhëheqës i Partisë Komuniste spanjolle dhe i 

lëvizjes komuniste ndërkombëtare, që në atë kohë konsiderohej si motori i mobilizimit 

dhe organizimit të një lufte me karakter tërësisht antifashist, në mbrojtje të një çështjeje 

që i shërbente krijimit të vlerave universale, të tilla si: liri, dinjitet njerëzor, barazi midis 

shtresave të ndryshme shoqërore, përmirësimin e gjendjes së mjeruar të fshatarëve 

spanjollë. Si përkrahës të aspiratave të popullit spanjoll, vullnetarët shqiptarë luftojnë dhe 

për një realitet më të mirë dhe në Shqipëri.  

 Nën optikën e Markos, ―lufta është e ligë si murtaja‖
262

 Lufta e Spanjës ―nuk 

është më luftë civile, po luftë ndërmjet popullit spanjoll dhe ushtrive italo-moro-

gjermane. Luftë nacionale kundër agresionit‖
263

. Mallkimet e Gorit, si zëdhënës i 

Markos, shërbejnë si akt-akuzë e drejtpërdrejtë ndaj shkaktarëve të kësaj lufte, ―shprehja 

më e ndyrë dhe çnjerëzore‖
264

 Mallkuar qofsh moj botë e grindjes dhe e përçarjes, botë e 

politikanëve të ndyrë, që ndërsejnë të shtypurit të shtypin të tjerët! Djalli ta marrë atë 

camarrilla ndërkombëtare që vrau gati dy milionë njerëz, që zhuriti miliopna zemra, siç 

bëri shkrumb e hi miliona vatra ëndrrash e jete... miliona zemra që rrihnin me ritmin e 

dashurisë, shpresës dhe këngës së të nesërmes‖
265

 

         Përderisa bëhet fjalë për luftë, tragjikja është e gjithpranishme edhe pse qëllimi i 

mirëfilltë i autorit është gjetkë. Gjithsesi, pa denoncuar fytyrën e vërtetë të armikut nuk 
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mund të nxiten forcat revolucionare e përparimtare në Spanjë dhe në botë. Për të 

argumentuar këtë mendim, po ndalemi te disa shembuj tipikë nga vepra. Drita, një nga 

personazhet femra të veprës rrëfen skena rrënqethëse të kësa lufte: ―Një ditë shkuam në 

Almeria... mblidhnim gjymtyra fëmijësh dhe milicianët nxirrnin nga gërmadhat kufoma 

të copëtuara. Në oborr gjetëm një fëmijë që po luante mbi kufomën e nënës së tij!‖
266

, 

apo një skenë bombardimi në tren të cilën Drita ia rrëfen Gorit, duke u dridhur e tëra: 

―[...] njerëz thela-thela, infermiere e gra shtatzëna... pesë shoqeve të mia s‘iu gjend 

nishani!‖
267

 Renatoja, një personazh tjetër pohon:― Sa gra e plaka kanë pushkatuar të 

poshtrit[...]‖
268

, në këtë luftë ―përditë vritet lulja e rinisë.‖
269

 Pasojë e brutalitetit të egër të 

kësaj lufte është edhe situata e Anitës e cila humbi familjen, nënën, vëllanë e vogël dhe 

dy motrat gjatë bombardimeve të fashistëve në fshatin e saj të vogël. Ndoshta mund ta 

konsiderojmë si kulmi i mizorisë fashiste një skenë tjetër drithëruese të rrëfyer nga Josita, 

e cila tek e rrëfen i ngjall aq neveri e sa i vjen për të vjellë: ―Spanja jonë ka parë furtuna 

të tërbuara ... po si këtë shkatërrim s‘ka parë kurrë! Si këto barbarizma s‘ka parë kurrë! 

[...] Në Kuenka kishin mbyllur dyert e dritaret e një shkolle dhe brenda kishin futur 

kalamajtë dhe gratë e guerilasve me këtë urdhër të prerë: Po të mos dorëzohen rebelët dhe 

banditët, nuk çelen dyert! dhe i lanë atje të vdisnin pa [...]ajër! Dhe pas një muaji 

detyruan fëmijë dhe gra të tjera, që kishin prindërit të dhe burrat të arrestuar, .. të nxirrnin 

andej kufomat[...]e bëra kërma si krimba.‖
270

  

 Një aspekt tjetër i këndvështrimit të Markos mbi luftën e Spanjës është edhe vënia 

në dukje e traumës psikologjike e shpirtërore që ajo shkakton te individë të ndryshëm. Ja 

se si shprehet një nënë spanjolle: ―Ah, nënat !Sa vuajnë nënat! Lufta i tret dhe i vdes 

nënat e gjora! Ah, ai qen Franko ç‘na bëri!‖
271

  A ka gjë më çnjerëzore se sa të 

përdhunosh e të çnderosh vajza, të cilat i therin me thikë për të kursyer plumbat, në 

shtëpinë e Zotit, konkretisht në kishë, ―në altarin e shenjtë ku shikon zoti Krisht, i 

mbërthyer në kryq.‖
272

 Nuk ka se të na shqitet nga mendja ai rrëfim i një vajze të 

traumatizuar,(e cila dridhej e tëra, qante dhe mbulonte fytyrën me duart e pëllëmbëve që i 

dridheshin)
273

 që i kishte shpëtuar kësaj skene të llahtarshme të përdhunimit të vajzave të 

pafajshme spanjolle.  

 Përballë egërsisë e dhunës së pashoqe të fashistëve, Marko shpreh simpati për ‖të 

kuqtë, të cilët nuk qëllojnë kurrë në gra e fëmijë ‖
274

 e të cilët gjenden kudo për të 

shpëtuar popullin nga flakët e qyteteve e fshatrave që digjen e shkatërrohen.  

     Përveç pasojave katastrofike, sipas Markos, lufta krijon vlera. Kjo pikëpamje e 

autorit vihet në pah nga Asim Vokshi, luftëtari shqiptar që dha jetën për lirinë e Spanjës e 

që mishëron karakterin e një njeriu paqësor që shmang grindjen apo mosmarrëveshjen më 

të vogël në radhët e garibaldianëve: ―Ne s‘luftojmë vetëm fashizmin, po luftojmë edhe të 

metat tona, që mblidhen dhe nxjerrin kokën tek egoizmi, individualizmi dhe injoranca. 
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Këto duhen luftuar dhe luftohen me ilaçin e zemërgjerësisë, zemërkthjelltësisë, kritikës 

dhe autokritikës...‖
275

.  

     Ndryshe nga Heminguej, Marko shpreh qartë qëndrimin e tij: negativ ndaj 

armiqve e pozitiv ndaj republikanëve, të cilët siç e kemi theksuar idealizohen si njerëzorë 

e paqedashës.  

          2.5.4. Dashuria te romani Për kë bie kambana 

 Dashuria është një nga gjërat më të rëndësishme që Xhordani ka zbuluar. Maria 

për të është burim i një lumturie që s‘e kishte ndjerë më parë (thotë ai vetë), por 

shpejtësia me të cilën ai e harron sapo bëhet fjalë për detyrën, na bën të mendojmë: 

lumturia e tij është ndjesi e momentit dhe s‘është gjë tjetër veçse kënaqësi fizike. Ja një 

shembull i ilustrimit të këtij mendimi. Nga njëra anë,  kur është me Marian, Xhordani 

bëhet ndryshe, ka një ndjenjë të pashpjegueshme, pothuajse mistike, sikur dëshiron të 

vdesë në çastin kur ndodhet me të, kur bën dashuri. Nga ana tjetër, teksa bëhet fjalë për të 

përballur luftimin, Maria nuk ka më vend në jetën e të dashurit. Kështu përsëri i 

angazhuar në veprim pasi ka vrarë një kalorës fashist që po kalonte pranë shpellës 

Xhordani e harron fare Marian, duke pohuar se nuk kishte vend për Marian në jetën e tij 

në atë moment. Dashuria ngjan me një lojë bashkëfajtorësh, lojë e fortë, kalimtare, si një 

plotësim i pavdekësisë, si një mburojë kundër vdekjes, plotësim i një nevoje për lumturi 

të pafund në zemër të njeriut, mbrojtje ndaj vetmisë që e pushton vazhdimisht. Edhe për 

dashurinë, sipas Xhordanit, ajo është një lumturi e së tashmes dhe një ndjesi. Në rastin e 

dashurisë me Marian, ai provon një ndjenjë aq të fortë sa nuk e ka provuar me gra të tjera. 

Megjithatë, kur Xhordani pohon  që ajo çfarë ka me Marien është gjëja më e rëndësishme 

që mund t‘i ndodhë njeriut, që kjo gjë zgjat një ditë apo dy ditë ose për një kohë të gjatë, 

ne përsëri mund të mendojmë se fitorja e dashurisë është si një lloj anestezie që ia largon 

mendjen njeriut; një ikje tjetër që fshin kohën. Ekstaza pothuajse mistike e Maries, 

―lavdia‖ me të cilën ajo vishet gjatë aktit të dashurisë është për të më tepër shkatërrim 

sesa identitet. Fakti konfirmohet nga zhgënjimi i Xhordanit natën e fundit me Marian; ajo 

i rrëfen se vuan dhe nuk do të mund t‘i jepet në dashuri. Me një ton shtirës, duke e 

ndrydhur zhgënjimin, ai gënjente se ishte më i lumtur se Maria nuk ishte ndryshe ( Ky 

mendim rrjedh nga fakti se ajo ishte përdhunuar nga falangjistët). Madje edhe ëndrrat që 

ai thur për të ardhmen janë veçse një ―make believe‖. Betimet dhe premtimet e tij 

deklarohen pasi ai e prandien se nuk do të mbijetojë.  Ai e do Marian, me një dashuri për 

të cilën është i sigurt se nuk ka të ardhme. Në momentin kur Maria pranon t‘i jepet 

Xhordanit, pavarësisht vuajtjes që ndien, ai përjeton ―një gëzim dhe lumturi të 

brendshme, një lehtësi të ëmbël plot dashuri dehëse, që ia largonte lodhjen dhe 

telashet.‖
276

 

         E ardhmja dhe ëndrrat për jetën të cilat ai i shfaq Marias s‘janë asgjë tjetër veçse 

një shtirje, një pretendim. Prandaj, nuk është aspak për t‘u çuditur nga fakti se fëmija nuk 

ka vend te kjo vepër, pasi bëhet fjalë për një dashuri pa të ardhme. Por në të njëjtën kohë 

që kënaqësia e dashurisë e ndal kohën për Xhordanin, ai duhet të përjetojë kotësinë e pse 

jo të presë edhe vdekjen. Në momentin e aktit seksual, e kësaj lavdie apo ekstaze 

pothuajse mistike, të dashuruarit ndodhen në një kalim të errët pa rrugëdalje dhe 
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kënaqësia supreme i shpëton për pak ankthit të vdekjes. Toka tundet nën ta, marramendje 

e kënaqësisë, rënie në pandërgjjegje, në asgjë, në askund. Mund t‘i referohemi edhe faqes 

së veprës. ―Për të, qe një kalim i errët, [...] dhe atëherë ai e ndjeu tokën, që lëviz, luhatet e 

humbon nën ta.‖
277

  

 Nisur nga ky argument, mund të supozohet se dashuria nuk është këtu për t‘i 

dhënë një kuptim jetës së Xhordanit. Ajo vendoset më tepër në linjën e përvojave të tjera, 

me një dallim: cilësinë dhe intensitetin, por gjithmonë eksperiencë e lidhur me të tashmen 

dhe e zhveshur nga çdo qëllim në vetvete.  

 Duke marrë parasysh faktin se lidhjet e tij me luftën e Spanjës nuk janë aq të 

qarta, mund të nxjerrim edhe një përfundim të tillë: lufta e Xhordanit është lufta e 

përhershme e njeriut si individ sesa ajo e militantit, pasi ai ka zgjedhur të thyejë 

udhëkryqin e ekzistencës së tij duke e mbështetur çdo gjë në interesin e tij për ndjesi. Me 

të drejtë, Edmond Uilsën, shkruan te një gazetë amerikane se çështja e dashurisë së 

Robert Xhordanit me Marien është vetëm për zbavitje dhe për shitje, tamam për në 

Hollivud dhe përmban lumturinë e një ëndrre rinore erotike.  

          2.5.5. Dashuria te romani Hasta la vista  

 Një bosht i brendshëm, rreth të cilit sillet ngjarja e romanit është dashuria mes 

Gori Gjinlekës dhe spanjolles së re dhe të bukur, Anita. Po kjo lloj dashurie sjell disa 

ngjyra, të cilat ndryshojnë nga ajo e prozës së atëhershme. Prandaj, romani pranohet aq 

ngrohtë nga radhët e të rinjve. Ato ngjyra freskuese inovimesh  mbështeten kryesisht në 

natyrën e një aventure të ambientit pak ekskluziv, të ambientit, i cili i jep sharm dhe 

dinamikë të posaçme marrëdhënies mes dy të rinjve. 

 Është një ambient çuditërisht befasues, për shkak se dashuria në këtë roman lind 

jashtë një natyre dhe një konvente tradicionale: ajo shpërthen me tërë intensitetin e vet 

duke u bazuar në shikim të parë, një shikim në mes dy të rinjve të huaj për njëri- tjetrin. 

Pra, në dukje, na jepet përshtypja sikur nuk është dashuri, pasi për bazë ajo do të kishte 

pikëpamjen konvencionale ideo-artistike me afinitetet e saj, të cilat do të krijonin edhe 

kushte për një dashuri të lindur nga kushtet e jashtme. Duke qenë i një trajtimi të tillë, 

konvencional, motivi i dashurisë në prozën tonë, gjerë atëherë, si komponent mbetej, 

zakonisht, në plan të dytë. Në këtë rast, pa marrë parasysh se lexuesi më vonë mëson 

edhe rreth përkatësisë ideologjike të Anitës, e njëjtë me atë të Gorit, filloi, lindja e 

dashurisë në shikim të parë sikur është momenti më vendimtar që përcakton fatin e Gorit 

dhe Anitës. Sa është e motivuar dhe bindëse kjo rrugë, sa mund ta përligjim këtë dashuri, 

këtë lidhje dhe raport emocional mbi këto baza, është bërë fjalë mjaft në kritikën tonë. Në 

fakt është njëra nga pikat dhe nyjet jo fort bindëse dhe të motivuara natyrshëm në roman.  

   Qysh në shkëndijat e para emocionale ndërmjet Gorit dhe Anitës, lexuesit nuk i 

duket aq e bindshme rezistenca e Gorit. Pse sillet kështu Gori? A mos bëhet fjalë për 

inercinë e trashëguar në një pjesë të prozës sonë, me qëndrim jo gjithnjë të drejtë ndaj 

kësaj ndjenje, sidomos gjatë çasteve dhe në çastet e rëndësishme historike, siç janë 

revolucionet? A është vetëm dëshira e Gorit kjo që të shkëlqejë në radhë të parë si 

revolucionar? Po kush mund ta vërë në dyshim këtë, pas hedhjes së tij në ballë të zjarrit 

kundër fashizmit? Po edhe mënyra se si mashfaqet ndjenja e dashurisë mes tyre, dëshmon 

se natyra e njeriut, esenca e tij, është më e fuqishme dhe se ajo, edhe kur provon të 
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ndrydhet nga motive të tjera të jashtme, përsëri triumfon. ―Nuk e di se si është dashuria se 

ende s‘e kam provuar, kur mendon e vuan, turbullohesh e shqetësohesh atëherë mund t‘ju 

them se e dashuroj‖
278

 

          Sikurse u prek më lart, dashuria në shikim të parë, në mes dy protagonistëve të 

romanit është çështje e rrahur, meqë edhe përbën një nga nyjet e diskutueshme të veprës. 

S‘ka dyshim se çështja ka të bëjë me botën psikologjike të njeriut që, si duket, sot e kësaj 

dite nuk mund të përgjohet gjer në fund nga të gjithë aspektet. Por në rastin tonë, mbase 

mund të gjendet ndonjë rrethanë lehtësuese: dashurisë në shikim të parë të Anitës mund 

t‘i vijë në ndihmë, të paktën jo drejtpërdrejt, e mbase jo në mënyrë të vetëdijshme edhe 

faktori i brendshëm. Rexhep Qosja me të drejtë shkruan se kjo dashuri kryesisht 

mbështetet në faktorin e jashtëm. Po nëse kemi parasysh të dhënën se Anita mund të jetë 

e vetëdijshme që në takimin e parë se zeshkani i plagosur kthehet nga beteja e 

intervullnetarëve kundër fashizmit, shumë lehtë mund të nënkuptohet edhe motivi që 

shtyn imagjinatën e vajzës së re, për ta thurur legjendën e krijimit të ëndrrës së vet. Por 

mund të ishte atëherë një veprim kapriçoz i vajzës gjimnaziste kureshtare pas gjurmëve të 

trimit dhe jo një dashuri për vdekje. I përmendëm këto për të theksuar edhe praninë e 

faktorit të brendshëm. Rregulli i traditës, mendësia e shqiptarit, kodi i sjelljes është 

ngulitur mirë në vetëdijen e Gorit dhe përplaset me forcë me pavetëdijen: ―Sa mirë e kanë 

fshatarët tanë. Kurrë nuk e tregojnë atë ç‘ka ndiejnë‖
279

.  

 Autori rimerr shprehjen mendimet ia turbullonin mendjen në monologjet e 

brendshme të Gorit. Aq i turbulluar është sa në një moment shprehet se po i luan kapaku i 

kokës. Pyetje pa fund turturojnë qenien e tij, të tilla si: ―Ç‘është kjo? ... patjetër ndonjë 

kurvë e ligë.‖
280

 ―A mos është edhe Anita si ato të xha Kolës?[...] Si pranon ajo të rrijë 

me atë francez ?... Dhe francezët janë të vetmit për femra‖
281

 ―Si është e mundur që një 

vajzë e ndershme të shoqërohet kudo me ushtarakë‖. Nga ana tjetër ai nuk i reziston 

zjarrit të dashurisë që e djeg përbrenda: ―Unë s‘dua ta shoh më! Se, po e pashë përsëri, do 

ta dashuroj! Ç‘them! Unë atë e dashuroj!‖
282

. Nuk është vetëm ky shkak i luftës së 

brendshme që zhvillohet në botën e Gorit. Një tjetër faktor i rëndësishëm është edhe 

ndjenja e detyrës e cila e bren. Ja se si shprehet ai, teksa debaton me kolonelin 

francez:― ... nuk dua të lidhem me gjëra që më pengojnë. Këtu kam ardhur për tjetër 

gjë.‖
283

 Përgjigjen e duhur ia jep vetë koloneli: ―E pse, s‘është gjë fisnike të dashurosh 

një vajzë spanjolle? Ti për popullin spanjoll po fal jetën! Për një spanjolle fal zemrën 

[...].‖
284

 Ai që ia shëron plagët e këtij turbullimi i e shqetësimi është Gëstençiç. Ndoshta u 

shprehëm gabim kur përmendëm vetëm monologjet e brendshme të Gorit. Edhe Anita 

nuk mbetet pas në këtë aspekt, me të vetmin ndryshim se ajo ka vetëm një dilemë se mos 

Gori dashuron ndonjë vajzë tjetër.  

  Nga ana tjetër, kjo dashuri, një ndjenjë e fortë e lindur në një kontekst të veçantë, 

dashuri e ngjizur dhe e ndezur në rrethana të veçanta, jeton dhe mbahet po ashtu në 

kushte të jashtëzakonshme, në atmosferën e një lufte sa të bukur dhe heroike, 

madhështore, aq edhe tragjike, të një lufte për vdekje, të një lufte ku mund të kishte 
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asnjanësi. Ishte luftë, kjo, ku secili duhej të gjendej në njërën anë. Ishte dashuri kjo në 

mes Gorit dhe Anitës që lindi dhe arriti shkallën e vlimit, shkallën po ashtu të kulmit 

tragjik në përpjekje midis së bukurës dhe të shëmtuarës gjatë luftës së Spanjës. Kështu 

kjo luftë ishte mbulesa, ishte hapësira në krahët e së cilës ishte përcaktuar raporti 

emocional i dy të rinjve. Era e tymit dhe e barotit, gjëmimi i topave i japin një kuptim, 

një gjallëri, një intensitet, një dridhje të brendshme lidhjes shpirtërore në mes Gorit dhe 

Anitës.  

 Petro Marko jo pa qëllim i gërsheton me mjaft mjeshtëri linjën e luftës me atë të 

dashurisë. Ato plotësojnë dhe kushtëzojnë njëra- tjetrën. Megjithëse në plan të parë ka 

vënë linjën e luftës, linja e dytë, ajo e dashurisë, ka qenë jehona kryesore që e ka nxitur 

dhe ka tërhequr imagjinatën e Petro Markos. Për këtë arsye, mund të themi se autori arrin 

ta bëjë kureshtar e ta rrëmbejë lexuesin prej takimit në takim të dy protagonistëve, të 

përgjërohet për fatin e tyre si dhe për fatin e takimeve të tyre. Edhe në rastet kur autori 

rrëfen artistikisht linjën e parë kur gjendet direkt në betejë, edhe lexuesi vazhdimisht 

përgjon dhe digjet të dëgjojë diçka të re për fatin e dy të dashuruarve si edhe për takimet 

e tyre. Në këtë mënyrë, kjo linjë e romanit luan rolin e katalizatorit dhe shton kërshërinë e 

lexuesit duke e tërhequr atë në shumë aspekte.  

  Gjithsesi, kjo linjë e romanit nuk do të mund të merrte frymë pa atë ngjyrën 

specifike që ia jep, ia siguron ambienti dhe sfondi i linjës së parë; pa atë ajo nuk do të 

kishte fuqinë e veçantisë së saj, nuk do të kishte atë tërheqjen e ndjesisë që në këtë rast 

mund të pranohet, pasi ka lindur dhe është zhvilluar në kontekstin e luftës së Spanjës. 

Bëhet fjalë për një epope e cila është gjithashtu luftë e veçantë, jo si të tjerat. 

  Gërshetimi i këtyre dy linjave e thyen monotoninë që mund të karakterizonte 

veprën. Sa herë që fragmentet apo detajet që kanë të bëjnë me linjën e marrëdhënies  

Gori-Anita, fillojnë të bëhen disi të mërzitshme, autori kalon tek pasazhet dhe skenat nga 

lufta me qëllim që ―ta shpëtojnë‖ Gorin e hutuar para syve të Anitës që magjepsin, ta 

shpëtojnë Gorin nga çastet e vështira, kur ai vërtet nuk di ç‘të bëjë dhe si të sillet përpara 

emocioneve të forta të dashurisë së vashes së bukur spanjolle. Edhe vetë lexuesi në këto 

çaste ndjen një fare frike për pasigurinë e Gorit, dialog ky që del si nga një ndjenjë e 

brendshme e cila mbytet para se të dalë përjashta. Ai shpesh fillon dhe përfundon kështu; 

Anita-Gori-Anita -Gori, etj.  

  E veçanta e trajtimit të temës së dashurisë qëndron në faktin se ajo nuk mund të 

kuptohet pa linjën e luftës. Dashuria e këtyre dy të rinjve, dashuri e ndryshme nga ata që 

lexuesi i njihte tashmë, dashuri e lindur në kushte e rrethana disi të veçanta, objektivo-

historike, bën që lexuesi ta lexojë me kërshëri dhe romani ta ruajë gjithmonë freskinë e 

tij.  

 Siç është shprehur Bashkim Kuçuku, Petro Marko nuk është shkrimtar erotist dhe 

as romani nuk është erotik, edhe pse dashuria e këtyre dy të rinjve është realitet ndjenjash 

e pasionesh të fuqishme. Dashuria, në radhë të parë, është simbol i jetës, është simbol i 

ngadhënjimit të ndjenjave më të bukura mbi urrejtjen që ngjall lufta, është kulla e 

pamposhtur e këtyre ndjenjave të papërsëritshme njerëzore.  
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           KREU III 

            3. Motive lufte në tri romanet: Hasta la vista, Shpresa dhe Për kë bie kambana  

Nisur nga rrethanat nga të cilat janë frymëzuar tre shkrimtarët, është e natyrshme 

që në kohë lufte luftëtarët të përjetojnë momente, ndjesi të pazakonta, që i shtyjnë shpesh 

të shtrojnë pikëpyetje të përmasave ekzistenciale të cilat shpesh i zhysin në vorbullën e 

mendimeve, diskutimeve të pafundme rreth fatit njerëzor. Heronjtë e veprave në studim 

do t‘i turbullojnë pyetje të tilla si: A ia vlen të angazhohesh për çështjen republikane, mos 

është më mirë të ekzistosh apo të veprosh, si duhet të jetosh, si duhet të përballesh me 

vdekjen, a mos vallë fati është i shkruar në duart e kurbatkave, a  është njerëzore të 

vrasësh, ç‘rol luan arti, ç‘rol luan feja, etj ?  

Ky kapitull do të përfshijë të gjitha pikëpamjet e autorëve në studim me qëllim që 

të mund t‘u jepen përgjigje pyetjeve të shtruara më lart.    

 3.1 Luftëtari në përballje me mundësitë e pafund të fatit të njeriut te romani    

Shpresa 

Në trajtimin e kësaj çështjeje jemi përqendruar te njëri prej personazheve më të 

pëlqyer të Andre Malrosë, Manueli i cili rilind për një jetë të re në fillim dhe në fund të 

veprës Shpresa.  

    Periudha e evoluimit të tij si personazh përkon me strukturën kohore të romanit. 

Ngjarjet  zhvillohen brenda një periudhe nëntëmujore (korrik –mars), periudhë që përkon 

edhe me proçesin e formimit të një krijese njerëzore që në embrion e deri në lindje. 

Manueli është gati për të rilindur pas një evoluimi nëntëmujor, frytet e të cilit vihen në 

dukje në pjesën e fundit të veprës me shpresën se ai si njeri do të zhvillohet në kohë.   

Nga njëra anë, në romanin Shpresa kemi një hero individual, Manuelin, zhvillimi 

i të cilit përbën elementin unifikues të romanit duke zbuluar shpresën dhe tragjedinë e 

jetës tokësore të njeriut, dhe nga ana tjetër kemi edhe një hero kolektiv. Ky i fundit është 

një përzierje e të gjithë personazheve, duke përfshirë këtu edhe Manuelin, pikëpamjet 

shumëfarëshe dhe qëndrimet kontradiktore të të cilit shprehin, për njeriun bashkëkohor në  

kërkim të një identiteti të ri, kompleksitetin e të gjithë  jetës, dhe si rrjedhojë, 

pamundësinë e ndonjë zgjidhjeje në një botë  në ndryshim e cila nuk është e përshtatshme 

për ta. 

Nëse ka tragjedi në konfliktin e pandërprerë, ka shpresë në ndryshimin e 

vazhdueshëm. Kjo shkëndijë shprese ndriçon atë që përndryshe do të jetë një vizion 

krejtësisht tragjik i njerëzores në tokë. Nëse heroi individual, Manueli, mishëron shpresën 

se ndryshimi mund të sjellë përparim në rrjedhën e një jete të vetme, heroit kolektiv i 

këtij romani - një përzierje e njerëzve nga e gjithë bota, të bashkuar në një kauzë të 

përbashkët në tokën e Spanjës- mishëron shpresën e Malrosë që progresi, nëpërmjet 

ndryshimit të vazhdueshëm, do të çojë në bashkimin përfundimtar të njerëzimit, çka 

përbën dhe qëllimin përfundimtar të historisë njerëzore. Veprimi tragjik i romanit 

pothuajse përgënjeshtron titullin e romanit kur bëhet e qartë se shpresa që ai zbulon nuk 

mund të realizohet pa sakrificë të vazhdueshme,: Në të kundërt, siç shkruhet edhe në 

vepër, ajo merr shumë burra të vdekur për njerëzimin për të ecur përpara një centimetër. 

Si rrjedhojë, ngjarjet e romanit i angazhojnë personazhet në një konflikt tragjik mes 
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ideales dhe së mundurës, mes iluzionit dhe realitetit, mes asaj që njeriu do të jetë dhe 

çfarë ai mund dhe duhet të bëjë.  

Faqja e parë e romanit e fut lexuesin në atmosferën e Luftës Civile Spanjolle, në 

kompleksitetin dhe kaosin e një vendi me trazira, në mes të çorientuarve, në radhët e 

forcave revolucionare që luftojnë për ekzistencë pa municionet e duhura. Lindja e 

revolucionit përkon me rilindjen e Manuelit. Nga një jetë e pasionit për ski ai ka rilindur 

për të  bërë një jetë plot përkushtim për luftimin: ―Befas, Manueli  kuptoi se tashmë ishte 

bërë indifferent ndaj  makinës (bëhet fjalë për makinën e skive). Nuk kishte më asnjë 

makinë; ishte vetëm nata  e mbushur nga një shpresë e zbrazët dhe e pafund, kjo natë, kur 

çdo njeri kishte diçka për të bërë mbi këtë tokë.‖ 
285

 

Në kapitullin e hapjes ndeshim Manuelin duke mbledhur me telefon me një 

dëshirë të ethshme, informacion mbi ecurinë e revolucionit nga të gjitha anët e Spanjës. 

Përmes alternimit të  skenave të veprimit dhe dialogjeve intelektuale, dilema që  përballet 

me forcat revolucionare të  paorganizuara shpaloset si një dilemë që përfshin një zgjedhje 

midis entuziazmit individual revolucionar  nga njëra  anë dhe nevojës për disiplinë dhe 

organizim, nga ana tjetrër. Fjala "iluzion" në titullin e pjesës së I-rë, "Iluzioni Lirik," 

paralajmëron fatin e entuziazmit revolucionar individual, i cili në mënyrë simbolike është 

i dënuar me vdekje. 

-Nevoja për disiplinë dhe organizim lind nga natyra e luftës moderne, ku njeriu 

nuk lufton kundër  njeriut, por kundër  makinave të organizuara. Zgjedhja është midis 

ndryshimit apo vdekjes; kjo vlen jo vetëm për entuziazmin e luftimit individual, por edhe 

për apokalipsin e  vëllazërimit që ajo sjell. Problemi paraqitet dhe shpjegohet që në fillim 

nga Garcia: 

―Apokalipsi dëshiron gjithçka menjëherë, rezoluta fiton fare pak- në mënyrë të 

ngadaltë dhe në mënyrë të vështirë. Rreziku është se çdo njeri mbart me vete dëshirën për 

një Apokalips. Dhe në luftë, kjo dëshirë, pas një kohe të shkurtër, është një humbje, është 

e sigurt, për një arsye fare të thjeshtë: për shkak të natyrës së tij, Apokalipsi nuk ka të  

ardhme.‖
286

  

Disi më vonë, Ksimenesi, mjeshtri i cili është duke përgatitur Manuelin për  rolin 

e tij të  ri në jetë si një udhëheqës dhe organizator i forcave revolucionare, riafirmon 

pikëpamjet e Garcias: 

―Guximi është diçka që organizohet, jeton dhe gjithashtu vdes, ai duhet 

mirëmbajtur si një armë [...] Guximi individual është vetëm lënda e parë cilësore  e 

papërpunuar për guximin e trupave. . .‖
287

 

 Nën trysninë e vdekjes, "Iluzioni Lirik" dhe "Apokalipsi i vëllazërimit" duhet të 

shndërrohen në realitet me një ushtri luftarake të organizuar . Tragjedia është se njeriu 

duhet të heqë dorë përkohësisht nga ideali i tij në mënyrë që të arrijë këtë  realitet.  Ai 

duhet të bëhet më pak njerëzor në mënyrë që të krijojë kushte të cilat do të mundësojnë  

që  të gjithë njerëzit t‘i afrohen idealit të jetesës plotësisht njerëzore. 

Ky konflikt midis asaj që njeriu do të jetë dhe asaj çka mund të bëjë përbën temën 

mbizotëruese të këtij romani, një temë e cila është burim i konfliktit të pafund si brenda 

individit ashtu edhe shoqërisë njerëzore. Konflikti shfaqet në evoluimin e Manuelit, i cili 

gradualisht pushon së  qenuri dhe vepron për të arritur qëllimin e tij si komandant i aftë 
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për të drejtuar. Ndërveprimi i këtyre dy forcave kundërshtare është gjithashtu i dukshëm 

në fillim të çdo luftimi, në të cilin pala e dobët është e detyruar të përvetësojë teknikat 

dhe pajisjet e më të fortit. Dhe në fund të luftës, për të mbijetuar, fituesi është i detyruar 

të zbatojë të paktën disa nga shpresat e të  mundurit. Teksa Lufta e Spanjës ashpërsohet, 

Manueli mëson se si të komandojë; si simbol i rolit të tij të ri shërben një degë pishe të 

cilën ai nuk e braktis deri në fund, deri në momentin kur ai është gati për të rilindur edhe 

një herë të dytë. Manueli mëson maturinë dhe organizimin, këmbënguljen dhe ashpërsinë. 

Ndërsa ai po formohet, bëhet i pari hero i Malrosë  për të cilin Partia Komuniste paraqet 

rrezikun e njeriut drejt një fataliteti, në vend të  një mjeti për ushtrimin e vullnetit: 

―Manueli është një njeri i ndershëm, por ai është i verbër për çdo gjë, përveç partisë së 

tij‖
288

, vëren Hernandezi. Është e rëndësishme që Hernandezi, idhujtar i pakompromis  i 

të qenurit në këtë pjesë të parë të romanit, e dallon ndryshimin e Manuelit, i cili është 

eksponenti kryesor i të bërit. Gjatë një dialogu me një udhëheqës fashist të quajtur Alba, 

Manueli  pa mëdyshje deklaron pozicionin e tij në lidhje me polet e kundërta të antitezës 

së  të qenurit dhe të bërit: ―-Unë nuk jam i interesuar në atë çfarë janë njërëzit, unë jam i 

interesuar në atë çfarë bëjnë ata.‖
289

 Garcia, i cili luan pothuajse të njëjtin rol te romani 

Shpresa si atë të Zhizorit te Gjendja njërëzore, merr një pozicion të mesëm, pra, në favor 

të dy qëndrimeve, por anon nga e mundura. Këto dy fjalë, të cilat duhet së  paku  të  

barazohen deri në pikën ku transformimi i Apokalipsit në një ushtri do të jetë i mundur, 

përcaktohen  në pasazhin e mëposhtëm drejtuar anarkistit Hernandez:  

―-Komunistët duan të bëjnë diçka. Ju dhe anarkistët, për shkaqe të ndryshme, doni 

të jeni  diçka[...] Kjo është drama e çdo revolucioni si ky. Mitet mbi të cilët jetojmë  janë 

kontradiktore: pacifizmi dhe domosdoshmëria e mbrojtjes, organizimi dhe mite të 

krishterë, efikasiteti dhe drejtësia, dhe kështu me radhë. Ne duhet t‘i rëndisim, të  

transformojmë  Apokalipsin tonë në ushtri, ose të  vdesim. Kjo është e gjitha.‖
290

   

Shumica e personazheve, së  bashku me shpresat e lidhura me revolucionin, 

prezantohen që në pjesën e parë të romanit. Ndërsa të gjithë prej tyre do të bien dakord se 

shpresa e revolucionit mund të përkufizohet më së miri si krijimi i kushteve që do të 

çojnë në përmirësimin e cilësisë së njeriut, jo të gjithë e pranojnë nevojën për një 

kompromis mes të  qenurit dhe të  bërit si një mjet për realizimin e kësaj shprese. 

Pjesa e parë e veprës përfundon me humbjen e përkohshme të forcave 

revolucionare akoma të porganizuara, të padisiplinuara. Të mundur në betejën e Toledos, 

ata nuk kanë asnjë alternative tjetër, përveçse evakuimit të  qytetit dhe vazhdimit të  

luftimeve në Madrid. Fati tragjik i "iluzionit lirik", i cili kërkon gjithçka ose asgjë, 

përforcohet me vdekjen  e Hernandezit, ai refuzon çdo mjet që do të kërcënonte edhe 

përkohësisht dëmtimin e cilësisë  së  njeriut. Më  kot përpiqet Garcia ta bindë  atë mbi 

nevojen e kompromisit mes të qenurit dhe të bërit, me qëllim që të zbatohet e mundura: 

―-Hernandezi, të mendosh se çfarë duhet të jetë, në vend që të mendosh për atë që mund 

të bëhet, edhe në qoftë se ajo që bëjmë është e shëmtuar, është një helm i vërtetë. 

Përmirësimi moral, janë probleme individuale, e ku revolucioni është larg nga të qenit i 

përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për ju, ura e vetme në mes të dyjave, për ju, 

fatkeqësisht - është ideja e sakrificës tuaj.‖ 
291
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 I dënuar të vdesë si pasojë indirekte e një gjesti fisnik që teston cilësinë e tij 

burrërore, Hernandezi zgjedh vdekjen edhe pse në minutën e fundit ai ka mundësi të 

largohet. Baza për zgjedhjen e tij është filozofia e "të gjitha ose asgjë" e hedhur poshtë  

më vonë nga Kamy në romanin e tij Rënia: ―Hernandezi po priste momentin e 

ekzekutimit. Mjaft më  tani. Më shumë se ai mund të merrte. Njerëzit me të cilët ai mund 

të kishte dashur të jetonte, ishin të mirë vetëm për të  vdekur,  ai nuk donte të jetonte 

më.‖
292

 

Një imazh konkret i metaforës paskaliane të burrave si të  burgosur që  presin 

fatin e tyre përfundimtar, përmbyll pjesën e parë "Iluzioni lirik"- të  Shpresës, ndërsa 

Hernandezi po vdes: ―[...] deri në fund të kohërave, këtu, tre burra në këmbë, e përsëritur 

në pafundësi, presin që të ekzekutohen. – E donit tokën! bërtet një nga fashistët. Ja ku e 

keni! Tre të  tjerë, ndër ta dhe Hernandezi, vendosen nën erën e hekurit dhe të dheut të 

pluguar.‖
293

.  

Në  pjesën e dytë  të  romanit, dalin në  pah dy tema; ajo e konfliktit midis të  

qenurit dhe të  bërit, me nëndarjen e titulluar të  jesh dhe të  bësh  dhe ajo e sakrificës, me 

në ndarjen tjetër Gjak i së  majtës.  

Gjatë këtyre nënndarjeve, Të ekzistosh  dhe të veprosh, forcat tokësore dhe ajrore 

të Ushtrisë Republikane janë shndërruar, pavarësisht nga pajisjet e tyre jo moderne, në 

njësi luftarake efektive. Simbol i kësaj përmbushjeje janë dy liderët e shquar Manueli, i 

cili transformon trupat e tij në një regjiment të disiplinuar dhe të organizuar dhe Magnini, 

që vepron në të njëjtën mënyrë me  pilotët nën komandën e tij. Brigada Ndërkombëtare 

bëhet një realitet: njerëz nga të gjitha kombet e botës, që përfaqësojnë një mori bindjesh 

të ndryshme, janë bashkuar për të luftuar së bashku për një objektiv të përbashkët në 

Luftën e Spanjës, pavarësisht ngjyrimeve ideologjike, fetare, politike. Ndër të gjithë këto 

grupime, të tilla si anarkistë, socialistë, pacifistë, të krishterë, ateistë dhe agnostikë, 

komunistët janë ata që zotërojnë virtytet e veprimit, i cili është i domosdoshëm  për 

fitore. Si përfaqësues të grupimeve të ndryshme që veprojnë nëpërmjet Partisë 

Komuniste, ata propagandojnë bindjet e tyre kontradiktore dhe zbulojnë kompleksitetin 

që vjen nga bashkëveprimi i  të qenurit dhe të  bërit  në botën që ndryshon me shpejtësi 

në  shekullin e njëzet. 

Manueli, me degën e  pishës në dorë, mëson se si të veprojë dhe si të urdhërojë. 

Edhe para se trupat e tij të mbërrijnë në Madrid, ai përjeton suksesin e tij të parë. Duke e 

mbajtur premtimin për të gjetur ushqim dhe shtretër për njerëzit e tij, kur ata nuk mund  

të  avancojnë  për  një  farë  kohe për  në Madrid për shkak të një  defekti mekanik të  

trenit, ai fiton besimin e tyre: ―Tashmë, ata, të gjithë donin të bënin diçka, ata shtyheshin  

e nxitonin të vinin rregull ashtu sikur nxituan pak më parë për të hipur në tren. ‖
294

―Për 

herë të parë, ai ishte para një vëllazërie që po merrte formën e veprimit.‖ 
295

 Efikasiteti  i 

Manuelit  si komandant konsolidohet, kur, pas kthimit në regjimentin e tij pas një vizitete 

zyrtarët e Frontit Popullor, ai e gjen në portën e manastirit, ku trupat e tij ishin stacionuar, 

―Gardën e parë spontane të Luftës së Spanjësˮ 
296
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Ndërsa konflikti vazhdon, skena të luftës, të përshkruara gjallërisht e angazhojnë  

Ushtrinë Revolucionare  nga beteja në betejë kundër fashistëve. 

Gjatë pjesës së dytë Të ekzistosh dhe të veprosh, Madridi përgatitet për afrimin e 

maurëve dhe kështu zhvillohet beteja e parë e Brigadës Ndërkombëtare. Kapitulli 

përfundon me tërheqjen e plotë  të  maurëve, ndërsa trupat fitimtare republikane arrijnë 

në  Manzanares. 

Në nënndarjen e dytë të  pjesës së  II-të,Gjaku i së majtës, fillojnë  bombardimet 

dhe djegia e Madridit: ―Një muzg ogurzi u ngrit mbi Epokën e Zjarrit. Të tre spitalet më 

të mëdhenj po digjeshin, muzetë po digjeshin, Biblioteka Kombëtare po digjej […]‖
297

 

Pas përjetimit të ngjarjes, gazetari amerikan Shadi fut temën e rilindjes: ai parashikon një 

Madrid të ri që po lind, si një feniks nga hiri i vjetër: ―Kjo është dita e parë [. . . mendoi 

Shadi‖
298

 - dita e parë e botës së  re. 

Fatmirësisht, heroi Manuel bëhet gjithnjë e më efikas me rolin e tij të ri, por 

fatkeqësisht me vetëdijen e tij ai bëhet gjithnjë e më i ashpër dhe gjithnjë  e më  pak 

njerëzor. Kthesa në zhvillimin e tij ndodh kur ai përballet me një vendim të rëndësishëm : 

dënimin me vdekje të pesë dezertorëve të cilët kishin planifikuar të kalonin në anën e 

armikut. Detyra e tij bëhet edhe më e vështirë, sepse këta njerëz  janë vullnetarë. Në një 

nga skenat më tronditëse të romanit, Manueli  parapëlqen heshtjen, kur dy nga njerëzit e 

dënuar zvarriten në baltë mbi gjunjët e tyre: 

―Asnjëherë nuk e kishte ndjerë deri në këtë pikë se i duhej të zgjidhte mes fitores 

dhe keqardhjes[...] I përkulur ai u përpoq për të larguar atë që ende shtrëngonte këmbën e 

tij[...]Papritmas njeriu lëshoi krahët e tij dhe vështroi Manuelin[...] Ishte tashmë përtej 

dorëzimit [...] Dhe, me trishtim indiferent të atyre që tashmë flasin nga ana tjetër e  jetës: 

-Pra, nuk të vjen zëri për ne tani?‖ 
299

 

 Nisur nga ky fragment, vëmë re që Manueli ndodhet në një konflikt të brendshëm; 

midis të qenurit dhe të bërit, mes imazhit të tij si njeri nga njëra anë dhe asaj çfarë është i 

detyruar të bëjë në mënyrë që të mbetet një udhëheqës i burrave nga ana tjetër. Kur, si 

rezultat i një të bërtiture të tepruar, Manueli humb zërin, gjendja fizike është vetëm një 

shfaqje e jashtme e humbjes, pasi ai shpreh gjendjen e tij të brendshme- shpirtin e njeriut 

që dikur ishte. Fjalët e burrave të dënuar oshëtijnë në ndërgjegjen e tij. Manueli  nuk 

mund të harrojë ato fytyra të gjunjëzuara në baltë, që duket sikur i drejtojnë të njëjtën 

pyetje.  

Ndërsa ngjarjet rrjedhin dhe koha kalon, Manueli e konsideron ditën e 

ekzekutimeve si ditën më të rëndësishme të jetës së tij. Ai e kupton se, në kundërshtim 

me atë çfarë e kishte porositur një herë mjeshtri Ksimenes: ―Asnjëherë të mos joshës [...]-

Por tani bëhej fjalë për tjetër gjë: ishin dashur të vrisnin, jo armiqtë, por burrat që ishin 

vullnetarë, sepse ai mbante përgjegjësinë e gjithë jetëve që parakalonin aty [...].‖
300

 Ky 

fragment ndikon aq emocionalisht te Manueli saqë ai trishtohet dhe njëkohësisht bëhet 

gjithnjë e më  i sertë.  

 Shtrirja e transformimit të Manuelit vërehet nga Ksimenesi, i cili përballet me të 

pak kohë pas ekzekutimeve: ―Ndryshimi në fytyrën e Manuelit, flokët e tij të qethur, 

autoriteti i tij, e kishin habitur fillimisht Ksimenesin. Nga djali i ri që kishte njohur, ai 
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shihte vetëm degën e lagësht të pishës që Manueli mbante në dorë.‖
301

 Në rrjedhën e 

bisedës që pason me Ksimenesin, Manueli  justifikon apo ndoshta racionalizon vendimin 

e tij, së pari, mbi një bazë: ―E dija se çfarë duhet të bëja dhe kështu që veprova. Unë jam i 

angazhuar për t'i shërbyer partisë sime dhe nuk e lë veten të ndalet nga reagimet 

psikologjike. Unë nuk jam një njeri që pendohet.‖
302

 Dhe së dyti, në një tjetër: ―Unë marr 

mbi vete përgjegjësinë e ekzekutimeve: ato u bënë për të shpëtuar të tjerët, tanët.‖
303

 Në 

fund të fundit, megjithatë, ai zbulon një vetëdije tragjike të humbjes së ndjenjës 

njërëzore, meqë  triumfi  i të bërit mbi të qenurit sigurohet me çdo rritje në gradë: ―Por 

dëgjoni: çdo hap që hedh në drejtim të një efikasiteti më të madh, një komande më të 

mirë, më ndan gjithnjë e më shumë nga njerëzit e mi. Çdo ditë jam e më pak njerëzor.‖
304

 

Në kundërshtim me Ksimenesin, i cili propozon që njeriu (me përjashtim të 

Krishtit) është shumë i vogël për të ruajtur ekuilibrin midis të qenurit dhe të  bërit ose 

midis vëllazërimit dhe udhëheqjes, Manueli zbulon embrionin e një ndarjeje të ardhshme 

si me mjeshtrin Ksimenes ashtu edhe me veten e tij, një ndarje kjo që shkon paralel me 

atë të artistit të pjekur. Manueli dëshiron jo vetëm të bëjë diçka për  partinë e tij, por edhe 

të jetë pranë njerëzve të tij: 

 ―-Të  jesh më  afër Partisë  është e pavlefshme në qoftë se kjo gjë të bën të jesh i 

ndarë  nga ata për të cilët Partia punon. Ndoshta kjo lidhje, çfarëdo përpjekje që të bëjë 

Partia, jetoj falë përpjekjes së secilit prej nesh [...].‖
305

 Kur Manueli ia përsërit 

Ksimenesit shprehjen  e bezdishme të njeriut të  ekzekutuar, ky i fundit i përgjigjet: ―Ah-! 

E ç‘mund të bëni, bir ? Të komandoni në qetësi ? [...] - Ju do të mësoheni edhe me të 

[...].‖
306

 

 Për të treguar lidhjen që ekziston ndërmjet  njeriut të brendshëm dhe njeriut të 

jashtëm, Manueli e risjell këtë temë, e cila është kthyer në një mani. Në një konfrontim 

me Heinrish, fjalët e të cilit jo vetëm përcaktojnë tragjedinë e lidershipit por edhe  

pohojnë  ndryshimin tragjik te Manueli, ne lexojmë: ―-Ne po e ndryshojmë fatin e luftës. 

Nuk mendon se mund të ndryshojmë gjërat pa ndryshuar veten? Nga dita që pranon të 

marrësh komandën në ushtrinë e proletariatit, nuk ke më asnjë të drejtë mbi shpirtin tënd. 

Tashmë ke humbur dhe flokët e  tu të gjatë. Dhe tingullin e zërit tënd.‖
307

 

 Manueli humbet jo vetëm zërin dhe shpirtin por edhe regjimentin e tij. Sapo 

mëson lajmet nga shefi i Shtabit, ai thërret: 

―-Por regjiment im? Regjimenti im! 

- Mendoj se do ta inkorporojmë në një divizion.  

- Por unë njoh secilin prej njerëzve të mi! Kush do të…‖
308

  

Pasi përfundon pjesa e dytë, armiku është tërhequr edhe një herë, republikanët 

janë fitimtarë për momentin. 

Me interes të veçantë është rishfaqja e titullit të romanit në  Pjesën e III-të  të  

veprës. I rëndësishëm është  gjithashtu fakti se, ndryshe nga Pjesët I dhe II, ku secila prej 

të cilave përmban dy nënndarje të mëdha të cilat në dukje përforcojnë një vizion të 
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konfliktit dhe ndarjes, të  një  kundërshtie të  pandërprerë midis të  qenurit dhe të  bërit jo 

vetëm brenda njeriut, por në shoqërinë njerëzore si tërësi - Pjesa III është një unitet që 

përmban, si dy pjesët  e para, kapituj të shumtë, por jo nëndarje të mëdha. Ajo gjithashtu 

është e veçantë për faktin se paraqet një hero të ri –madhështinë, një vlerë e rëndësishme 

e mishëruar në njerëz. Për herë të parë te Malro njerëzit luajnë jo vetëm  një rol aktiv, por 

edhe rol udhëheqës. Kjo shihet qartë  në  një nga fragmentet më  bindëse në rrëfimin e 

Malrosë, siç është zbritja e aviatorëve të  plagosur, të mbajtur në  tezga nga fshatarët 

spanjollë, nga malet e Valdelinares në qytetin e Linares pas betejës së Teruelit. Kjo skenë 

përcakton shpresën e njeriut e cila e gjen burimin te madhështia e të gjithë njerëzve- 

shfaqur te të gjithë fshatarët në Betejën e Spanjës së përjetshme.  

Kombinimi i titullit dhe i strukturës nënkupton identifikimin e shpresës me  

unitetin- komunikon bashkimin e ardhshëm të njerëzimit, si thelbi i shpresës njerëzore te  

Malro. Ky ribashkim duhet të arrihet nga heroi - madhështia themelore e të gjithë 

njerëzve- i kësaj pjese të tretë dhe të fundit të Shpresës. Përforcimi i identifikimit të  

shpresës dhe unitetit si thelbi i romanit është shfaqja e imazhit tashmë të njohur të pemës 

mollë gjatë zbritjes. Edhe pse ndjellëse, veçanërisht në këtë skenë, e indiferencës tragjike 

të natyrës ndaj gjendjes  së  njeriut në kohë, pema është edhe simbol i unitetit organik të 

njerëzimit, i tragjedisë  së  vjeshtës dhe i shpresës që të çon nga uniteti përsëri në unitet 

me anë ciklit të vazhdueshëm të shkatërrimit dhe rikrijimit, i simbolizuar nga unaza e 

mollës së kalbur, e mbarsur me farëra, e cila dukej sikur ishte përtej jetës dhe vdekjes së 

njerëzve, ritmi i  jetës dhe i  vdekjes së tokës. Jo pa qëllim, Malro e paraqet Magninin tek 

vëzhgon shumë herë këtë pemë gjatë  zbritjes. Magnini, komandanti i betejës ajrore mbi 

Teruel, mund të  identifikohet si vetë Malro, i cili mori pjesë  në  mision personalisht.  

Rëndësia  e kësaj skene lartësohet edhe më shumë nga dedikimi që autori i ka vënë këtij  

romani: Shokëve të mi në  betejën e Teruelit. 

Fshatarët mbizotërojnë gjithë pjesën përmbyllëse të Shpresës. Ata duket sikur 

flasin me një zë që jehon nëpër shekuj- atë të njeriut themeltar. Madhështia e tyre 

theksohet më shumë se një herë. Veçanërisht mbresëlënëse është skena në të cilën një 

fshatar e shoqëron Magninin me shpresën për të  gjetur, nga ajri, aeroportin e fashistëve 

në Teruel - objektiv që e angazhon Magninin dhe pilotët e tij në misionin më dramatik të  

bombardimeve në  të  gjithë  romanin. Lotë shfaqen në sytë e fshatarit kur ai pothuajse 

dëshpërohet që nuk është në  gjendje të gjejë aeroportin; padurimi i tij për të ofruar 

ndihmë transmetohet në fjalinë e mëposhtme: ―Nëse vdekja do të vinte këtu, këta do të 

bindeshin menjëherë‖
309

: ―Fshatari e tërhiqte atë në të majtë, sikur Magnini të ishte 

aeroplan, dhe i tregonte në të majtë të tyre një reklamë vermuti[...]‖
310

 Dhe kur ai e kreu 

detyrën e tij, ―fshatari, pranë mekanikut, mundohej të mos bezdiste askënd[...].‖
311

 

 Skena në të cilën një vajzë e vogël i lexon një gazetë babait të saj analfabet e 

shtyn Garcian  t'i propozojë Magninit se edhe nëse Franko del fitimtar, atij do t‘i duhet të 

implementojë shpresën e republikanëve e cila është përmirësimi i gjendjes së shumë 

fshatarëve. Përndryshe Frankos do t‘i duhej të zhytej në një luftë të pandërprerë guerile.  

Fisnikëria e fshatarit të vetëm që e ndihmoi Magninin, shoqërohet nga gjesti 

fisnik e vëllazëror i grupit të fshatarëve të cilët, siç tregohet më lart, mbajnë aviatorët e 

plagosur në  malet e Linaresit. Dëshira e këtyre fshatarëve është simbolikë e dëshirës së 
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njeriut ndër vite: ―Por nuk ishte vdekja, në këtë moment, që harmonizohej me malet: ishte 

vullneti i njerëzve [...] Dhe e gjithë  kjo ecje e fshatarëve të  zinj, flokët e grave, të 

fshehura nën shamitë e përjetshme, nuk dukej sikur shoqëronin të plagosurit, por sikur 

zbrisnin me një triumf.‖
312

 Të angazhuar aktivisht në konflikt, fshatarët luftojnë për tokën 

e vendit të tyre të kultivuar për shekuj me radhë, ―fshatarët e zemëruar  luftojnë aty 

poshtë për të ngritur ato pak mure, kushti i parë i dinjitetit të tyre.‖
313

 Pas betejës së 

Teruelit, Magnini nuk mund të harrojë madhështinë që i karakterizon fshatarët që nga 

fillimi deri te përfundimi i misionit: 

―Magnini po mendonte për fshatarët [...] Fshatarët e mundonin atë: ai që i kishte 

dërguar Garcias, ata që kishte pyetur për makina nëpër fshatrat, ata që kishin zbritur 

shpatin e malit , ata që kishte parë dje tek luftonin nën avionin e tij.‖
314

  

Edhe pse transformimi i strukturës shoqërore me anë të revolucionit nuk sjell 

drejtpërsëdrejti realizimin e idealeve të mishëruara në roman, brendësimi i vlerave nga 

njeriu mund të luajë një rol. Edhe pse njeriu ka një rrugëtim të gjatë për të bërë para se ai 

të arrijë qëllimin e tij, shpresa për një sukses përfundimtar përfshihet nga një vizion 

profetik që një murg ua paraqit disa fshatarëve në fillim të  romanit. Duke filluar me një 

shpjegim origjinal të dështimit të përkohshëm të misionit të  Krishtit, dështim ky që 

përfundon me grumbullimin e të gjithë të varfërve dhe të poshtëruarve në tokën e 

Spanjës,  murgu ndryshon kohën e foljes në më se të  kryer, për të projektuar suksesin 

përfundimtar të këtij misioni. Bëhet fjalë për një të ardhme shumë të largët, për një vizion 

të dhënies fund të shpengimit të njeriut nga njeriu. Shpjegimi i  murgut të quajtur Kolado  

përfundon me një vizion të shfaqjes së Dytë të Krishtit, i simbolizuar nga ylli në pasazhin 

e mëposhtëm:  ―-Dhe kur njerëzit vrasin shumë dhe kur rreshti i fundit i të varfërve filloi 

të marshojë [...] një  yll që nukkishte parë ndonjëherë filloi të shndriste mbi kokat e tyre 

[...] 
315

  

Ndërsa Shpresa  përqendrohet  kryesisht në  shpresën e njeriut për krijimin e një 

bote më të mirë në të tashmen, vizion që Malro zbulon, shtrihet përtej së tashmes në një 

epokë të largët kur  qëllimi i historisë- shkatërrimi i  Satanit ose i urrejtjes së njeriut për 

njeriun -do të përmbushet. Në roman, kjo shpresë, duke përsëritur atë  të  Kolados, 

shprehet  nga Ksimenesi, një katolik i zjarrtë: ―Urrejtja e njerëzve shuhet [...] Perëndia ka 

kohë të presë.‖
316

 

 Ndryshimi i vazhdueshëm me anë  të të cilit do të përmbushet qëllimi i historisë 

njerëzore përjetohet nga individi gjatë rrjedhës së jetës së tij, siç tregohet në vepër me anë 

të evolucionit ciklik të Manuelit. Treguesi i parë me anë të të cilit dëshmohet që cikli i 

Manuelit është gati për t'u plotësuar, është se në pjesën e tretë simboli i autoritetit - dega 

e pishës zhduket pasi Manueli nuk mban më asgjë në dorën e tij të djathtë. Cikli që çon 

në rilindjen e Manuelit  përfundon në pranverë të vitit: ―Shkrirja e dëborës kishte filluar, 

uji rridhte[...].‖
317

 Teksa Manueli dëgjon Lamtumirat dhe Bethoven, ai duket sikur i jep 

lamtumirën fazës së jetës së tij që po përfundon dhe po pret një tjetër e cila po modelohet  

brenda tij. Ideja e përfundimit të një faze dhe fillimi i një tjetre shprehet më së miri në 
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pasazhin e mëposhtëm, i cili përmban një përmbledhje të evoluimit ciklik të Manuelit: 

―Një ditë do të vijë paqja. Dhe Manueli do të bëhet një tjetër njeri, i panjohur për veten e 

tij, ashtu siç luftëtari i sotëm ka qenë i panjohur për atë që kishte blerë një makinë të 

vogël  skish për të bërë ski në Sierra.‖
318

 

Përvoja e bën të vetëdijshëm Manuelin për mundësitë e pafund të fatit të njeriut. 

Për këtë arsye, ai shprehet: ―Lufta zbulohet vetëm një herë, ndërsa jetën e zbulojmë 

shumë herë.‖
319

   

Nga muzika, pranvera, përvoja dhe jeta e re që po lind brenda tij, Manueli zbulon 

mundësitë e pafund të fatit të njeriut teksa evoluimi i tij ciklik vazhdon: ―Manueli për 

herë të parë dëgjoi zërin e asaj që është më e rëndësishme se gjaku i njerëzve, më 

shqetësuese se prania e tyre mbi tokë: mundësia e pafund e fatit të tyre - dhe ai ndjeu 

brenda tij këtë prani të përzier me zhurmën e përrenjve  dhe hapave të të burgosurve, e 

përhershme dhe e thellë si rrahjet e zemrës së tij‖
320

 E pra, shpresa e njeriut nuk mund të 

realizohet pa sakrifica të vazhdueshme. 

           3.2. Vizioni mbi  njeriun te Shpresa  

 Një nga preokupimet e vizionit të Malrosë është ai mbi njeriun. Në veprën 

Shpresa Malro insiston tek ideja se njeriu duhet të formohet. Me qëllim që ai të mos të 

jetë pa vlerë, njeriu duhet të marrë një formim. Pavarësisht pamundësisë për të gjetur një 

të dhënë universale dhe të përjetshme mbi të cilën njeriu do të mund të ndërtonte një 

natyrë shpirtërore, kërkimi i kësaj të dhëne do të jetë gjithnjë në zemër të të gjithave 

veprave të Malrosë. Sipas tij, njeriu do të ketë natyrë të vërtetë  shpirtërore vetëm nëse 

kjo jetë pajton njeriun me universin. Prej shekujsh, pikëpyetja e njeriut perëndimor, 

trashëgimtar i Biblës dhe i Greqisë, është vënë gjithnjë te njeriu, te fati dhe te vdekja e tij. 

Natyra dhe yjet, dikur të heshtur shërbejnë vetëm si dekore, si motive plotësuese të 

ankthit dhe pikëpyetjes që e shqetëson Malronë.  Ai na fton të zbulojmë, ashtu si Magnini 

i cili zbuloi te romani Shpresa tek zbriste nga mali i Teruelit, që vullneti i maleve 

ekziston. Ai gjithashtu na fton të pranojmë se ekziston një fat i pemëve, siç ekziston një 

fat i njerëzve dhe se jeta dhe vdekja e njeriut do të gjejnë kuptim vetëm nëse të gjithë 

rrathët në kalbësim dhe të mbushura me farëra të të gjitha mollëve gjejnë, edhe ata vetë, 

kuptimin e tyre. Te Malro, molla nuk është më pema e mëkatit. Ajo është pema e rilindjes 

dhe e pajtimit kozmik, e cila ndërgjegjëson njeriun themeltar mbi gjendjen dhe fatin e tij.  

Te Malro, njeriu i vetmuar aspiron të jetojë dhe të vdesë në një komunitet 

vëllazëror, duke i tejkaluar kështu kufijtë e problemeve personale. Ky vizion i Malrosë 

gjen mishërimin e tij monumental në luftën e popullit spanjoll për liri, e cila i shërben 

autorit si justifikim i problemit të tij individual. Me të drejtë mund të shtrojmë pyetjen: 

Cili moment i kësal lufte e tërheq më tepër Malronë? Procesi gjatë të cilit njerëzit, të 

ndarë nga njëri-tjetri për shkak të hapësirës, zakoneve, ambicieve, madje edhe gjuhës, 

transformohen në diçka që bëhet një me një substancë të përbashkët. Njerëz të qyteteve e 

vendeve të ndryshme i nënshtrohen një fati të përbashkët, që thotë po-në dhe jo-në 

unanime përmes veprimeve të tyre. Ky fenomen ka si shkak perceptimin e armikut të 

përbashkët. Romani Shpresa tregon se në ç‘mënyrë evoluojnë iniciativat e panumërta 
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personale, rezistencat e veçanta të njerëzve, më tepër të aftë të vdesin në mënyrë të 

pashembullt dhe prekëse se sa të fitojnë. Dhe janë këto iniciativa që arrijnë t‘i japin jetë 

ushtrisë së disiplinuar të republikës spanjolle.   

Çdo pikë gjaku e derdhur është individualiste. Gjithsesi, Malroja e ndjen më 

shumë se kushdo tjetër nevojën absolute të organizimit kolektiv të partisë, të ushtrisë-

organizma jashtë interesave jetësore të individit si dhe të justifikimit të akteve të tyre të 

diktuar nga historia. Kristian Moati pohon: ―Personazhet e romanit Shpresa nuk kanë 

aspak thellësi psikologjike, aq të prirur sa janë ata drejt aksionit, sa që individi shuhet 

përballë kolektivitetit.‖
321

 Ndërsa Karol Orua shprehet se personazhi i Malrosë është ―një 

individ i tronditur nga veprimi.‖
322

 

 Me angazhimin e tij në luftë, Manueli ballafaqohet me çështjen  thelbësore të 

njerëzimit: pikëpyetjen e madhe mbi atë çfarë e krijon. Trajtimi i personazhit zbulon një 

bashkëveprim kompleks ndërmjet veprimit dhe krijimit të identitetit të njeriut.  

Copëzat e përshkrimit në vepër bëjnë që individi të ndërgjegjësohet për një 

angazhim aktiv. Portreti fillestar i Manuelit sikur del i paqartë: ―Njëfarë stili  

montparnasien (lagje e Monparnasit në Paris) i jepte iluzionin e të qëndruarit larg nga 

veshja e tij prej borgjezi. Në atë fytyrë tejet të zeshkët, të rregullt dhe pak të rëndë, vetëm 

vetullat e trasha mund të pretendonin të kishin diçka nga proletariati.‖
323

 Nisur nga ky 

përshkrim ne krijojmë idenë se ai pluskonte në një farë mënyre në të dy rrjedhat, borgjez 

nga formimi dhe njeri i popullit nga përzgjedhja politike. Veprimi i dhuron një fizik 

luftëtari dhe fshatarët e la Sierras shprehin më tepër simpati kur është i parruar. Manueli, 

tashmë ―togeri-kolonel i kishte qethur flokët shkurt dhe sytë e tij të gjelbër dukeshin edhe 

më të qartë në fytyrën e tij errët.‖
324

 

 Përkrah transformimit fizik shfaqet edhe transformimi moral. Në fillim Manueli të 

jep përshtypjen e ―një seriozi pavarësisht nga shakatë e tij.‖
325

 Por pas ekzekutimit së të 

dënuarve, ai trishtohet gjithnjë e më shumë dhe bëhet edhe më i sertë në karakter. 

Ksimenes dallon transformimin e tij me pamje prej autoritari :―Nga djali që kishte njohur, 

ai shihte vetëm degën e  pishës që Manueli mbante në dorë. ‖
326

 Kjo teknikë e lojës me 

objekte do të zhduket nga fundi i veprës. Temperamenti gazmor zëvendësohet me një 

buzëqeshje serioze. 

Ky modelim i njeriut nga veprimi është tronditës. Kush angazhohet në këtë proces 

heq dorë nga statusi i tij si individ. Mesazhi që përcjell Ksimenesi është i qartë: ―Je më 

fisnk kur je shef se sa individ.‖
327

 Manueli pranon që është shkëputur nga interesat e tij 

personale: ai komandon për të shërbyer. Ekzekutimi i të arratisurve shkon përtej 

sakrificës pasi ky veprim nxin pjesën fisnike te ky njeri që mbart idealin e drejtësisë. 

Nëse ai nuk arrin deri aty sa ―të humbasë shpirtin e tij‖
328

, d.m.th të mbytë zërin e 

brendshëm që proteston kundër përzgjedhjeve të diktuara nga aksioni, ai duhet të heqë 

dorë nga uniteti i tij i brendshëm, uniteti i një ndërgjegjeje që është në harmoni të plotë 
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me veprimet. Bëhet fjalë gjithmonë dhe në mënyrë dramatike për një rezistencë ndaj 

kërkesave të individit  në vetvete.  

Heshtja e vullnetshme e Manuelit kundër kërkesave të veprimit e çon atë drejt 

humbjes së anës njerëzore, çka ai e parashikon herë pas here. Goditjen e fundit e merr pas 

ekzekutimit të të arratisurve. Sjellja e tij e shkëlqyer si drejtues i jep atij një detyrë të re. 

Ndërkohë që Manueli ka krijuar një marrëdhënie të fortë me trupat luftarake që drejton, 

vendimi i tij i dhimbshëm për ekzekutimin e disa vullnetarëve e detyron që të heqë dorë 

vetë përfundimisht nga marrëdhënia e tij si individ. Në këtë pikë, shpalosen qartë të gjitha 

elementet e përcaktimit të identitetit të tij njerëzor: personalitet i vjetër muzikanti dhe 

amator femrash, unitet në botën e tij të brendshme dhe lidhje afektive. Gjithashtu në fund 

të veprës, Manueli pëson edhe një marramendje identitare. Ai  reflekton rreth të gjitha 

ndryshimeve të shkaktuara nga jeta e re që ia kishte imponuar  luftimi. Aq shumë 

thellohet distanca në raportin e tij me njerëzit saqë në fund të veprës, aty nga kapitulli i 

pestë i pjesës së fundit, ai paraqitet i vetëm me një qen-ujk që kishte adoptuar ―Sa më 

shumë e ndjente veten të ndarë nga njerëzit, aq më shumë i donte kafshët.‖
329

  

Shumë të goditur janë paragrafët e fundit që e tregojnë Manuelin të kërcënuar nga 

shfaqja e forcave të errëta në momentin kur dëgjon Bethovenin. Manueli zbulohet ―i 

lindur në luftë, i lindur në përgjegjësinë e vdekjes [...] dhe këto nota muzikore i përplasin 

në shpirt vetëdijen e ekuilibrit të tmerrshëm- të ekuilibrit që bie vetëm në gjak.‖
330

 

Manueli ka vërtetuar përgjegjësinë e gjakut të derdhur- një pushtet çnjerëzor gjithmonë i 

gatshëm për të paarsyeshmen. Hyrja në ―moshën e partive‖
331

paralajmëron marrjen e 

përgjegjësisë së vdekjes nga udhëheqës anonimë logjika e të cilëve vetëushqehet në një 

sfond instinktiv kërcënues. 

 Rimbledhja e kujtimeve arnon zinxhirin e gjesteve  me anë të cilave ndërgjegja e 

Manuelit vepron, përzgjedhje që ka nxjerrë nga harresa e së mundurës siluetën e 

paqëndrueshme të një djaloshi gjysmë borgjez dhe gjysmë proletar, artist dhe teknik,  

serioz dhe të çuditshëm. Ai arrin kështu të identifikohet si një qënie tjetër- tjetri i së 

shkuarës që nuk do të mund të imagjinonte Manuelin e tanishëm e për më tepër Manuelin 

e së nesërmes akoma të panjohur. Mendimi për të kaluarën bën që ndërgjegja e tij të 

pësojë ndryshime dhe ta shtyjë të marrë vendime të mëtejshme. Ky mendim mbi të 

kaluarën unifikon në të njëjtën kohë romanin, duke bërë që e kthyer lexuesi të ruajë fillin 

e rrjedhës së ngjarjeve.  

Kur Manueli ndërgjegjësohet për transformimin e tij, ai reflekton në këtë mënyrë: 

―Pa dyshim që  ishte e njëjta gjë  për secilin prej këtyre njerëzve që kalonin në  rrugë, që  

i binin me një gisht serenatave kokëfortë në  pianot në  qiell të hapur, të cilët kishin 

luftuar nën kapuçat e rëndë  me majë.‖
332

Realiteti kolektiv i veprimit dhe loja universale 

e jetës dhe e vdekjes, i ofrojnë  çdo luftëtari qasje në   vetvete  dhe i bashkojnë  të  gjithë  

në  një  ndërgjegje të  përbashkët, ndërkohë që ―ashtu si Manueli dhe si secili prej këtyre 

njerëzve, Spanja më në fund bëhej e vetëdijshme.‖
333

  

Pasi është lexuar në perspektivën e  itinerarit të përshkuar nga Manueli, kjo vepër 

kthehet në  roman mësimi, por pjekuria e personazhit nuk na lejon që ai të mbartë tiparet 
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përcaktuese të heronjve romaneskë tradicionalë, të tilla si: dashuri, pasione, detaje 

sjelljeje, elemente këto që u japin këtyre heronjve një karakterizim realist. Kjo mjegulli e 

individualitetit është  një  fenomen i rëndësishëm i universit malrojan pasi protagonistët 

karakterizohen shumë pak. Për më tepër, autori nuk thellohet shumë në  lidhje me 

analizat e tyre psikologjike. Te toger-koloneli, pra te Manueli shtrohet gjithashtu çështja e 

identitetit njerëzor, e kërcënimeve që  turbullojnë  konturet e tij si hero. Kësisoj, nuk 

mund të karakterizohet portreti i tij. Siç pohon dhe Zhan Kardyne: ―Personazhi ekziston 

vetëm për arsye teknike. Ai ekziston për të shprehur një  ide.‖
334

 

 Duhet saktësuar që nëse Manueli nuk formohet si individ dhe madje tenton të  

humbasë si i tillë, ai shfaqet si njeri, d.m.th si një  ndërgjegje që rinjeh identitetin në  

vazhdën e përzgjedhjes që transformon rrjedhën e jetës në  një  fat të  përcaktuar. Në  

këtë  drejtim, mund të  pohojmë  se ai mbart një  shtresim më  të  dendur romanesk se sa 

ai i një  embleme të thjeshtë të ushtrisë në formim. Rrahjet e zemrës së tij, që oshëtijnë në  

rreshtat e fundit të veprës, e bëjnë të ndjehet njeri përmes njerëzve të tjerë dhe në  

kozmos. Te Manueli eksperimentohet një farë mënyre e të qenurit për botën, për të tjerët 

dhe për fatin e tij, në një lidhje të paqëndrueshme të përgjegjësisë  dhe bujarisë. Meqë 

askush nuk mund të zëvendësojë atë që thotë unë, bazuar në angazhimet e tij, kjo lidhje 

kombinon një prirje universale të një  dimensioni  të  veçantë. 

Hapësirat që krijon veprimi mjegulljonë disi përkufizimin e njerëzimit: ―Këto 

njëzet vjet Skali kishte dëgjuar mbi konceptin e njeriut. Dhe lodhte mendjen me të. Ishte 

goxha punë, koncepti i njeriut, përballë me njeriun e angazhuar mbi jetën dhe 

vdekjen!‖
335

 Kompleksiteti i të qenurit në botë krijon vështirësi në kuptimin e këtij 

koncepti. Kërkimi i themeltares merr rëndësi të veçantë pasi ai synon që t‘i japë një  bazë  

nocionit mbi njeriun ose të  paktën të unifikojë përvoja ekzistenciale të  mbushura me 

kontradikta. 

Në qëndrimin e një gruaje të  përkulur mbi një të plagosur, Magnini identifikon 

― amësinë e përjetshme.‖
336

 I emocionuar nga një imazh solidariteti, një personazh 

lokalizon në  vetvete ― pjesën më  të  thellë [...], atë që njeh nën shprehjen më qesharake, 

amësinë, fëmijërinë ose vdekjen.‖
337

 Pra, parandjehet një natyrë e thellë, e stërlashtë e 

njeriut, por gjithmonë në një lloj raporti me botën dhe të tjerët. Ksimenesi thoshte: 

―Gjithmonë duhet mbajtur kontakti me botën në vetvete, nëse duam apo jo [...]‖
338

 Për të 

shmangur tensionet tragjike, njeriu duhet të luftojë që t‘i shmanget veprimit dhe të  fitojë 

ndërgjegjen e lindur nga përvoja.   

Një vend të rëndësishëm zë edhe lidhja njeri-kozmos. Zbritja e aviatorëve të 

plagosur na shtyn të mendojmë thellë mbi lidhjen që bashkon jetën dhe vdekjen e 

njerëzve me jetën dhe vdekjen e natyrës. Pema mollë, e vetmja e mbijetuar në 

indiferencën gjeologjike të dekorit malor, është hallka ndërmjetëse që krijon lidhjen 

ndërmjet njeriut dhe kozmosit. Magnini, i cili e ka vënë re teksa ngjitej për në Linares, 

rikalon para saj teksa  shoqëron kortezhin e barelave. Në fragmentin që vijon, kozmosi i 

flet njeriut kurse njeriu shprehet mbi botën me anë të gjuhës. Rrahja e zemrës së jetës 

njerëzore hyn në ritmin themeltar të natyrës, i regjistruar në përjetësinë gjeologjike. Kjo 
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mollë dukej sikur ishte, përtej jetës dhe vdekjes së njeriut, ritmi i jetës dhe i vdekjes së 

tokës. Përjetësia minerale injoron vdekjen ashtu si jetën; në jetën e bimësisë, në të 

kundërt, vdekja konsiderohet si fati i njerëzve. Imazhi i unazës së frutit shënon një formë 

tjetër vazhdimësie: atë të një lëvizjeje ciklike të orientuar drejt kalimit në një vdekje 

pjellore. Zbritja e aviatorëve të plagosur i jep një vazhdimësi intuitës së lindur nga 

sakrifica e kapitenit Hernandez. Pakësimi i ankthit të njeriut ndaj vdekjes me qëllim që të 

ruajë qenien e tij është lëvizja që shkëput përjetësinë e njeriut nga përjetësia minerale dhe 

që shënon fitoren  e njeriut.  

           3.3. Nocioni mbi artin te romani Shpresa 

Edhe pse nga rrethanat Malro paraqitet si njeri i veprimit, ai mbetet kryesisht 

artist. Ndër qëndrimet e personazheve përballë revolucionit, ai radhit në një kamp shumë 

amatorë arti, të tillë si: Skali, Alvear  (babai i Jaimesë), Manuel, Ksimenes dhe një krijues 

i cili quhet Lopez. Këta personazhe bëhen vektorë të ideve të Malrosë mbi artin.  

Personazhi është interpreti i një lloj vizioni mbi artin. Është ky art që i jep një fuqi 

mbinatyrore dhe dominuese të aftë për të prekur çdo njeri, madje edhe një njeri të 

zakonshëm, siç e provon anekdota që ai tregon rreth virgjëreshave të Murillos: ―Në 

rrethimin e Saragozës nga ushtarët francezë kishin bërë tendat e tyre me pikturat e 

mjeshtërve të manastireve [...] Pas betejës, heshtarët polakë, të gjunjëzuar luteshin 

përpara virgjëreshave të Murillos që shërbenin për të mbyllur çadrat trekëndëshe. Ishte 

feja, por edhe arti, sepse ata nuk po luteshin para Virgjëreshës popullore.‖
339

 Kësisoj, arti 

ruan në sytë e tyre kuptimin e së shenjtës për të cilën aspiron njeriu. Arti lidhet me idenë 

e luftës kundër vdekjes dhe të përjetshmes, kur ai nuk asimilohet në vetë këtë luftim. Arti 

rivendos dhe madje krijon të shenjtën: ―Nuk janë perënditë që krijuan muzikën, Zoti 

Skali, është muzika që krijoi  perënditë [...] - thotë Alevar.‖
340

 Ky i fundit është zëdhënësi 

i Malrosë së eseve të mëdha mbi artin, të cilat do të vijojnë në veprat e tjera të 

mëvonshme. Plakushi Alvear ka ―përjetuar dyzet vite me artin për artin, [...] ka drejtuar 

për vite me radhë një galeri tablosh, ka vendosur në Spanjë barokun meksikan, Xhorxh dë 

Latur, francezët modernë, skulpturën e Lopezit, Grekon, Pikasonë, primitivët [...]‖
341

 Por 

ky Alvear, individualist estet, është një personazh dytësor që s‘ka lidhje me veprimin 

kryesor të romanit. I guximshëm dhe i lënduar nga vdekja e djalit të tij, viktimë e 

luftimeve revolucionare, tek Alveari ekziston një farë pakënaqësie, përbuzjeje ndaj jetës, 

nënshtrim ndaj gjendjes njerëzore ashtu siç ka qenë prej shekujsh (―dhimbja bëhet më 

pak prekëse kur jeni i sigurt se nuk do të mund ta ndryshojmë dot më.‖
342

) Si rrjedhojë, 

bëhet fjalë për një mospërshtatje me botën e re, me botën e aksionit dhe të luftimit.  

Portreti fizik është domethënës për funksionin e personazhit në vepër. Edhe pse 

nuk i mungon fisnikëria, Alveari krahasohet ―me një zog grabitqar të vjetër e të fuqishëm, 

të sistemuar në kolltukun e një dhome të mbyllur, me libra të hapur [...].‖
343

Gjithë 

dialogu i Alvearit tij me Skalin provon që Malro, në vitin 1937, nuk pajtohet tërësisht me 

pikëpamjen e plakut Alvear. Ai nuk gjen tonin e duhur për t‘iu përgjigjur pyetjeve 
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kryesore të Skalisë. Ky i fundit, kritik dhe profesor i historisë së artit, komentues i njohur 

i Mazaços dhe dë Pierro dë la Françeska, ka jetuar gjithashtu për artin deri sa filloi lufta. 

Por menjëherë, ai vlerëson që këto shqetësime nuk janë më të vlefshme dhe nuk i 

përgjigjen më nevojave të njerëzve në luftë. ―Arti, sipas Skalisë, nuk ka shumë vlera 

përballë dhimbjes‖
344

. Ai përpiqet t‘ia provojë këtë Alvearit, me një shembull që do ta 

bëjë të preket: ―Në kishat e Jugut ku kemi luftuar, kam parë përballë tablove njolla të 

mëdha gjaku të cilat në kohë lufte marrin më vlerë se arti.‖
345

 

 Përsa i  përket nocionit mbi artin, në romanin Shpresa  dialogojnë dy tendenca të 

viteve 1937-1938. Nga njëra anë, pasioni ekskluziv për artin, interesi ekstrem për 

trashëgiminë kulturore si shfaqja më e pastër e madhështisë së njeriut, nga ana tjetër 

ndërgjegja e mprehtë e kufizimeve të tij në këtë luftim ku luhet fati i jetës dhe e ardhmja 

e njerëzve. Për plakushin Alvear, piktura, muzika dhe poezia janë të vlefshme si për jetën 

dhe për vdekjen. Dhe pse nuk  humbasin bukurinë, në kuptimin që percepton Malro, 

dmth, çka i lejon njerëzve të tejkalojnë veten e tyre dhe t‘i rezistojnë çdo prove, afërsisë 

dhe ankthit të vdekjes. Mes zhurmës shurdhuese të shpërthimeve të rrugës, Alveari fillon 

të lexojë një poemë të Kevedos (një shkrimtar spanjoll i shekullit XVII [...]: ―A është 

vallë, kaq e vështirë, të presësh vdekjen (e cila ndoshta nuk vjen!) duke pirë në qetësi dhe 

duke lexuar vargje të mrekullueshme?‖
346

 Kthjelltësia e tij politike mbi shoqërinë e re që 

do të krijohet në sajë të kësaj lufte tejkalon atë çka shtrohet për momentin; aksioni 

imediat. Nëpërmjet pikëpamjeve mbi artin Alvear, zëdhënës i Malrosë, ngre dyshimin që 

kjo shoqëri e re do të kërcënohet nga detyrimi dhe dhuna.  

Personazhi ofron njëherësh një imazh madhështie por edhe talljeje në momente të 

caktuara. Ai nuk mishëron forca konservatore që janë në kundërshtim me transformimin 

e strukturave shoqërore. Ai madje nuk lidhet me një formë arti që i përket së kaluarës, 

pasi ka mendësinë që veprat duhet të përshtaten me nevojat  e njerëzve dhe si rrjedhojë,  

të transformohen. Por në këto kohë të ndera lufte, kulti dhe pasioni i tij eksluziv për artin 

nuk duken më të përshtatshme për kontekstin në fjalë. Në prezantimin që narratori i bën 

personazhit, ai mbështet më tepër qëndrimin e Skalisë, të Manuelit dhe të Ksimenesit. 

Ngjarjet i kanë shtyrë këto personazhe të rishqyrtojnë rolin dhe vendin e artit në jetën e 

tyre. Për ta, muzika, piktura kanë ekzistuar në nivele të ndryshme por ata janë bërë 

përkohësisht dytësore në këtë luftë ku luhet fati i njerëzve. Kiri i Palestrinës, kjo muzikë 

e shenjtë fetare që fillon të luajë Manueli ―përputhej keq me luftën por shumë mirë me 

vdekjen.‖
347

 Këta amatorë arti kanë zgjedhur një jetë tjetër, të bindur që ―burrat të 

bashkuar  njëkohësisht nga shpresa dhe nga aksioni arrijnë, ashtu si burra të bashkuar nga 

dashuria, në zona ku nuk mund të depërtojnë duke qenë të vetëm.‖
348

 Kësisoj, ata 

justifikojnë heqjen dorë nga arti përkohësisht. Vdekja kthehet në një duel te njeriu:―ajo 

fiton apo humb.‖
349

 Ajo bëhet ndoshta më pak serioze se vuajtja e njerëzve. Si rrjedhojë, 

arti nuk mund të përmbushë absolutisht rolin e tij, as ta çlirojë njeriun nga ankthi i 

vdekjes që e ndjek që në fëmijëri. Madje në këtë kontekst, ai nuk mund të justifikojë 

ekzistencën e njeriut ashtu siç mund ta bëjë luftimi altruist dhe vëllazëror.  
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Alveari rrënjos antagonizmin midis botës së jetës, asaj të përvojës dhe asaj të 

botës së artit. Veprat të bëjnë të mundur ta kuptosh artin, si gjëja më e kulluar dhe soditja 

e tyre shkon deri në frikë për vdekjen. Në shkrimet e tij mbi artin, Malro kontraston botën 

e perceptimeve shqisore të zhytur në përkohshmëri dhe botën e artit, varg i formave 

përtej ligjeve të kohës. Duke u mbijetuar qytetërimeve që i kanë prodhuar, veprat e artit 

përfaqësojnë, sipas këndvështrimit bashkëkohor, një veprimtari mijëvjeçare krijuese për 

shkak të karakterit enigmatik të kuptimësisë së tyre. Këtu gjen vend shprehja e Hanri 

Godar, sipas së cilit, ―Pikëpyetja përballë universit është kjo mënyrë personale e të 

ekzistuarit në botë për të tjerët dhe për veten, të cilën artisti nuk e gjen të shprehur në 

asnjë nga veprat e mëparshme dhe që do të shërbejë si lëndë e parë e një vepre të re.‖
350

 

 Artisti krijues, skulptori meksikan Lopez do të shtrojë në mënyrë të qartë çështjen  

e rolit të artistit në një shoqëri në ndryshim dhe të kontributit të tij në Revolucion. Ai 

dëshiron që të ekzistojë një art që të jetë në funksion të nocionit të ri mbi njeriun, të cilin 

po farkëtojnë ngjarjet e luftës së Spanjës. Sipas tij, te çdo individ ekziston një nevojë e 

thellë për artin, jashtë çdo ideje vulgarizimi. Ai pohon gjithashtu se artisti është i aftë të 

krijojë një stil dhe pse jo dhe kryevepra, të lexueshme e të konceptueshme nga të gjithë, 

një stil që shpreh një situatë historike të re. Vetë vepra e Lopezit, ―murale të egra e të 

mëdha me kthetra dhe brirë spanjolle‖
351

,  jepet si ilustrimi i ―kësaj gjuhe të njeriut 

luftarak[...] për të gjithë, me të gjithë, kundër djallit.‖
352

 

 Lopez refuzon artin  e propagandës që pretendon të kanalizojë dhe të shfrytëzojë, 

në favor të luftës, ndjenja të tilla, si: entuziazëm, vëllazërim, por gjithashtu revoltë, ankth, 

dhunë dhe këcënim për vdekje. Dëshira për të provuar vret artin. Meqë ai denoncon në 

këtë roman kultin e një arti jashtë përleshjes me Alvearin, autori, nga goja e vetë piktorit 

revolucionar Lopez, vazhdon të refuzojë veprën tezë, letërsinë e propagandës, siç ka 

vepruar në Kongresin e Moskës, tri vite më parë.  

Krahas kontributit për krijimin e një arti të ri, një nga detyrat e artistit te romani 

Shpresa, është që të sigurojë mbijetesën e veprave të së shkuarës, edhe pse lufton për 

zhdukjen e sistemit dhe vlerave shoqërore që i kanë krijuar. Në këtë këndvështrim, Lopez 

na mrekullon me shqetësimin e tij rreth fatit të tablove të artit që rrezikohen nga bombat 

se sa rreth jetës së tij. Nën kujdesin e Këshillit të Mbrojtjes së Monumenteve, ai 

rekuperon kështu nga Grekot, Gojat e braktisura në hotele të veçanta nga pronarë të pasur 

në ikje, i bindur se njeriu i ri që do të dalë nga këto luftime të Spanjës do të dijë të 

rizbulojë një pjesë të shpirtit të tij në këto telajo të pranueshme nga të gjithë dhe jo më 

vetëm për një elitë të inteligjencës, të kulturës dhe të parasë, por për të gjithë popullin.   

Lopez gjen një përkrahje materiale te luftëtarët e thjeshtë që, duke iu bindur 

direktivave të Komitetit estetik revolucionar, respektojnë dhe ruajnë organot, kishat, 

tablotë. Ndoshta romani na bën të kuptojmë se shumë vepra me frymëzim fetar janë 

shkatërruar dhe grabitur në këtë luftë civile në një tokë me një trashëgimi artistike shumë 

të pasur. Shqetësimi për të ruajtur këto pasuri te ky revolucionar militant, i interesuar 

marrëzisht për ndryshimin, i korrespondon qëndrimit të Malrosë në Kongresin  e 

shkrimtarëve sovjetikë në 1934, kundër tendencës për asgjësimin  e së shkuarës.  
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  Duhet pranuar gjithashtu fakti se ndërsa në dy pjesët e para të romanit, i 

kushtohet më tepër rëndësi nevojës imediate për të transformuar botën me anë të aksionit 

revolucionar, në fund të romanit prioritet merr aspekti jetësor i artit që lejon të krijojmë 

një kuptim ndryshe mbi jetën, një fushë e pafund e të mundurave. Pra, arti rishfaqet si një 

nevojë themeltare. Ky episod i luftës përfundon me një lloj kthimi në dimensionin 

artistik, me një homazh ndaj muzikës e cila rizë vendin e saj në jetën e brendshme të 

Manuelit. Ky njeri që e mendonte veten të shkëputur nga muzika rigjen kënaqësi dhe 

plotësi sapo rastësia e shkëput nga aksioni dhe e lejon ta dëgjojë këngën e Internacionales 

e cila ka përshkuar romanin. Më pas vijon një romancë e thjeshtë, pastaj ― simfonitë e 

Bethovenit dhe Lamtumirat.‖
353

Muzika rikrijon lidhjen midis së shkuarës dhe së tashmes, 

revolucionit dhe traditës, jetës individuale dhe aventurës kolektive. Nën ndikimin e saj, 

heroi ndërgjegjësohet për kuptimin personal të përvojës që sapo ka përjetuar.  

Në këtë skenë finale, tri akset mbi të cilat janë ndërtuar problematika e romanit 

dhe personazhet e tij: angazhimi, ndërgjegja dhe krijimi, bashkohen me qëllim që vepra 

të flasë gjuhën e dyfishtë të artit: atë të ―së përjetshmes‖ dhe atë të së vërtetës, gjuhën e 

―së përjetshmes dhe së shenjtës‖
354

, dëgjuar nga Malro në këmbët e Sfinksit të Egjiptit. 

Në skenën e zbritjes së malit së aviatorëve, në Val dë Linares, me një teknikë të 

veçantë rrëfimi, Malro pikturon një tablo madhështore, çka na bën të mendojmë për 

procesionin e piktorit të madh Italian Benoxo Goxoli.
355

 Ndoshta realiteti i kësaj tabloje 

do t‘i kishte shpëtuar personazheve të tjera të cilët janë figurantë dhe krijuesit e piktorit. 

Por ja që Magnini në një moment ndalet dhe i drejtohet Skalisë: ―Shikoni këtë; çfarë 

pamje!‖
356

 Kjo pamje është ndoshta krijimi i këtij arti të ri për të cilin ëndërronte Lopez, 

krijimin e një tabloje pikture për një Spanjë të amësisë së përjetshme. 

Për ta përmbyllur këtë çështje, nocionin e artit të Malrosë e përcakton Karol Orua: 

―Gjesti krijues i shkrimtarit që çrrënjos të përkohshmen nga përkhoshmëria e saj, që ia 

shkul kuptimin arsyes, është në vetvete sfidë ndaj kohës. Për më tepër, heronjtë e veprës 

Shpresa dallohen nga një përpjekje për të lartësuar jetën e tyre mbi asgjënë. Nëse arti, në 

vetvete, është gjuha e njeriut luftarak, në luftë kundër të përkohshmes, vepra që tregon 

betejën e njerëzve kundër fatit të tyre është dyfishim.‖
357

  

  

           3.4. Vizioni malrojan mbi jetën dhe vdekjen  

 

Gjatë historisë së njerëzimit jeta dhe vdekja kanë qenë dhe janë dy koncepte të 

pandara nga ekzistenca e qenies njerëzore, dy anë të së njëjtës monedhë. Ne që ndodhemi 

në këtë botë, kemi ardhur nga një vend dhe drejtohemi drejt një tjetri, por pa rreshtur 

kurrë së ekzistuari. Për më tepër, në  kontekst lufte jeta dhe vdekja marrin një rëndësi të 

veçantë pasi në çdo moment njerëzit janë në një betejë të pandërprerë mes këtyre 

bashkëudhëtarëve të pashmangshëm të historisë së njerëzimit. Është kjo ide që na ka 

intriguar që të ndalemi te këndvështrimi i secilit autor mbi këtë çështje.  
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Të shkruash për vizionin malrojan mbi jetën dhe vdekjen, nuk është  aq e lehtë  

duke marrë  parasysh morinë  e këndvështrimeve të  personazheve mbi këtë  nocion. 

Sipas Negysit, jeta ka kuptim kur jetohet me guxim, me besnikëri, me barazi. Ai 

angazhohet në luftën kolektive për të jetuar intensivisht. Kundërshtia e rregullit, e 

anarkisë dhe e organizimit merr një vlerë etike: ―Të jetojnë ashtu siç duhet jetuar, që  

tani, ose të  vdesin.‖
358

 Këtu zbulohet thellësia metafizike e sfidës ndaj vdekjes e cila i 

ndjek dhe i kërcënon vazhdimisht këto personazhe në zjarrin e luftës. Njeriu as nuk e 

pranon në mënyrë pasive e as nuk e kundërshton vdekjen. Kësisoj, ajo kthehet në  fat. 

Kësaj pikëpamjeje i kundërvihet Garcias ndërsa pohon: ―Që  revolucioni të  jetë  një  

mënyrë  jetese, ai kthehet pothuajse gjithmonë në një mënyrë për të vdekur.‖
359

Nga ana 

tjetër, Manueli i referohet thënies së Barcës, sipas së  cilit ―E kundërta e poshtërimit,[...], 

nuk është  barazia, por vëllazërimi.‖
360

 Hernandezi, qëndrimin e të  cilit do ta analizojmë  

më  gjerësisht, kujton fjalët e Morenos: ―Gjëja e rëndësishme e vdekjes, është se ajo e bën 

të parevokueshme atë çfarë ka paraprirë, të pazëvendësueshme. Përgjithmonë, tortura, 

përdhunimi, e ndjekur nga vdekja është me të vërtetë e tmerrshme‖
361

 dhe ai vetë kupton 

që tragjedia e vdekjes është ajo që transformon jetën në fat. Vdekja shndërron çdo gjë  në  

absurde dhe të kotë, por vdekja e zgjedhur me dëshirë ruan dinjitetin njerëzor. Sembrano, 

i cili nuk arrin të pajtojë  ndjenjat pacifiste dhe angazhimin e tij në aviacionin republikan, 

gjen një zgjidhje për të sfiduar vdekjen. Ai bombardon shumë poshtë dhe rrëfimtari na 

bën të ditur: ―rreziku që ai ndërmerrte, zgjidhte problemet e tij etike.‖
362

 Absurditetit të 

vdekjes, heroi i përgjigjet me aksion dhe zgjedhja e qëllimshme e rrezikut i jep një 

kuptim fatit dhe largon absurdin. ―Në sfidën ndaj vdekjes, njeriu rigjen madhështinë dhe 

zotërimin e fatit të tij; ai i ngjason Prometeut‖
363

, pohon Ahri Pejre.  

Ndër artikujt e shumtë  mbi veprën e Malrosë  na ka intriguar orientimi filozofik 

dhe letrar që Karol Orua i jep temës së jetës dhe vdekjes. Vdekja në filozofinë e Malrosë 

është rezultati përfundimtar i fatalitetit dhe pyetja nëse njeriu ka të drejtë të shkaktojë 

vdekjen e tjetrit merr një rëndësi të veçantë. Madje Shpresa thekson faktin se vuajtja dhe 

burgimi, të pasuara me vdekje, janë një nga të këqijat më të mëdha që një qenie njerëzore 

mund të përjetojë. Si pasojë, që të nënshtrosh një person në këtë proces, do të thotë të 

kryesh një nga krimet më të rënda. Nga sa shprehet Hernandezi, atë çfarë njeriu nuk 

mund të mbartë, është ideja se pasi goditet dhe rrahet ai do të vritet, dhe se nuk do të 

ndodhë asgjë tjetër më pas. Në këtë moment, Hernandezi përçon qartësisht konkluzionet 

etike të Malrosë në lidhje me vizionin e tij mbi botën, një vizion në të cilin fati mbetet 

çelësi. Aksioni i zbulon njeriut një fat plot premtime të regjistruar në kohë  si e ardhme. 

Përballë vdekjes, njeriu zbulon asgjënë e përkohshme që fikson fatin e tij, duke u ndierë 

kështu krejtësisht i pafuqishëm: ―[...] tragjedia e vdekjes është ajo që transformon jetën 

në fat, e duke u nisur prej saj, asgjë nuk mund të kompensohet. Dhe- madje edhe për një 

ateist, këtu qëndron rëndësia ekstreme e momentit të vdekjes. ‖
364

 

 Hernandezi vdes gjatë zhvillimit të ngjarjeve të romanit dhe ai e di se vdekja e tij 

është e pashmangshme. Në dy kapitujt e romanit Shpresa, Hernandezi shfaqet në burg në 
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pritje të ekzekutimit dhe kjo na bën të kujtojmë imazhin paskalian të fatit të njeriut. Ai e 

di se është dënuar me vdekje dhe kjo i kujtohet çdo ditë ndërsa të burgosurit e tjerë  

nxirren jashtë për t‘u ekzekutuar nga maurët e Frankos. ―Njerëzit e dënuar mendojnë 

vetëm mbi vdekjen‖
365

 përfundon ai në një analizë të situatës ku është torturuar si vetë 

Paskali.
366

  

Sipas Malrosë, nuk ka shpirt kur njeriu vdes e nuk ka kompensim pas vdekjes. 

Marrja e një jete njerëzore është, pra, diçka tepër serioze për autorin në fjalë. Në lidhje 

me pamundësinë e kompensimit pas vdekjes, mendimi dhe terminologjia e përdorur nga 

Malro ngjajnë pothuajse me ato të babait shpirtëror të ekzistencializmit, Martin Hajdeger-

shkruan Karol Orua. Hajdeger, vizioni i të cilit rreth pozitës dëshpëruese së njeriut në 

univers ishte shumë i ngjashëm me atë të Malrosë, arrin në një përfundim shumë të 

ngjashëm në lidhje me rëndësinë apo domethënien e momentit të vdekjes. Sipas  

Hajdeger, jeta karakterizohet nga fakti se të gjitha gjërat janë të mundshme, ndërsa 

vdekja, ndryshe nga ajo, karakterizohet nga pamundësia e të gjitha mundësive. Ashtu si 

Hajdeger, Malro mendon që njeriu duhet të  kërkojë kuptimin  e ekzistencës së  tij në botë 

duke menduar vdekjen. 

Sipas Karol Orua, ―Ekzekutimi i kapitenit Hernandez vë në skenë sfidën ndaj fatit 

në sajë të këmbënguljes së njeriut. Pashmangshmëria e vdekjes prodhon te i burgosuri një 

shkëputje të madhe. Tek shkon drejt ekzekutimit, ai ndjen distancën që krijon bota me të 

gjallët dhe është i ndërgjegjshëm që të gjithë do të vdesin, edhe pse akoma e ijnorojnë 

dhe ndërsa  anëtarët e skuadrës luajnë komedinë e nderit për t‘u bindur, të dënuarit 

ndodhen  tashmë përtej çdo komedie, të dalë nga joautentikja.‖
367

   

Më tej, ajo e shpjegon më qartë këtë argument: ―Duke iu referuar Hajdegerit, 

pranimi i vetëdijshëm i vdekjes e vendos njeriun përballë dy mënyrash së ekzistuari: atë 

të të pacaktuarës (me anë të përemrit on në frëngjisht), të joautentikes, të drejtuar nga ide 

dhe qëndrime të fituara dhe atë të autentikes (të pavërtetës), e cila ekziston sipas kushteve 

të veta. Duke pritur vdekjen me ankth dhe guxim, në vend të shmangieve të së 

përditshmes, njeriu tregohet arrogant ndaj asaj që i ofron bota. Sipas tij përsëri, ne do të 

arrijmë në zgjidhjen krenare së të ekzistuarit për vdekjen, si mundësia jonë më e 

përshtatshme e të ekzistuarit dhe kjo deri në  pragun më të lartë ku shkrihet çdo raport me 

të tjerët. ―Vdekja është, për aq sa është, në esencën e saj, e imja‖
368

, pohon filozofi, për të 

cilin edhe vetë sakrifica nuk mund të thyejë këtë vetmi: të pranosh vdekjen për të tjerët 

nuk do të  thotë që të  tjerët do të vdesin domosdoshmërisht.   

Karol i kundërvë Hajdegerit mendimin e Kristian von Krokou i cili e quan këtë 

argument ―një vetëpërbuzje fodulle.‖
369

 Duke u nisur nga ky këndvështrim, Karol 

përpiqet të shpjegojë lodhjen që frenon Hernandezin të bëjë një lëvizje kur një i dënuar 

tjetër i ofron arratisjen. I rraskapitur nga jeta, ai ecën drejt asaj që e ka munduar aq 

shpesh: çasti kur një njeri e di që do të vdesë pa patur mundësi të mbrohet. Është një e 

vërtetë e zbuluar nga destinimi i tij drejt vdekjes. Largpamësia e zhgënjyer nga një 
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ndërgjegje e vetmuar sikur zëvendësohet me luftimin kolektiv. Me të  drejtë  Karol shtron 

pyetjen: ―Me afrimin e vdekjes, a do të fshihej dimensioni vëllazëror i angazhimit në të 

cilin Hernandez ka vënë në dispozicion të gjithë bujarinë e tij, për t‘i lënë vend vetëm 

vendosmërisë përbuzëse të një njeriu që mbështetet në guximin  e tij vetmitar ?‖
370

 

 Në  vazhdën e arsyetimit të Karol, Levinas i kundërvë Hajdegerit një vizion tjetër 

të aventurës së të qenurit. Gjatë aktit të vdekjes për tjetrin, ai identifikon tejkalimin e 

përpjekjes shtazarake drejt jetës. Në këtë mënyrë, vetmia e vazhdueshme e vdekjes e 

ashtuquajtur autentike tejkalohet nga përparësia që i jepet tjetrit në raport me mua.‖
371

 

Mirëpo para arrestimit, Hernandez ishte bërë lajmëtari i një koncepti të ngjashëm mbi 

vdekjen e pranuar për tjetrin. Moreno kishte  konsideruar si izolim në burg idenë e 

vdekjes solitare dhe dyshimin e një luksi të rremë në zemër të heroizmit si të dështuar 

ndërkohë që mungon publiku i shokëve të luftës. Hernandezi i përgjigjej atëherë  me ―të 

vdesësh për‖- të vdesësh për ― të bërë njeriun të ecë përpara.‖
372

 Arrestimi i kapitenit  

ilustron më së miri këtë lloj besimi. ―Ai nuk donte të vdiste i vetëm.‖
373

 Gjithsesi, ai 

mbulon i vetëm ikjen e shokëve të tij në arenat e Toledës, plotësisht i lumtur. Një  

analogji mund të bëhet këtu me personazhin e Për kë bie kambana, Xhordanin i cili 

mbulon ikjen e grupit guerilas. Vetmia përballë vdekjes ishte shndërruar në  një  shtysë  

për t‘i dhënë kuptim jetës. Mirëpo, refuzimi i tij për arratisje pavarësisht mundësisë së tij 

të fundit nuk ka të njëtin kuptim si pritja e armikut në arenat e Toledës.  Dimensioni 

vetëmohues i sakrificës së parë në jetë është lënë në plan të dytë, ndërsa marshimi drejt 

vdekjes nuk shpreh gjë tjetër përveç se lodhjen për të vepruar, neverinë për të jetuar e 

mbi të gjitha vendosmërinë kryelartë përballë komedive të ekzistencës së njeriut.  

Na duket paradoksale që ky individ i vetëdeklaruar i vetmuar që zbret drejt 

vdekjes së panevojshme të krijojë një lloj marrëdhënie me vdekjen për të tjerët. Kjo ia 

shton absurditetin ngjarjes duke zbuluar kështu vërtetësinë e aventurës së jetës të çdo 

individi. Krijimi i një marrëdhënieje të tillë ka burimin te një goditje e fortë që ka pësuar 

Hernandezi. Bëhet fjalë për një shofer tramvaje të dënuar gabimisht, të cilin për shkak të 

xhaketës së tij të vjetëruar në supe nga fërkimi i çantës e kanë marrë për një luftëtar që di 

të përdorë shumë mirë armën. Ai që deklaronte apolitizmin e tij në oborrin e burgut nuk 

proteston më përballë skuadrës së pushkatimit. Përkundrazi, kjo gjë i jep kurajo që të bëjë 

thirrje për shpëtimin e frontit popullor. Ky shofer tramvaje shndërron vetë rrezikun e 

vdekjes në fat, duke kërkuar kështu një dënim të pajustifikuar. Në momentin e vdekjes ai 

i jep një kohësi tërësisë së ekzistencës së tij: ―Ajo nuk është më një vijë e thyer nga një 

gabim absurd, por një vijë në ngjitje drejt një akti sfide.‖
374

   

Një përshkrim i shkurtër i portretit fizik zbulon atëherë një ―burrë të imët, (në  

fakt në frëngjisht petit homme) që ngjan me ullinjtë e zinj.‖
375

 Mbiemrat me kuptim 

zvogëlues përforcojnë dinjitetin e tij duke përcaktuar një brishtësi të kthyer në trimëri. 

Hernandezi, i mahnitur nga gishtat që formojnë përshëndetjen republikane është i qetë 

―që pas një minute do të  shtrëngojë dheun.‖
376

 Jo vetëm që e nuk shkëput marrëdhënien 
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me tjetrin, por përkundrazi vdekja e përcakton atë. Shoferi i tramvajit ka kaluar nga një 

identitet bosh në një identitet njeriu dhe vdekja e tij do të thotë të jetosh me tjetrin:  me 

dy të tjerët të rreshtuar përballë skuadrës, me të gjithë luftëtarët republikanë të bashkuar 

në momentin e fundit. Është gjithashtu një vdekje përballë tjetrit, përballë atyre që do ta 

vrasin. ― Sa i kotë është imazhi i thertores. Por njerëzit nuk theren; duhet t‘i vrasësh.‖
377

 

Në fakt, do të duhet të përpiqesh jo të mbysësh shoferin, në ritualin e zymtë që çrregullon 

rebelimi i tij i qetë, por të sfidosh ndalimin e vrasjes, të shkaktuar këtu nga vështrimi i 

frikshëm i pafajësisë. Sipas Karol Orua, krijohet kështu një zinxhir njerëzor; tre burra që 

vendosen para skuadrës, me grushtin e ngritur lart. Oficeri fashist prek kufirin  e fuqisë së 

tij, sepse urdhri për të ulur krahun nuk rezulton i dobishëm te këta njerëz tashmë të 

nënshtruar ndaj dënimit kapital: nuk i mbetet gjë tjetër veçse të lidhë një lak- tendencë 

simbolike përballë të burgosurve që ngrenë supet dhe përballë lëvizjes që synon lart me 

grushtin e ngritur në ajër. Vjen radha e kapitenit republikan, i përfshirë në një solidaritet 

suprem: ― Tre të tjerë, prej të cilëve Hernandez, vendosen nën erën e hekurit dhe të  dheut 

të pluguar.‖
378

 Simbolizmi i këtij grushti të ngritur lart vepron si një apoteozë e anës 

njerëzore që tregon tashmë mirënjohje. Bindja e shprehur dikur nga Hernandezi gjen 

zbatim. ―[...] duhen shumë të vdekur për të bërë që njeriu të avancojë një centimetër‖
379

, 

do të shprehej ai, duke rimarrë imazhin evangjelik të farës së grurit, e cila sjell shumë 

fruta, nëse ai vdes.‖
380

 Vdekja paraqitet në vepër si një sfidë e vërtetë. Fitorja e vdekjes 

vëllazërore mposht vetminë e të qenurit për vdekjen  dhe mbi vetë vrasësit. 

Duhet pranuar fakti se një fitore e tillë mbetet problematike, pasi forca e këtyre 

njerëzve që shpaloset nga njëri republikan te tjetri përballet me imazhin  e çuditshëm të 

maurëve, të cilët Malro i konsideron vrasës ― jashtë spektrit të jetës dhe vdekjes.‖
381

 Nëse 

viktimat arrijnë të korrin një fitore morale dhe simbolike, a mos suksesi i vërtetë u përket 

atyre që i kryejnë këto vrasje?  

Duhet pranuar se farën e sakrificës e mbjell Hernandezi. Pastaj Moreno do të jetë 

ai që do të përparojë në drejtim të armikut, i shoqëruar nga qindra njerëz në vrullin e 

lëvizjeve kolektive. Tonalitetet vitale të këtij vrulli vëllazëror shndërrojnë të qenurit për 

vdekjen në të qenurit kundër vdekjes. 

Një kritik i njohur i veprave të Malrosë thekson ―Të jesh kundër vdekjes do të 

thotë të vdesësh për tjetrin.‖
382

 Pas këtij iluzioni lirik, edhe organizimi i Apokalipsit me 

një ushtri të organizuar e të disiplinuar do të sjellë vdekjen e luftëtarëve republikanë të 

cilët janë të gatshëm të japin jetën në emër të vlerave morale për të vendosur kështu 

kufijtë e pragmatizmit të fitores dhe për të kuptuar dykuptimësinë e dështimit të betejës 

së Toledës.  

           3.5. Misticizmi te romani Shpresa  

Malro vetëpërcaktohej si mistik pa besim. ―Misticizmi në kuptimin malrojan,  

qëndron në besimin te një bashkim intim dhe i drejtpërdrejtë i shpirtit njerëzor me një 
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realitet superior.‖
383

 Për ta zgjeruar këtë ide, me këtë term ai nënkupton çdo qëndrim, i 

cili në cilësinë e doktrinës, mbështetet në intuitë ose ndjenjë më tepër se në arsye. 

Mistikja sipas tij, është tërësia e praktikave me anë të të cilave shpirti është në kontakt me 

të mbinatyrshmen. Me fjalë të tjera, është bindja absolute, më pasionante se racionale, që 

formohet rreth një doktrine, një partie ose një personi.  

 Si në angazhim ashtu edhe në vepër, Malro dëshmon për një misticizëm të 

pamohueshëm me bindje agnostike dhe humaniste.  

Nëse e analizojmë këtë term në planin etik dhe në atë të marrëdhënieve njerëzore, 

misticizmi mbetet fara e mungesës së tolerancës dhe e luftërave  ideologjike. Konkretisht, 

Malro dallohet për një misticizëm profan, atë të vëllazërimit ndërmjet njerëzve dhe atë të 

praktikës artistike. ―Arti, është, në fakt, sipas tij (Malrosë), akti prometian me anë të të 

cilit, me fuqitë e tij, transfiguron kafshërinë e kalbur në njerëzim të përjetshëm [...] është 

liturgjia e një revolte metafizike, hakmarrja e shpirtit ndaj fatalitetit.‖
384

 Shterimi i 

mundësive të ofruara nga shqisat e kthen njeriun në një gjëndje kafshërie dhe nënkupton 

një heqje dorë nga dëshira për t‘i dhënë një kuptim jetës. Këtë e shpjegon qartë Nikola 

Neuit: ―Kushti i parë i shpëtimit të vërtetë të njeriut është refuzimi i nënshtrimit dhe 

ekzaltimi i aksionit.‖
385

 Kështu, duke u hedhur me vrull në një aksion kolektiv, 

revolucionari i jep jetës së tij një kuptim tjetër nga ai i i fatit të thjeshtë individual. Malro  

pohon se bujaria është nderi i revolucioneve të mëdha. Ky akt krijues që lind një vepër 

artistike shpreh hapur mospranimin e nënshtrimit ndaj fatit dhe ky pushtet krijues i artistit 

i jep pavdekësi vëllazërimit të të gjithë njerëzve, qofshin këta të vdekur apo të gjallë.  

Është populli sovran i Spanjës që mbizotëron rrëfimin te kjo vepër, që rrëmbehet 

nga një ndjenjë mistike e veprimit. Garcia e përshkruan këtë mistikë të veprimit në një 

nga fragmentet më të bukura të veprës, ku episodi më i gjallë është manikeen, skena në 

Toledo në të cilën dhjetë mijë trupa luajaliste hedhin poshtë armët e tyre dhe dezertojnë.   

           3.6. Luftëtari në udhëkryqet e dualitetit te romani Për kë bie kambana  

Është  e natyrshme që në kohë lufte, njeriu që  merr pjesë aktive në  luftë, do të  

përballet me sprova të vështira të cilat në të shumtën e rasteve do të  krijojnë  edhe 

dualitet në  mendimet e tij.  

Përveç antifashizmit të palëkundur, vepra e Heminguejt Për kë bie kambana është 

plot dykuptimësi. Romani i jep zë të fuqishëm një të keqeje të madhe siç është lufta si 

dhe përparësisë së dashurisë, p.sh, idealeve që përplasen me domosdoshmërinë e vrasjes 

dhe nevojën për sakrificë individuale me qëllim që të sigurohet liria kolektive. Për të parë 

më nga afër këtë përplasje të pandërprerë pasigurish që përshkojnë Për kë bie Kambana 

do të përqendrohemi te fragmentet më të njohura të veprës, historinë e Pilarit mbi 

masakrën  e luajalistëve dhe  skenën e vdekjes së Robert Xhordanit.  

Kapitulli 10  i veprës përbëhet nga rrëfimi i gjatë (rrënqethës dhe që e mbërthen 

Xhordanin) mbi ―fillimin e lëvizjes‖ në një qytet të vogël. Pilari, gruaja e Pablos që 

drejton grupin guerilas, ia tregon historinë Robert Xhordanit. Pilar përmend një nga 
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banorët e qytetit, i cili thotë:― Sot do të fshijmë fashistët [ …] dhe nga  byku do të dalë 

liria e këtij populli.‖
386

 Shfarosja e të ashtuquajturve fashistë fillon me një grup ushtarësh 

vendas por shndërrohet në vrasjen brutale dhe të zgjatur të pronarëve të tokave, të 

shitësve dhe të priftit katolik të qytetit. E ashtuquajtura drejtësi shpejt degjeneron në 

mizori dhe dehje. 

Pilari e pranon që luajalistët u bënë një ―turmë‖
387

 dhe përfundon,―[...] mendova 

se e kishim nisur keq.‖
388

 Historia e Pilarit është krahasuar me atë çfarë ndodhi në fshatin 

e Rondas në vitin 1936 kur 500 njerëz i hodhën nga një shkëmb. Duke i kushtuar kaq 

vëmendje çështjes së subjektit, Heminguej i jep fund një sigurie të mëparshme dhe 

përfundimisht rrëfen një të vërtetë të dhimbshme. Me këto veprime e mendime, thuhet se 

ai ka bërë një lloj shlyerje, kompensimi.   

Në kapitullin 11, Robert Xhordani mediton gjatë rreth asaj çfarë ka  mësuar nga 

Pilari. Ai ka dëgjuar për mizori të tilla më parë, por kurrë nuk i ka ndjerë kaq thellë sa 

tani: "Pilar ia kishte nxjerrë të gjallë parasysh gjithë skenën, ashtu siç qe zhvilluar në 

qytetin e saj."
389

 Rrëfimi i Pilarit ka fuqinë magjike të artit që e bën tjetrin të ―shohë‖ 

ç‘është e vërtetë. Më pas, mendimet e Xhordanit errësohen tepër kur ai e barazon 

mizorinë me një të metë kryesore të karakterit të spanjollëve, e cila mund të lexohet më 

tepër si një vëzhgim mbi politikën dhe natyrën njerëzore :   ―Këtë e provon kur njerëzit të 

dalin kundër, por ata shpesh i dalin kundër kujtdo, por kur të vinte puna për gjykime, këtë 

duhej ta linte për më vonë, kur të vinte koha që mendimet të piqeshin mirë.‖
390

 

 Edhe pse i kundërvihet vetes për të menduar në këtë mënyrë, Xhordani  mposht 

sigurinë e dikurshme mbi karakterin  e dhunshëm të çdo lufte dhe politikën e gabuar të 

atyre që e bëjnë: ―Së pari duhet fituar lufta. Po të mos e fitojmë luftën, atëherë gjithçka 

është e humbur.‖
391

 Me fjalë të tjera, pavarësisht mizorive, mjegullisë mbi tradhtinë 

politike dhe dhunës ndaj  njerëzve, domosdoshmëria  e kundërshtimit të fashizmit  është  

urgjente dhe e një rëndësie të veçantë. 

 Historia e Pilarit mbi masakrën e fshatit gjithashtu sinjalizon një problem moral 

që ka pasoja gjatë gjithë veprës. Pikërisht në këtë moment zë fill fërkimi ndërmjet 

sigurisë së vjetër të Heminguejt kundër luftës në të cilën çdo vrasje është e gabuar dhe 

sigurisë së re të antifashizmit në të cilën çdo vrasje është e justifikueshme. Këtu qëndron 

ai dualitet në mendimin e autorit tonë.    

 Qartësisht, tipi i vrasjes i përshkruar në historinë e Pilarit është një akt i 

pamoralshëm. Personifikimi i këtij është Pablo, i cili, që nga ajo kohë është kthyer në një 

pijanec i rrezikshëm që qan natën nga frika e vdekjes dhe nga ndjenja e përjetshme e 

hakmarrjes. Ai është përgjegjësi kryesor për vdekjet në fshat dhe për hedhjen në erë të një 

treni, pa përfshirë morinë e incidenteve të tjera. Për më tepër, teksa hapet romani, Pablo 

interesohet vetëm për të fshehtat e tij dhe kujdeset për kuajt e tij. Në një bisedë të 

mëtejshme, Pablo rrëfen: ―[... ] po t‘i kishin vrarë fashistët kudo, ashtu siç i vrava unë, 

kjo luftë s‘do të bëhej. Megjithëse unë s‘desha të ndodhte ashtu si ndodhi […] qe punë 

barbare […] do të isha i lumtur , po të mos i kisha vrarë ata, që vrava... Sikur t‘i sillja 
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prapë në jetë [...] jam gati t‘i ringjall.‖
392

Asgjë, madje as kredoja e romanit, nuk mund të 

justifikojë  fajin  e madh dhe rrezikun moral të vrasjes pa dallim, mëkatin e madh që ka 

kryer Pablo.   

Përsëri zëri më i fortë në roman ndaj vdekjes është i moshuari, Anselmo, figura 

më e devotshme dhe më prekëse. Rrëfimtari e quan atë njeri shumë të mirë. Ndërsa ai 

vëzhgon ushtarët te ura, ne hymë në mendimet e tij. Ai mendon: ―Kushdo që e bën këtë 

punë, me kalimin  e kohës, bëhet kafshë [...] sidoqë vrasja është e nevojshme, mëkati i 

vrasjes është i madh dhe pas luftës duhet të bëjmë diçka shumë të fortë që të na falet 

mëkati.‖
393

  

Nëse Anselmo ngre zërin mbi siguritë e dikurshme të Heminguejt, Robert 

Xhordani ngre zërin për sigurinë e re të vrasjes së justifikueshme. Megjithatë, për të 

justifikuar vrasjen, Robert Xhordani duhet të jetë në gjendje të mbartë mendime të 

turbullta, madje kontradiktore në mendjen e tij. Pasi ka vrarë një anëtar të kavalerisë 

fashiste, ai  kontrollon letrat e djaloshit të dërguara nga nëna, motra dhe e fejuara e tij. 

Kjo çon në një monolog të brendshëm torturues mbi domosdoshmërinë e vrasjes dhe 

potencialin e saj për të keqen - madje edhe kur bëhet për një kauzë të drejtë. Xhordani  

më në fund përfundon, ―Ta  bësh si një domosdoshmëri, por pa besuar në të. Se po nise të 

besosh, atëherë e mori lumi këtë punë.‖
394

  

Përpjekja e Heminguejit për të humanizuar ushtarët fashistë- veçanërisht nëntoger 

Berrendon, i cili do të vritet nga një Robert që po vdes sapo librit t‘i vijë fundi –më vonë 

komplikon këtë veprim moral sa balancues aq edhe torturues. Efekti krijon më tepër 

paqartësi në lidhje me idenë e vrasjes së justifikueshme në kohë lufte. Edhe kur 

Heminguej ndihet antifashist, ai njëkohësisht shpreh keqardhje për vrasjen që duhet ta 

kryejë domosdoshmërisht.  

Skena e vdekjes së Xhordanit  është një nga skenat më emocionuese të letërsisë së 

shekullit të njëzet. Ajo akoma mbart doza misteri. Absurditeti dhe tragjedia kanë të njëtën 

barazpeshë. Ja se si shprehet kritiku Xhejms L. Kestli: ―Humbja e jetëve njerëzore në 

sakrificë pothuajse e bën universin e rrëfimit absurd.‖
395

 Në këtë skenë, shumë forca dhe 

kundërforca  bashkëveprojnë ngushtë dhe përplasen me një tjetër: dashuria me sakrificën, 

besnikëria me tradhëtinë, fati me përzgjedhjen, prioriteti i individit me luftimin kolektiv 

pët liri.  

Nëse ne si lexues qëndrojmë shumë pranë tekstit ose i rikthehemi leximit për të 

pasur një këndvështrim më të gjerë mbi rrëfimin, Për kë bie kambana na krijon një ndjesi 

kotësie pothuajse dëshpëruese. Për shembull, ne dimë se gjenerali Golz i pohon 

Xhordanit se hedhja e urës në erë është një mision vetëvrasës dhe se i gjithë projekti do të 

përfundojë me vdekje. Shenja dhe paralajmërime për një fund të dhimbshëm shfaqen 

edhe në fragmente të tjera të veprës. Përtej fatit të tij individual dhe me një ironi therëse, 

Xhordani arrin të kuptojë që edhe pse grupi guerilas e shkatërron urën me sukses, armiku 

është tashmë në dijeni të planit dhe elementi i surprizës  humbet. Në fshehtësi, guerilasi 

Fernando i raporton armikut se do të ketë një përpjekje për të hedhur urën në erë. 
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Xhordani i sheh aeroplanët fashistë tek fluturojnë mbi kokën e tij, dy ditë para sulmit të 

planifikuar dhe dyshon se janë ―fat i tij i mekanizuar.‖
396

 El Sordo, lideri i grupit guerilas 

fqinj parlajmëron se armiku është në dijeni të hedhjes së urës në erë: ―Ata dinë, Përgatitin 

edhe ata.‖
397

 Për më tepër, Xhordani përpiqet të anullojë sulmin deri sa të ketë një provë 

më të fortë e të mirëpërcaktuar të lëvizjeve të trupave. Nga ana tjetër, korrieri që ai 

dërgon te gjenerali Golz tradhëtohet nga vetë krahu i tij e nuk arrin në kohë. Kështu 

sulmi, edhe pse krejtësisht i kotë, përparon.    

Po t‘i kthehemi përsëri këtij fragmenti të veprës, shumë lexues së kohës së 

Heminguejt duhet ta kenë kuptuar që kjo betejë për Segovinë e bazuar në histori 

përfundoi të ishte jobindëse për fundin e luftës. Është një provë që pret shpresën  e 

Xhordanit: ―E sotmja është një ditë e vetme midis ditëve, që do të vijnë. Por ajo, çka do 

të ndodhë në të ardhmen varet nga kjo, që bën ti sot‖
398

 Një moment më vonë, edhe vetë 

Xhordani e quan këtë pohim pompoz. Edhe lexuesit e ditëve tona e dinë mirë se Lufta 

Civile e Spanjës kishte përfunduar me humbje një vit përpara se të dilte romani në vitin 

1940. Kështu, në një kuptim më të gjerë, rezultati aktual i misionit të Xhordanit – nga një 

perspektivë e arsyeshme – është i gjithi i dyshimtë.   

Më tej Heminguej intensifikon ndjesinë e kotësisë së rrëfimit plot ironi kur Robert 

Xhordani copëtohet nën kalin pronarin e të cilit ai e ka goditur për vdekje një ditë më 

parë. Në një moment që ngjall keqardhje, Xhordani duhet të bindë Marien ta lërë dhe 

kështu të ruajë të gjthë ata që janë pas tij. Romani na lë të kuptojmë që Maria është 

shtatzënë me fëmijën e Xhordanit ndërsa ai i deklaron: ― Ti je unë tani. Këtë me siguri e 

ndjen vetë tashti, ë lepurushe?‖
399

. Pas kësaj ndarjeje agonizuese, një ujëvarë mendimesh 

e ndjek Xhordanin: nga fatalizmi ― Çdo  njeri do ta bëjë këtë, në mos një ditë, një 

tjetër‖
400

 te keqardhja, ― Më vjen shumë keq që po ndahem, vetëm kaq [... ] O Zot, sa 

shpejt kisha nisur të mësoja kohët e fundit.‖
401

 dhe  përfundimisht përsëri te plani 

ushtarak me të metat e tij,  ―U pa puna që në fillim, kur i dhanë ata soj urdhrash 

Golcit.‖
402

 Të gjitha këto elemente duket sikur theksojnë kotësinë e luftës: beteja e 

humbur,  dashuria e shkatërruar, vdekja e panevojshme dhe vdekja e harxhuar më kot e 

një djaloshi të përkushtuar. Por me bindje mund të shprehemi se qëllimi i Heminguejit 

nuk ishte të vinte theksin te kotësia, pasi kjo sigurisht do t‘i jepte romanit një formë 

absurde, nihiliste. Për më tepër, kjo bie ndesh me sigurinë e re që ka fituar autori në lidhje 

me luftën - përparësinë e lirisë dhe nevojën e një luftimi për vdekje kundër fashizmit.  

Skena e vdekjes së Xhordanit, ndryshe nga hedhja e urës në erë, është një 

tronditje, një shpërthim i forcave racionale dhe emocionale, që ndoshta dhe e çorientojnë 

lexuesin për shkak të dualitetit që përshkon mendimet e Xhordanit, zëri i vetë 

Heminguejt. Në një kuptim racional, Për kë bie kambana  mund të lexohet si një akuzë 

ndaj luftës, politikës së korruptuar dhe njerëzimit me të metat e tij. Megjithatë, mund të 

mendohet se vdekja e Xhordanit vepron në një nivel më të thellë për të çliruar 

emocionalisht atë çka romani përshkruan si të kotë.  
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Robert Xhordani është një amerikan, i cili është i gatshëm që të sakrifikojë jetën e 

tij për lirinë e Spanjës. Pavarësisht sigurisë izolacioniste më të hershme të Heminguejt, 

këtë radhë ai e ka bërë protagonistin e tij  një fshatar dhe intervencionist, që paralajmëron 

lexuesin se ka beteja më të mëdha përtej kufijve të tij për të cilët njerëzit e nderuar janë 

gati të luftojnë dhe të vdesin. Përmes kësaj vepre, Xhordani shpreh kredon e tij 

antifashiste në mënyrë të përsëritur në mendime dhe në dialog, teksa i tregon Marias se si 

mund të brumosen djemtë amerikanë për të kuptuar luftimin: ― Mund t‘i edukojmë e t‘i 

përgatisim njerëzit që, kur të vijë koha t‘ia kenë frikën fashizmit, të dinë ta njohin dhe ta 

luftojnë, kur të shfaqet.‖
403

 Pikërisht  para betejës për urën, Xhordani përsëri shfaqet si 

për t‘iu drejtuar audiencës amerikane: ― [...] për sa kohë që të jemi në gjendje t‘i 

gozhdojmë këtu [...] do të luftojnë gjithmonë nëse janë të armatosur mirë.‖
404

  

 Ky është, natyrisht, një vështrim retrospektiv i një lufte të humbur tashmë dhe 

një jehonë e shkrimeve polemike të Heminguejit. Por në kohën kur u shkrua kjo vepër, 

teksa bota po hynte në një luftë për jetë a vdekje kundër nazizmit dhe teksa Amerika 

mbante qëndrim asnjanës, nënkuptohej qartë se duhej të dërgoheshin në shtëpi (pra në 

Amerikë) mësimet e së kaluarës së vonshme, mësime që Heminguej, korrespondenti i 

luftës, nuk mund të mos merrte për ta bërë vendin e tij të reagonte. Ndoshta ia ka dalë 

mbanë me fuqinë e rrëfimit dhe të emocionit. Siç thekson Kastli, ―Heminguej ofron një 

imazh të historisë së Luftës Civile spanjolle që e konsideron fitoren fashiste si një shtypje 

e lirisë së një vendi në kontekstin e një rrëfimi më të gjerë të dëshirës së njeriut për 

liri.‖
405

  

 Sigurisht, ekziston një hendek midis asaj çfarë dimë ne si lexues dhe asaj çfarë 

di Xhordani si personazh. Ndërsa ne mund të kemi humbur besimin se hedhja e urës në 

erë  mund të çojë në një çështje të suksesshme, gjithashtu e dimë se Xhordani nuk e humb 

asnjëherë atë copëz të paktë shprese që i ka mbetur. Në momentet e tij të fundit, Xhordani 

akoma shpreson që sulmi në Segovijë mund të dalë me sukses. Ishte të paktën kjo shpresë 

që e ndaloi të braktiste sulmin. Ai prapëseprapë është aq realist sa për të ditur se suksesi 

është i pamundur, duke thënë: ―Po të mos dalë me sukses kjo mësymja, do të bëhet një 

tjetër.‖
406

 Pra, këtu autori aludon me idenë se edhe pse Spanja ka humbur, një betejë tjetër 

si kjo do t‘i shpëtojë të tjerët në të ardhmen. Dhe në momentin e fundit, teksa ai po humb 

vetëdijen të cilën e konsideron vetëvrasje, detyron vetveten të presë kavalerinë që 

avancon, për t‘i qëlluar dhe pengon ndjekjen  e Marias dhe të tjerëve: “Se po të presësh 

dhe t‟i mbash edhe një copë herë[...]Një punë kur bëhet mirë, mund të bëjë[...]” 
407

 

Kavaleria mbërrin pikërisht në momentin kur Xhordani i ka zbrazur para nesh të gjitha 

mendimet e tij. Pas gjithë kësaj analize mund të shprehet një mendim  thjeshtë  

deklarativ: Gjithë ky dualitet që e mundon Heminguejin gjen një lloj zgjidhje pasi ai 

është i sigurt që një akt sakrifice në emër të tjerëve, madje dhe një akt i një vdekjeje të 

justifikueshme, mund të shpëtojë jetë dhe pse jo të shpëtojë një botë nga shtypja. Ky 

përfundim ndoshta nuk mund të zhdukë të gjithë kotësinë, por mendojmë se e zëvendëson 

atë.  
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Në një dimension përtej tekstit, Heminguej i kundërvë kotësisë, ironinë dhe 

errësirën që nuk i ndahet vdekjes së Robert Xhordanit. Romani mbizotërohet nga 

monologjet e brendshme të protagonistit kryesor të veprës. Ne kemi përjetuar dramën 

dialektike dhe të pandërprerë të mendjes së Robert Xhordanit. Për më tepër,  bëhemi një 

me kërkesën e Xhordanit për të vërtetën; luftën e tij të zjarrtë dhe të ndershme për të 

kuptuar veten dhe botën të përfshirë në politikën e pistë të luftës, lufën e tij për të kuptuar 

kompeksitetin e saj , për të  larguar vetëzhgënjimin dhe mbi të gjitha për ta saktësuar më 

shumë. ―Jo se në këto gjëra, që janë të vërteta. E gjitha është e vërtetë.‖
408

Ashtu si 

Heminguej, Xhordani në momentet e tij të fundit ka arritur një vizion më përfshirës, duke 

lëvizur përtej dialektikës së pafund te një sigurie mistike që të gjitha të kundërtat janë një. 

Arritja e Heminguejit është intimiteti i lexuesit me vdekjen e individit, një 

identifikim me Xhordanin që ndjehet aq afër sa që vdekja e tij krijon mjerim të vërtetë 

për një shpirt të nderuar që ka vdekur për hir të lirisë së njeriut. Një mjerim i tillë rrëzon 

çdo kuptim racional rreth kotësisë. Ai mund të na emocionojë që të reagojmë denjësisht 

në emër të të vdekurve të nderuar dhe në një situatë të tillë të zhvillojmë një luftë të 

veçantë.  

Me këtë alkimi që na bashkon në agoni dhe qëllim me Robert Xhordanin, ndërsa 

ne përbuzim ironitë e kota dhe pamjen e errët të natyrës njerëzore që shkaktonte vdekja e 

tij, Heminguej ka shkruar një libër anti-lufte madje edhe pasi mbështet fuqishëm luftën 

kundër fashizmit, pavarësisht nga absurditeti vdekjeprurës i rrethanave. Konfliktet 

torturuese shfaqen edhe më të ashpra kur ne shohim se si besimet e ruajtura shenjtërisht 

përplasen me realitetet e reja brutale të botës. Edhe pse kjo botë shfaqet vetëm pasi kemi 

rrugëtuar nëpër një rrëfim që na ka çorientuar disi, me talentin e tij të veçantë autori bën 

që të ndihen qartë luhatjet tronditëse të luftës. Siguritë e vjetra të Heminguejit, të 

mbarsura me urrejte bindëse ndaj luftës, konfliktuojnë me sigurinë e re të kërcënimit 

global të fashizmit ndaj lirisë njerëzore. Politika dhe politikanët, madje edhe ata të krahut 

të djathtë, janë akoma të korruptuar  dhe nuk duhen besuar. Gjithsesi cinizmi nuk duhet të 

përmbysë projektin më të madh. Lufta dhe vrasja, edhe pse të nevojshme  janë në thelb të 

këqija dhe duhet të kryhen në mënyrë më të moralshme. Është ky realitet lufte që na 

ndërgjegjëson se njerëzit e nderuar do të jenë viktima të tradhtisë dhe fatit. Lexuesi 

ndërgjegjësohet se duhet sakrifikuar edhe dashuria, si gjëja më e rëndësishme që mund t‘i 

ndodhë një qenieje njerëzore në favor të një të mirë më të madhe.  

Përfundimisht, duke luftuar me siguritë e mëhershme që as nuk pasqyruan 

realitete të reja as nuk ishin një tradhti e dhuntive të tij artistike, Heminguej tashmë më i 

ndëgjegjësuar, ishte në gjendje të gërmonte thellë dhe të përmirësonte balancën e tij, 

talentin dhe gjeninë e tij për të vërtetën e përvojës njerëzore. Ne jetojmë dhe vdesim nga 

ana e Robert Xhordanit, një i huaj i nderuar që është paradoksalisht edhe hero edhe 

viktimë, një njeri që sakrifikon veten e tij për një çështje të drejtë, për dashurinë 

mbarënjerëzore. Edhe pse ai hodhi poshtë politikën e korruptuar të luajalistëve dhe 

vdekjen e pajustifikueshme të krahut  të djathtë,  ai kurrë nuk hoqi dorë nga e drejta për 

liri njerëzore. Kjo vepër është edhe një kambanë që bie për të gjithë: të jemi paqësorë e të 

mbrojmë veten kundër të këqijave korruptuese të luftës.  
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           3.7. Vizioni heminguejan mbi jetën dhe vdekjen  

Heminguej e percepton jetën si një betejë. Ai kërkon që të eksplorojë gjithnjë e 

më shumë kuptimin  e jetës. Ai është njeriu që ka parë e përjeuar situata para lufte dhe 

situata prapa lufte. Ai kishte vënë re ndryshimin në qëndrimin e njerëzve, ndaj jetës,  

ëndrrave dhe dëshirave të copëtuara. Prandaj, në këtë vepër ai dëshiron të transmetojë një 

mesazh të rëndësishëm se duhet luftuar për jetën. Jo vetëm për Xhordanin, protagonisti 

kryesor, por edhe personazhet e tjera jeta është e shtrenjë. Ajo merr kuptim vetëm nëse 

nuk e jeton me frikë. Edhe pse jeta është e shtrenjtë për të, më e shtrenjtë se ajo është 

domosdoshmëria për të justifikuar guximin dhe për të arritur një jetë dinjitoze.  

 Lind pyetja: A ka ndojnë moment në vepër kur Xhordani e shijon sado pak jetën? 

Sigurisht që po. Sipas tij, mënyra më e pranueshme, më pak e dhimbshme e të jetuarit, 

është ta presësh jetën në çfarë ajo ka të bukur, të çmendur, mahnitëse. 

Te romani Për kë bie kambana nuk bëhet fjalë që ai ta shndërrojë në ndërgjegje një 

eksperiencë aq madhështore sa të jetë e mundur, ashtu si personazhi i Malrosë, por 

përkundrazi të jetojë një eksperiencë aq madhështore sa të jetë në trupin e tij, në 

ndjeshmërinë e tij. Në një  nga monologjet e tij ai pohon: ― Jeta nuk matet me periudha 

biblike.‖
409

 Besojmë se këtu qëndron çelësi i kuptimit që ai i jep jetës. 

Heminguej përçon idenë se pasi shijon qoftë edhe momente të shkurtra kënaqësie 

në jetë mund të përballësh vdekjen më me forcë e stoicizëm. Edhe pse Xhordani është i 

destinuar të vdesë, Heminguej e ndërton veprën drejt një përfundimi tragjik. Që në faqet e 

para, ne konstatojmë që si protagonisti kryesor ashtu edhe autori u vënë theksin dashurisë 

dhe jetës në përballje me vdekjen. Këtë na e bëjnë të qartë mendimet e Xhordanit rreth 

rëndësisë së të shijuarit të momenteve të përjetuara me Marian përsa kohë që është akoma 

e mundur : ― Njeriu mund ta jetojë gjithë jetën, sikur ka përpara shtatëdhjetë vjet, sikur ka 

vetëm shtatëdhjetë orë jetë[...] Me kusht që jeta të ketë me se t‘i mbushë të gjitha orët 

gjersa fillon e shtatëdhjeta dhe të kesh arritur njëfarë moshe.‖
410

 Xhordani arrin në 

përfundimin se të  jetuarit me Marian ia largon vetminë, shërben si ―një  ngushëllim [...] 

një besë kundër vdekjes.‖
411

 Është  kjo ndjenjë  sublime, siç është dashuria, që  i shërben 

si lajtmotiv për të shijuar ato pak momente që i kanë mbetur. Sa herë që është pranë 

Maries, mendimet e tij rrokullisen te rezultati vdekjeprurës i misionit të tij. Ai qorton 

veten se nuk po vepron mirë: ―Gjersa vdekja të na ndajë. Për dy net. Kështu duhet të jetë. 

Dhe tashti hiqi nga mendja këto. Mjaft, se s‘të bëjnë mirë. Pusho. Reshti ato mendime që 

të bëjnë keq se kjo që po bën sigurisht s‘është mirë, jo.‖
412

 Në vend të kësaj, ai përcakton: 

―[...] Merr ç‘të gjesh, bëje punën dhe do të kesh një jetë të gjatë dhe të lumtur.‖
413

              

Është e rëndësishme të theksojmë faktin se Heminguej i mëshon kohëzgjatjes së 

jetës ndaj vdekjes duke lartësuar kësisoj fuqinë e dashurisë, e cila kthehet në burim jete 

qoftë edhe për një kohë relativisht të shkurtër. Ndërsa dashuria sfidon logjikën e 

përkohshme se dy netë ose shtatëdhjetë orë mund të përfaqësojnë një jetë të gjatë, 

vendosmëria e Xhordanit tregon se ai mendon në bazë jo të kohës kronologjike por të 
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kohës psikologjike. Jeta e tij do të jetë e gjatë dhe e lumtur se ai do të kalojë orët që i 

kanë mbetur duke pohuar se jeta merr kuptim përmes dashurisë për Marian. 

Theksimi i anës cilësore të vizionit mbi jetën ndaj anës sasiore bëhet më se i qartë 

gjatë momenteve erotike me Marian, ku mbizotërojnë butësia dhe ngrohtësia reciproke. 

Edhe pse lidhja e tyre fillon me kontakt seksual, ajo i kalon kufijtë e një kënaqësie 

reciproke thjesht fizike. Ndërsa vdekja e pashmangshme e Xhordanit e cila është ndjerë 

që në faqet e para  të veprës, rëndon mbi të, ai zgjedh përsëri të përqendrohet te jeta. Jeta 

e cila do të vazhdojë me dashurinë që Maria do të ruajë për të, e siguron atë dhe lexuesin 

se vdekja e tij nuk do të shënojë fundin e tij: ―Ne s‘do të shkojmë në Madrid, por unë do 

të jem me ty kudo që të shkosh ti. Përgjithmonë. Më kuptove? [...] Sa kohë që të jetë 

gjallë njeri prej nesh, jemi gjallë të dy[...] Por unë jam ti tashti.‖
414

 Ky fragment është 

shumë domethënës: ngadhnjim i jetës mbi vdekjen stoike të Xhordanit, vizion ky optimist 

i Heminguejt. Kjo vepër shënon për individin një hap para drejt vetëidentifikimit, hapjes 

dhe  përkushtimit.  

Po ta studjojmë edhe më thellë konceptin e përjetimit të një jete të plotë për tri ditë 

mund të arrijmë në përfundimin se ndërsa disa njerëz jetojnë 70 vite pa i ―jetuar (shijuar) 

fare ato‖, edhe tri ditë të vetme mund të mjaftojnë nëse ata jetohen mirë. Bazuar edhe në 

thënien e Xhon Donit se kambana bie për këdo dhe se një ditë do të vdesim të gjithë, pse 

mos t‘i shijojmë edhe ato pak çaste të lumtura që na ofron jeta?  

Përsa kohë që jemi njërëz, armiku që duhet të mposhtim është vdekja. Që në fillim 

të romanit, ne mësojmë se Xhordanit do t‘i duhet të përballet me vdekjen. Ajo që mbetet 

është  vetëm  zbavitje apo një  incident episodik. Sapo mbërrin te guerilasit, Pilari e lexon 

vdekjen në pëllëmbën e dorës së tij. Pritja e vdekjes apo ankthi që shkakton kjo e fundit  

e shtyjnë Pilarin të mos ia thotë Xhordanit se çfarë kishte lexuar. Vdekja hyn fshehurazi 

edhe kur ti mendon se e ke harruar. Avionët janë shenja lajmëtare e gjithëpranishme pasi 

ata  avancojnë si  fataliteti i mekanizuar, siç shprehet Heminguej. Sipas Marias, ata i 

ngjasojnë  vdekjes.  Vdekja është vazhdimisht e pranishme; Xhordani vret mizorisht një 

oficer fashist, Pilari tregon masakrën e banorëve të fshatit të saj, ajo e ndjen aromën e 

vdekjes, Maria tregon ekzekutimin e prindërve të saj ; El Sordo dhe banda e tij  shfarosen 

mbi një kodër. Pastaj aluzionet nuk kanë fund: vdekja është një nga protagonistet 

kryesore, armiku më i rrezikshëm, të cilin secili e parandjen si fitimtar. Një shembull 

domethënës është momenti kur Pilari mendon se është urgjente që Xhordani dhe Maria të 

dashurohen pasi nuk ka mbetur shumë kohë.  

Vdekja është një goditje e keqe për heroin. Pilari, duke qenë se është cigane, mund 

të perceptojë erën e vdekjes. Pilari përshkruan ―qelbësimin neveritës që ajo përhap.
415

 

Vetëm ky fragment do të na mjaftonte për të kuptuar neverinë që kanë  personazhet e 

Heminguejit për vdekjen dhe se si ata fillojnë ta urrejnë. I tillë  është  edhe El Sordo që e 

urren vdekjen që  mund t‘i vijë dhe sipas së cilit, vdekja e dikujt është e vështirë për t‘u 

pranuar.  

Përsa i përket Xhordanit, ai pohon shumë herë indiferencën e tij ndaj vdekjes: 

misioni ia kërkon që ai të rrezikojë jetën dhe madje ta pranojë ashtu siç është, duke 

mbajtur kështu një qëndrim fatalist. Që në fillim, ai e dinte se aksioni i tij nuk do të kishte 

sukses, por është i vendosur ta përmbushë këtë mision. Mund ta rimarrim imazhin që ai 

vetë e përdor. Ai është i varur te një ―rrotë fati‖, pa dashur t‘i ngjitet kurrë, pasi askush 
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nuk dëshiron të udhëtojë mbi këtë rrotë, sepse është rrota e vdekjes. Xhordani nuk e 

ndien veten tërësisht zot të fatit të tij, por përkundrazi ai është më tepër lodra e tij; 

gjithmonë ngjarje, rrethana të paparashikuara që i shkaktojnë më në fund edhe humbjen. 

Për të, njeriu është lodër fati. Edhe pse Xhordani përpiqet me të gjitha forcat ta dominojë 

fatin, rrota e çon atë pashmangshmërisht në shkatërrim. Sipas tij, të gjithë ndodhemi në 

një rrugë pa krye, pra në një udhëkryq e si rrjedhojë, duhet t‘i nënshtrohemi fatit pasi 

vdekja ndodh vetëm një herë.  

Perspektiva  fataliste e pikëpamjes së Xhordanit theksohet edhe më shumë nga fakti 

se ai mohon çdo gjë përtej. Heroi ynë, viktimë e fuqive natyrore, të pashmangshme do të 

merrte dimension tragjik, nëse nuk do t‘i ishte nënshtruar më parë këtij fati. Gjithsesi ai 

nuk ndjen keqardhje, pasi ka përjetuar plotësisht të tashmen.  

Romani Për kë bie kambana është një roman i takimit me vdekjen, jo vetëm për 

shkak të arsyeve të sapopërmëndura, por ndryshe nga personazhi i Malrosë i cili ka 

shkuar në  luftë  për të  mësuar se si të  jetojë , Xhordani ka ardhur në luftën e Spanjës për 

të mësuar se si do të vdesë. Ky  personazh që ka ardhur nga Montana, nga mësues i 

letërsisë spanjolle kthehet në një dinamithedhës. Gjatë leximit të veprës, ai vazhdimisht 

përballet me shembuj të shumtë  se si të tjerët e kanë përballuar vdekjen.  

Një nga shembujt tipikë është rrëfimi i gjatë dhe i hollësishëm i Pilarit rreth 

masakrës ndaj fashistëve së turmës të drejtuar nga Pablo  në fshatin e tyre. Gjatë rrëfimit 

të saj Xhordani dhe ne si lexues  marrim vesh se disa vdesin mirë e disa jo. Don Benito, 

majori merr goditjet e tij dhe lihet në harresë pa koment. Trimi Don Rikardo sfidon 

persekutuesit e tij, duke i mallkuar dhe i pështyrë përpara se ata ta masakrojnë. Frikacaku 

Don Faustino, nga ana tjetër, vdes i poshtëruar , duke u ulur në gjunjë e duke u kërkuar 

fshatarëve dhe republikanëve mëshirë. Shembulli i fundit e tërbon turmën e cila 

masakron edhe ata njerëz të mirë që mund të vriteshin shpejt dhe me dinjitet, siç  shkruan 

vetë autori.  

Në një skenë tjetër, në betejën e fundit të pashpresë të El Sordos kundër 

fashistëve, Heminguej bën një dallim të dukshëm midis të vdesësh mirë dhe të vdesësh 

keq. I bllokuar në majë të kodrës dhe i rrethuar nga trupa armike në tokë aeroplanë që 

sjellin vdekjen nga lart, El Sordo nuk i trembet vdekjes, edhe pse ai nuk dëshiron të heqë 

dorë nga gëzimi që i sjell jeta. Ai lufton deri në fund duke shtënë drejt aeroplanëve 

vdekjeprurës. Dinjiteti  dhe trimëria e El Sordos janë në kontrast me marrëzinë krenare të   

fashistit Kapitenit Mora, i cili  beson se të gjithë luajalistët në majë të kodrës janë vrarë  

dhe kështu ai bëhet shënjestër e armës së El Sordos.   

Edhe Xhordani ka ardhur këtu për të vdekur denjësisht. Vdekja e apasionon. Nisur 

nga natyra e tij për të provuar gjithçka, ai e provokon atë. Mjafton të lexojmë fragmentin 

e shpërthimit të urës për të konstatuar se deri në ç‘pikë ai ishte i sigurt se do të vdiste, për 

të konstatuar jo vetëm habinë e tij, por edhe zhgënjimin kur e kupton se të paktën nuk 

është plagosur fizikisht; ai duhet të vdesë, pasi vdekja është thellë në qenien e tij. 

Xhordani nuk i dorëzohet shmangies së vdekjes. Si mund ta konsiderojmë vdekjen e tij 

solitare (në vetmi) ? Ky stoicizëm lartëson përballjen e tij dinjitoze me të gjitha disfatat. 

Mendojmë se vdekja e tij solitare është heroike, një vdekje për të mbrojtur ikjen e 

grupit, të cilit i duhet një gjysmë ore për t‘u distancuar nga mbërritja e armikut, gjë që na 

e shpreh dhe vetë heroi. A mos do të rrezikonte shokët po të vonohej duke i shoqëruar? 

Pas rrëzimit nga kali, Xhordani merr një vendim të prerë; të qëndrojë aty, pa më të voglin 

hezitim pasi është i vetëdijshëm se ka ardhur për të vdekur. Gjithsesi, Xhordani ka ardhur 
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në këtë tokë për të parë nëse do të mund ta përballonte vdekjen, pa u dorëzuar. Në 

momentin e pritur ai i shmanget fatit të vdekjes. Si çdo njeri, ai përballet me këtë vdekje 

solitare, e cila për të është njëkohësisht edhe vdekje solidare, jo me grupin apo me këtë 

luftë, në të cilën nuk u integrua kurrë, por solidare me njerëzimin. Le ta shpjegojmë më 

qartë  konceptin e vdekjes solitare. Gjithmonë vdesim të vetëm, gjë që Xhordani e ka 

kuptuar dhe e ka pranuar. Është  ky pohim i Xhordanit që e pajis rrëfimin me  

dimensionin e së vërtetës. Sipas tij, që të jesh njeri, do të thotë ta jetosh jetën me 

intensitetin e saj, të vendosësh 70 vite në 70 orë nëse është e nevojshme dhe të mbetesh 

zot i vdekjes pa ndihmën e askujt dhe të asgjëje.  

Sipas Neni d‘Agostino, angazhimi politik i Xhordanit i ka shërbyer autorit sa për të 

krijuar iluzionin e një çështjeje që është për t‘u mbrojtur dhe romani është elegjia e një 

njeriu i prirë për të vdekur: ―Një elegji mbi një njeri që po vdes, një studim simfonik i 

vuajtjes dhe i fundit, një triumf i vdekjes: këtu qëndron ndjenja e vërtetë që i jep formë 

librit.‖
416

 

 Vdekja në këtë vepër është një prani e prekshme. Misioni i Xhordanit si 

dinamithedhës është plot rrezik dhe siç kemi pohuar edhe më lart, nuk mungojnë shenjat 

paralajmëruese të fatit të tij tragjik, si për shembull vdekja e Kashkinit, paraardhësit të tij 

apo leximi i pëllëmbës së dorës nga ana e Pilarit, një fenomen ai e quan ndërvarësi.  

Sipas Qaiar Iqbal Janjua From Lahore, ―Vdekja lidhet me temën e ndërvarësisë, 

vdekja e një luftëtari ushtron ndikim të dukshëm te jeta e personazheve të tjera. Për 

shembull, vdekja e Kashkinit ndikon te Xhordani dhe guerilasit e tjerë. Vdekja e El 

Sordos sjell pasoja serioze te secili anëtar i grupit. Xhordanin e bren vdekja e të atit dhe 

gjyshit (vetëvrasja e tyre). Vendosmëria për të shmangur këtë akt shpjegohet me 

filozofinë e tij për të shpëtuar jetën e të tjerëve nga sulmet e armikut. Ashtu si jeta e 

dikujt mund të ndikojë thellësisht te jeta e atyre rreth tij, edhe vdekja e tij mund të ketë 

pasoja të ngjashme.‖
417

 Pas kësaj analize të detajuar, mund të themi se vdekja e tij është 

thjesht një vdekje fizike, por jo një vdekje morale pasi ai vdes me stoicizëm duke 

triumfuar moralisht, vdes për vazhdimësinë e jetës së njerëzimit. E mira triumfon mbi të 

keqen.  
Ideja se jeta është më  e rëndësishme se partitë  shfaqet më qartë në një anekdotë 

sipas së cilës babai i Marias, përpara ekzekutimit të tij nga rebelët, thërret: ―Rroftë 

Republika!‖
418

 ndërsa gruaja e tij thërret: ―Rroftë burri im që është kryetari i 

komunës.!‖
419

 Gjithsesi, nëse shihet fundi i  veprës nga këndvështrimi i autorit mbi jetën 

dhe vlerat njerëzore menjëherë kuptohet absurditeti i vendimit idealist të Robert 

Xhordanit. Ndoshta vdekja përdoret nga autori për të zgjidhur konfliktet e veprës. Sipas 

Heminguejit, njeriu nuk e jeton jetën në të vërtetë nëse ai nuk analizon personalisht 

domethënien e fjalës vdekje. 
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           3.8. Hedhja e urës në erë- ngjarje që meriton të trajtohet te romani Për kë bie        

          kambana   

 

Pothuajse në të gjitha kulturat tradicionale të popujve ura është kujtim prehistorik 

por edhe simbol letrar që meriton flijimin njerëzor përcaktuar nga rrethanat e ndërlikuara 

historike që kanë përcjellë fatin  e popujve por edhe vetëdijen krijuese të tij. 

Gjatë historinë së  njerëzimit, ura ka shërbyer si një simbol i dilemës. Ka qenë e 

mundimshme të zgjedhësh midis dorës së bashkëjetesës dhe shpatës së duelit, mes hapjes 

dhe ngujimit.  

Sikurse në rrjedhat e historisë, populli ka ngritur urat duke u kushtuar edhe 

flijimin njerëzor sa herë kanë fryrë erëra paqeje dhe miqësie por edhe kërcënimi. Ndodh 

shpesh edhe t‘i shkatërrojë ato, pikërisht për shkak të erërave të frikshme që i kanë zënë 

pritë paqes.  

Duke e parë të ardhmen e vet si simbolikë, ura e romanit Për kë bie kambana, ky 

mjet fizik lidhjeje, bashkimi mund të shndërrohet në një  urë politike mes grupimeve të 

mëdha lindore dhe perëndimore e pse jo dhe mbarëbotërore. Kemi të bëjmë me një 

realitet akoma aktual në ditët tona. Mesazhi i transmetuar është i qartë: flijimi i madh ka 

vlerën humane dhe morale shumë herë më të lartë te themelet e urës. Në këtë rast, mund 

të themi se heroi kalon në mbihero.  

Në kohë lufte, është e natyrshme të hedhësh në erë ura. Ky element real është bërë 

burim frymëzimi i mjaft veprave letrare. I tillë është edhe rasti i autorëve tanë. Duhet 

pranuar se në veprën Hasta la Vista dhe Shpresa ky element nuk është se merr ndonjë 

vlerë të veçantë si te Për kë bie kambana. 

Në trajtimin e kësaj çështjeje do të ndalemi kryesisht te vepra e sipërpërmendur. 

Shpeshherë Heminguej e përmend urën në roman sikur me të vërtetë ka ekzistuar. 

Gjithsesi sipas Alen Xhozefs, ―Ura Puente de la Kantina, të cilës autori i referohet dhe të 

cilën shpesh e ka vizituar me të shoqen, ka pak ngjashmëri me urën që Xhordani do të 

hedhë në erë.‖
420

 Kjo urë është thjesht një produkt i imagjinatës së autorit, gjë që e ka 

deklaruar edhe vetë Heminguej. ―Kur një nga shokët e Heminguejit u përpoq ta bënte të 

pranonte që ai e kishte përjetuar personalisht aksionin e përshkruar në vepër ai u përgjigj: 

Ta marrtë dreqi, jo[ ...]unë e sajova.‖
421

  

Së pari, hedhja e urës në erë mund të interpretohet si dëmtim i marrëdhënies midis 

Xhordanit dhe Marias, marrëdhënie që lindi nga asgjëja, nga një periudhë shumë e 

shkurtër kohore (tri ditore). Ndërkohë që luftëtarët e tjerë mund të vdesin nga çasti në 

çast, Roberti dhe Maria bien në dashuri me shikim të parë. Marrëdhënia e tyre përparon 

në mënyrë të vazhdueshme. Brenda një kohe shumë të shkurtër ata premtojnë për 

besnikëri ndaj njëri-tjetrit dhe e gjithë kjo, në kushtet e rrezikut ndaj të cilit ndodhet i 

ekspozuar vetë grupi.  

Në fillim të veprës, teksa Xhordani i drejtohet kampit së bashku me plakun 

Anselmo, ai paraqitet para lexuesit i ftohtë dhe i matur, sepse nuk ka ardhur këtu për t‘u 

marrë me njerëzit që do të takojë e aq më pak për të rënë në dashuri me një vajzë. Këtë 

shkëputje ai e mendon si pjesë të luftës, të paktën nëse dëshiron të jetë gjallë. Pasi takon 

Marian, ai e sheh dashurinë nga një këndvështrim i ri, si ëndërr të së ardhmes. Si dy të 
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rinj ata thurin ëndrra të jetojnë së bashku në Madrid. Për tri ditët që i shijojnë në një 

çantë-thes, Xhordani dhe Maria imagjinojnë një të ardhme të lumtur për veten e tyre, 

pavarësisht se secili e mendon si të parealizueshme. Përpara tyre ndodhet ura, e cila në 

një farë mënyre do të përcaktojë fatin e tyre . Pas hedhjes së urës në erë, e ardhmja duket 

sikur u përket atyre. Në fund të veprës ne zhgënjehemi, pasi kjo ngjarje, d.mth hedhja e 

urës në erë, jo vetëm që nuk shënon bashkim, por përkundrazi një ndarje të trishtuar e si 

rrjedhojë një marrëdhënie dashurore pa të ardhme. Nga njëra anë, të dy duket sikur 

krijojnë besimin se do ta ndërtojnë të ardhmen së bashku në Madrid (do të flenë në një 

hotel në Piaza del Callao, do të blejnë rroba të reja dhe në Seguridad do të nxjerrin 

dokumentet
422

),  por nga ana tjetër, Maria aludon se Xhordani  pret të vdesë të nesërmen 

pas kryerjes së misionit (në fakt sipas parashikimit të Pilarit të gjithë do të vdesin) pasi 

këtë ia ka thënë Pilar, e cila vlerëson qëndrimin mosfërfillës të Xhordanit ndaj vdekjes. 

Me të drejtë shtrohet pyetja: A është vdekja e dikujt e rëndësishme ?Apo është e 

parëndësishme? Kjo lloj pyetjeje na çon përsëri te prologu i Xhon Donit për të zbuluar  

thelbin e çështjes. 

Së dyti, ura shërben si shpjegim i konceptit nihilist të Heminguejit. Robert 

Xhordani mendon vazhdimisht rreth asaj ―ç‘është e rëndësishme dhe çfarë nuk është‖. 

S‘është për t‘u çuditur se ajo që është e parëndësishme është shprehur në vepër me 

―asgjë‖. Shembujt e përdorimit të fjalës asgjë janë të shumtë në vepër. Sipas Robertit dhe 

personazheve të tjera, ―ura s‘është gjë.‖
423

 Pilari pretendon se nuk sheh asgjë në të 

ardhmen e Robertit kur lexon pëllëmbën e tij. ― Këto male s‘më duhen gjë.‖
424

 ―Vdekja 

s‘është asgjë.‖
425

 Për të mos rënduar punimin me referenca në fund të faqes, po 

përmendim vetëm grupet e fjalëve apo fjalët që përdoren në vepër: ―Të vritet familja e 

dikujt nuk është asgjë‖, nuk ―ka asgjë tjetër përveç të tashmes‖, gjuha nuk është asgjë, ― e 

tepërta e diçkaje nuk  është asgjë‖, ― të pish nuk është asgjë‖, vdekja e dikujt dukej ― krejt 

e parëndësishme‖, opinionet e njerëzve për të tjerët  ―nuk kanë rëndësi‖, veprimet e 

kujdesshme ―nuk janë asgjë‖. Vdekja e secilit nesër ― nuk ka rëndësi ‖. Ndryshimi i 

zemrës së tjetrit është ―Nada‖ dhe vetë vdekja përjeton ―asgjënë‖. Ky përdorim i 

vazhdueshëm i fjalës asgjë ilustron më së miri filozofinë e Robertit mbi jetën dhe shërben 

si sfond i ngjarjeve të rrëfyera në vepër.  

Edhe pse fjala asgjë merret si e dhënë, faktikisht ekziston një lëvizje drejt diçkaje 

në vepër, pra asgjëja, e parëndësishmja lëviz drejt së rëndësishmes duke u kthyer në 

diçka. Kur Roberti takoi grupin guerilas, detyra dhe besnikëria ndaj një çështjeje ishin të 

vetmet gjëra me vlerë: ―Vdekja juaj u duk krejt e parëndësishme [...] kryerja e 

detyrës.‖
426

 Pak rëndësi ka se kur hidhet ura në erë: ―Kjo nuk do të shërbejë asgjë [...] Një 

hiç.‖
427

 Ura mund të ketë rëndësi vetëm në kontekstin e veçantë të detyrës: ―Asgjë s‘jeni, 

as ti as ky plak. [...] kjo urë mund të jetë pika, nga ku mund të marrë kthesë gjithë e 

ardhmja e njerëzimit.‖
428

 Kur takon Marian gjërat ndryshojnë: diçka e rëndësishme është 
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krijuar në lidhjen e tyre prej të dashuruarish. Sigurisht që Roberti përpiqet ta mohojë: 

―Kjo kurrë nuk do të thoshte shumë. Deshe t‘i japësh një kuptim, por s‘ia dole dot.‖
429

 Ai 

është gjithashtu i bindur se njerëzit e tjerë nuk do ta pranojnë këtë asgjë: ―Gjithmonë do 

të ketë njerëz që thonë se ajo nuk ekziston sepse nuk e kanë provuar kurrë dhe s‘mund ta 

provojnë.‖
430

 Më në fund, kur jeta e tij është në një linjë, Roberti ndërmerr një vendim të 

arsyeshëm për të besuar në diçka më mirë se ta reduktojë veten në asgjë: ― Mundohu të 

besosh edhe vetë atë, që i the. Kështu është më mirë[...] Dhe mos u bëj cinik.‖
431

 Duhet 

theksuar gjithashtu se ajo çfarë ka kuptim, d.m.th ajo diçkaja ekziston vetëm në 

marrëdhënie me të tjerët. Në fund të veprës, pas hedhjes së urës në erë, Xhordani i thotë 

Maries se ata do të jenë të pandashëm, edhe pse e di se do të vdesë për të mirën e 

shokëve. Në këtë kuptim, mund të themi se vdekja e tij nuk ishte e parëndësishme, e 

pakuptimtë. Ura që e kishte bashkuar atë me Marian kishte lidhur dy qenie të 

parëndësishme për të krijuar kuptimin, për të krijuar diçkanë. Asgjëja kishte realizuar 

diçkanë. Në këtë mënyrë, me anë të kësaj kryevepre të letërsisë botërore, Heminguej 

është përpjekur të krijojë diçkanë nga asgjëja dhe sipas mendimit tonë, ai ia ka dalë 

mbanë mjaft mirë. Këtu qëndron origjinaliteti i vërtetë.  

Së treti, ura mund të konsiderohet edhe si vend i përcaktimit të fatit të 

protagonistit kryesor të veprës. Pas hedhjes së urës në erë, Xhordani dëgjon zhurmat e 

avionëve që marrin pjesë në betejë dhe kupton se ata i përkasin armikut:  

―Kishte përshtypjen sikur diçka, që kishte nisur krejt normalisht, tashti kishte 

marrë përmasa të mëdha, të stërmëdha, vigane. Njëlloj sikur hedh një gur në ujë dhe guri 

bën një rreth dhe rrethi përplaset në breg dhe kthehet me një dallgë batice plot uturimë e 

vrull, që të përlan.‖
432

  

Edhe pse beteja më e madhe zhvillohet shumë më larg, forcat armike janë 

mbledhur te koka e urës e qëllojnë në drejtim të grupit guerilas që po largohet në sajë të 

Xhordanit. Pasi secili ka kapërcyer i sigurt vendin e rrezikut është radha e Xhordanit për 

të zbritur kalin poshtë lumit dhe përmes segmentit të ekspozuar të rrugës. Pas rrëzimit të 

Xhordanit nga kali vdekja e tij është e sigurt. Forca shkatërruese e ushtruar mbi urë mund 

të konsiderohet si një kundërveprim ndaj tij duke shkaktuar hedhjen e tij nga një distancë. 

Nuk është e rastësishme që fati i Robertit vuloset nga e njëjta urë.   

Së katërti, të shohësh nga një urë është të kesh një këndvështrim të veçantë. Nga 

pikëpamja e kohës, vepra Për kë bie kambana ka një strukturë ciklike. Historia e 

Xhordanit fillon dhe mbaron me të njëtin fragment: ― Ndjente zemrën, që i rrihte, pa 

truallit të pyllit të shtruar me hala pishe‖
433

. Kjo lëvizje e plotë e subjektit, me kohën që 

kthehet në boshtin e saj,  tregon se bota që ne perceptojmë është një përsëritje e temave të 

mëparshme.Vdekja, tradhëtia, besnikëria dhe detyra nuk janë tema të reja që i ka trajtuar 

Heminguej posaçërisht në këtë vepër. Gjithsesi, me mjeshtërinë e tij artistike, Heminguej 

përpiqet të paraqesë një mënyrë kuptimplotë të shmangjes apo braktisjes së asgjësë, së 

absurditetit të botës ku jetojmë. Këtë e ka realizuar qoftë në mënyrë të qartë, qoftë në 

mënyrë të nënkuptuar, vetëm me anë të urës. Të dy të pranishëm për hedhjen e urës në 

erë, Xhordani dhe Maria zbulojnë një jetë më të vërtetë se sa kur nuk ndodheshin së 
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bashku. Në sajë të urës, në shumë raste, Xhordani krijon ―një këndvështrim të ri që s‘e 

kishte parë kurrë, ‖
434

 një këndvështrim mbi detajet e jetës. Ai kupton se po mësonte 

shpejt aty nga fundi në kuptimin se ndërsa është duke vdekur, ai ka shumë për t‘u thënë të 

tjerëve:― Jetë më të mirë s‘ka bërë askush, po të mendosh këto ditët  e fundit.[...] Sikur të 

kishte një mënyrë për t‘ua dhënë të tjerëve ato, që kam mësuar.‖
435

  

Mund të thuhet se ura shërben si një objekt largpamësie jo vetëm për Xhordanin 

por edhe për Anselmon. Ja se si shprehet narratori për Anselmon teksa pret shkatërrimin 

e urës: ―Ai ishte një me telin që mbante në dorë, një me urën, një me Inglezin që po 

punonte akoma nën urë dhe ai ishte një me betejën dhe me Republikën.‖
436

Anselmo bëhet 

një me tërë botën në sajë të urës dhe rëndësia e këtij vizioni unik të ―veçanshmërisë‖ i 

shprehur nga Heminguej do të shpjegohet gjithashtu me një simbol tjetër të urës.  

Së fundi, ura mund të konsiderohet edhe si vend i sakrificës. Po ta studjojmë në 

thellësi veprën, vëmë re që sakrificat nuk mungojnë te apo pranë urës. Anselmo, një njeri 

tepër fetar, është i shqetësuar për domosdoshmërinë e vrasjes të të tjerëve në luftë. 

Kështu, gjatë gjithë veprës ai përfshihet në dialogje me Xhordanin rreth nevojës për një 

farë shlyerje mëkati. Teksa ndihmon Xhordanin për hedhjen e urës në erë, Anselmo arrin 

të kuptojë se lutja e një nate më parë për të qenë i shlyer në vetëdijen e tij do të vlejë 

vetëm nëse ai merr pjesë në aksionin absurd të hedhjes së urës në erë dhe në betejë për hir 

të çështjes. Me këtë falje apo shlyerje të çastit, Anselmo vëzhgon me qetësi: ―Ti je në 

betejë dhe s‘ke më problem. Nëse vdes këtë mëngjes, gjithçka në rregull.‖
437

 Vetëm pak 

çaste më vonë, teksa ndihmon Xhordanin në tërheqjen e një teli për të nisur shpërthimin e 

dytë e pastaj për të shkatërruar urën, përplasja e telit prej çeliku e godet Anselmon për 

vdekje. Ai sakrifikohet për një çështje më të madhe se thjesht beteja apo çështja 

republikane. Mjafton të kujtojmë këtu ndjenjën e veçanshmërisë me urën teksa ky njeri 

me një qëllim fare të qartë, vritet te ura. Vdekja e tij siguron shlyerjen e fajit që ai kishte 

ëndërruar prej kohësh. Por nëpërmjet ndjenjës së veçanshmërisë  falja duket sikur i kalon 

kufijtë për t‘u transmetuar te personazhe të tjerë. I tillë është Xhordani, i cili detyrohet të 

vrasë në betejë për një çështje tek e cila beson. Sipas vizionit nihilist fetar, vdekja fal 

mëkatin, pasi Anselmo simbolizon Krishtin teksa vdes me urën, e cila të jep përshtypjen e 

një lloj kryqi të çeliktë që fal mëkatet e të tjerëve.  

Është krejt e qartë se nga fundi i veprës, Xhordani preferon të vetësakrifikohet  

për të luftuar pa shpresë me qëllim që Maria dhe shokët e tij të mund të ikin. Edhe pas 

largimit të tjerëve, ai lufton me joshjen e një vetëvrasjeje dhe e i jep fund dhimbjes dhe 

mundimit duke këshilluar vetveten: ―Secili bën sa mundet. Ti s‘ke çfarë bën për veten, 

por ndoshta për të tjerët edhe mund të bësh diçka.‖
438

 Në këtë rast,  të tjerët mund të jetë 

Maria, të paktën në sipërfaqe, por meqë Heminguej është mjeshtri i metaforave, mund ta 

shqyrtojmë më në detaje këtë çështje. Krahasimi me dy personazheve  të tjera të veprës 

mund të na shërbejë për të vënë në dukje domethënen e sakrificës së tij pikërisht te ura 

dhe për urën. Pablo dhe Andre Marti  janë personazhet më pak të pëlqyer të cilët nuk 

kanë asnjë lidhje me karakterin dhe natyrën e Xhordanit. Edhe pse vënë interesat e tyre 
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personale mbi ato të grupit, kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë një strategji arsyetimi. 

Pablo ka formulimin e tij mbi ―ndarjen në dysh të rëndësisë; në asgjë- diçka. Në 

momentin kur dehet, ai e ndalon Xhordanin ta vrasë me logjikën e shëndoshë të një njeriu 

që nuk ka pirë. Është kjo strategji arsyetimi që e shpëton nga vrasja: ― Unë jam i pirë -tha 

Pablo me dinjitet.- ―  E pira s‘është gjë fare. Kur deshesh ka kuptim.‖
439

 Faktikisht, e pira 

nuk ia shpëton jetën por të jesh i pirë po.  

Ndër këto dy personazhe jo aq të pëlqyer, shoku Andre Marti
440

 është figura më  e 

urryer, edhe pse një figurë historike. Të paktën, Pablo arrin të kuptojë se veprimet e tij 

udhëhiqen nga interesi vetjak. Shoku Andre Marti, i cili mendon se po vepron për 

pastërtinë e partisë komuniste, luan rolin e Zotit dhe i çon ushtarët besnikë drejt vdekjes 

për hir të vetëbesimit të tij të tepërt. Shoku Andre Marti dhe Pablo duket se përfaqësojnë 

të dy skajet e spektrit politik. Ata vijnë nga dy krahë të kundërt të fushës së betejës dhe 

përbëjnë respektivisht ekstreme në idealizëm të verbuar (përfaqësuar nga Andre Marti)  

dhe pragmatizëm të vetëfituar (Pablo). Ajo që i bashkon këta dy është vetëm mungesa e 

dëshirës për të sakrifikuar jetën apo çdo gjë që u përket atyre në emër të  të tjerëve, në 

emër të njerëzimit.   

 Nisur nga ky këndvështrim, mund të themi se kemi të bëjmë me një kontrast të 

madh i cili shfaqet në gatishmërinë heroike të Xhordanit për t‘u vetësakrifikuar për të 

tjerët e veçanërisht për Marian. Duhet pranuar fakti se para se të takonte Marian, ai 

mbarte në qenien e tij një farë idealizmi dhe pragmatizmi, por nuk mund të themi se këta 

ishin ngulitur në qenien e tij. Xhordani mendonte vazhdimisht mbi detajet praktike që 

lidheshin me kryerjen e shpërthimit të urës por kur përballej me dyshime filozofike dhe 

politike, ai inkurajonte vetveten të mos mundohej shumë deri në mbarim të luftës.  

 Me të drejtë, mund të shtrohet pyetja: ―Duke takuar Marian, a e mbështeti 

Xhordani idealizmin e tij te dashuria ? Në pamje të parë, duket sikur kështu është, por le 

ta analizojmë më hollësisht. Sigurisht, askush nuk mund të kundërshtojë që Maria është 

interesi romantik i Xhordanit. Ndoshta kjo e ka shtyrë edhe kritikun Alen Xhozefs ta 

konsiderojë këtë vepër si ―romancë‖.
441

 Nga ana tjetër, nga një kritik tjetër, Maria është 

konsideruar si një personazh që mbart cilësi të idealizuara, jashtëtokësore ose thënë 

ndryshe, jo me peshë. Ajo është ndër personazhet më pak reale. Është si një ëngjëll i 

vërtetë  mbrojtës që ndihmon Xhordanin të shijojë edhe ato pak ditë që i kanë mbetur nga 

jeta, por nga ana tjetër kjo ndihmë është reciproke pasi edhe Xhordani i fal asaj momente 

të paharruara që do të lënë gjurmë në kujtesën e saj. Mund të pohohet pa ndrojtje se  

Maria, e cila sigurisht përfaqëson dashurinë të paktën në një farë mase, gjithashtu 

përfaqëson vetë ―jetën‖. Jeta fiksionale e Xhordanit, e cila zgjat rreth 70 orë, fillon në 

momentin kur takon Marian. Përqafimi me Marian është përqafimi i esencës së jetës, e 

përjetuar plotësisht dhe pa hezitim për shkak të afrimit të vdekjes. Sakrifica komplekse te 

ura shërben si pikë referimi. Ajo çfarë vlerëson Xhordani është mirësia e jetës, të cilën ia 

fal vetëm Maria, pasi skepticizmi për çështjen nuk i sjell ndonjë të mirë. Mirësia e jetës 

ikën me Marian. Kjo mirësi e pakundërshtueshme e jetës, të cilën Xhordani e gjykon me 

një kthjelltësi më të madhe teksa i afrohet vdekjes, shërben si motivim për të luftuar 
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fashizmin, të cilin ai e percepton si armikun e mirësisë së jetës. Për ta përfunduar, po i 

referohemi thënies së Xhordanit: ―Bota është një vend i mrekullueshëm dhe ia vlen të 

luftosh për të dhe më vjen shumë keq që po e lë.‖
442

  

Në përfundim të këtij interpretimi, mund të themi me bindje se hedhja e urës në 

erë, simbol i ndarjes me jetën dhe me mëdyshjet politike dhe filozofike që lindin te 

individi gjatë luftës si dhe simbol i bashkimit me dinjitetin dhe ndjenjën humane të 

altruizmit, është një ngjarje që meriton të trajtohet.   

           3.9. Motivi i vrasjes te Për kë bie kambana  

Një nga kritikët e njohur Karlos Bejkër si dhe të tjerë janë shprehur se Për kë bie 

kambana e Ernest Heminguejit është një libër në thelb pozitiv dhe si vepër e shkruar në 

zjarrin e luftës nuk mbështet shumë anën luajaliste të Luftës Civile të Spanjës, të cilën 

Bejkër guxon ta quajë ―çështje të njerëzimit‖
443

- një shprehje në dukje e paqartë, por që 

komunikon diçka. Për ta shpjeguar këtë argument, Bejkër vijon të  pohojë se Robert 

Xhordani është njeri i lirë, i cili ka pjesën e vet në përpjekjet shumëvjeçare që njerëzit e 

lirë duhet të bëjnë nëse koncepti i lirisë duhet të ketë jetëgjatësi. Është vënë re gjithashtu 

se Heminguej ka arritur një shkallë të lartë sinqeriteti dhe paanëshmërie. Ai thekson 

mizoritë e luajalistëve dhe fashistëve me një asnjanësi të veçantë artistike si dhe  shfaq  

ndjenjën e humanizmit të personazheve të ndryshëm të kampit fashist. Pa këtë element të 

origjinalitetit të tij, vepra do të degradonte lehtësisht në një vepër propagande. Pasi jemi 

njohur me këtë aspekt të librit, titulli dhe epigrafi i Xhon Donit marrin kuptim më të 

plotë. Në faqet e para të veprës Xhordani mendon me vete: ―Ti u hodhe në luftë, se e dije 

pse luftoje. Luftoje me të gjitha forcat dhe bëje gjithçka që duhej dhe që  detyroheshe të 

bëje, përndryshe as që mund të mendosh për fitore.‖
444

 Me sa duket, ai nënkupton se po 

lufton  kundër asaj gjëndjeje në të cilën njerëzit duhet të kujdesen për njeri-tjetrin siç 

bëjnë në luftë, duhet të vrasin njerëzit e etiketuar si armiq dhe jo të përdorin njerëz të 

dashur si instrumenta ose si trupa ndaj të cilëve nuk ke asnjë ndjenjë. Ne mund ta 

konsiderojmë atë gjendje si diçka që kërkon më shumë vëmendje se çdo gjë tjetër dhe që 

gjithashtu na ndërgjegjëson më shumë për vërtetësinë e rreshtave të Donit.-“Vdekja e çdo 

njeriu më pakëson edhe mua, sepse unë jam pjesë e njerëzimit dhe kështu askush s‟e di se 

për kë bie kambana; ajo mund të bjerë edhe për ty.”
445

 Pastaj, i tronditur thellësisht nga 

leximi i letrave personale të një ushtari që kishte vrarë, Xhordani i bën pyetje vetes si më 

poshtë: ― Pse, nuk e di ti që është keq të vrasësh? Edi. Po ti vetë  shkon e vret, ë? Po. Dhe 

prapë  beson se çështja jote është  absolutisht e drejtë? Po.‖
446

   

Një pjesë e qenies së Xhordanit do të donte shumë që t‘i përballonte këto 

paradokse dhe argumenton  se nuk ia vlen që të mendosh  kaq shumë për këto gjëra ose të 

analizosh vetveten me shumë detaje. Përgjigjen e gjen te pjesa tjetër e qenies së tij e cila 

lë të kuptojë se nuk duhet t‘i shmangë këto paradokse dhe që përgjigja ndaj tyre është që 

të mbështetet në to - të mos tërhiqet as për patriotizëm të verbër as për shpirt paqësor dhe 

as për paqe të ndarë. Kështu, vetvetja i thotë atij përsëri: 
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―Pa dëgjo pak ti! Mba vesh mirë, se dua të kuptosh që kjo, që po bën, është diçka 

mjaft serioze dhe këtë ta shtiesh në kokë një herë e mirë. Se dua që kokën ta kesh në 

vend, atëherë s‘ke të drejtë të bësh ato gjëra, që bën, se atëherë ato, që bën, kthehen në 

krim dhe askush nuk ka të drejtë që t‘i marrë jetën tjetrit, veç në pastë si qëllim të mos 

lejojë që këta t‘u bëjnë njerëzve të këqija më  të mëdha. Pra, vëre për fije këtë punë dhe 

mos e mbaj veten me gënjeshtra.‖
447

  

Detyra me të cilën përballet Heminguej është që të informojë dhe të 

ndërgjegjësojë rreth këtyre çështjeve lexuesin me mend në kokë, siç shprehet Roberti. 

Kjo është shumë më e vështirë sesa duket në pamje të parë, sepse Xhordani dhe vetë 

Heminguej pohojnë diçka krejt të ndryshme nga ajo që sipas Makjavelit, qëllimi 

justifikon mjetin. Sipas tyre, qëllimi i bën mjetet të nevojshme, por gjithashtu ai zvenitet 

nëse dikush është shumë i vetëdijshëm që mjetet janë të gabuara. ―Por në vrasje mos të 

kesh besim, i tha vetes ai. Ta bësh si një domosdoshmëri, por pa besuar në të. Se po nise 

të  besosh, atëherë e mori lumi.‖
448

 Edhe pse kjo nuk shpreh gjithë paradoksin të cilin 

vetë vepra e përforcon,  mund të thuhet madje pa e tepruar se ky roman pohon absolutisht 

se duhet luftuar kundër vetë çështjes për të cilën lufton. Prandaj Xhordani na lë të 

nënkuptojmë se të vrasësh është e pajustifikueshme dhe mëkat. Mbështetur në përvojën e 

Xhordanit, lexuesi pajiset me njohuri dhe perspektiva më të hapura. 

Në fillim të veprës zhvillohet një diskutim i gjatë midis Xhordanit dhe të 

moshuarit Anselmo rreth vrasjes së njerëzve. Bejkeri e përshkruan plakun Anselmo si 

spanjolli vendas i cili përfaqëson më së miri normat e drejta njerëzore. Kur i moshuari 

thotë ―Unë s‘dua të vras njeri. Nuk më pëlqen të vras njerëz,―Xhordani 

përgjigjet :― Asnjeri s‘do, përveç atyre, që s‘janë në rregull nga trutë[...].‖ Megjithatë, nga 

ana tjetër ai vazhdon të pohojë: ―Por s‘kam asgjë kundër, kur është e nevojshme. Kur 

bëhet për çështjen.‖
449

 I moshuari  pranon  domosdoshmërinë e vrasjes në luftë dhe 

pohon se ai ka vrarë por insiston se është sidoqoftë mëkat dhe duhet të kërkohet falje. Ai 

vazhdon interpretimin  e tij mbi këtë çështje duke pohuar se sa më shumë armiq që të 

vrasësh, aq më shumë shtohet urrejtja, por prapëseprapë pohon se,  edhe pse pa dëshirë, 

do të vrasë përsëri dhe do ta quajë përsëri mëkat. Gjatë kësaj bisede Xhordani duket më 

pak i shqetësuar rreth problemit të vrasjes. Atë e shqetëson më shumë  qëndrimi hetues 

dhe i butë i Anselmos. Nga ana tjetër, sinqeriteti dhe mirësjellja e të moshuarit dhe 

afeksioni i Xhordanit për të nxisin mendime shqetësuese rreth pasojave njerëzore që 

mund të sjellë misioni i tij, mendime të cilat përpiqet t‘i heqë nga mendja menjëherë: 

―Ç‘është kjo punë kështu, ç‘janë këto mendime, tha ai me vete; ku ka këtu unë, që 

s‘duhet të pësoj gjë e njerëz, të cilëve s‘duhet t‘u ndodhë gjë e keqe! Asgjë s‘jeni, as ti e 

as ky plak. Ju jeni vegla për të kryer një detyrë. Ti ke për detyrë të bësh vetëm një gjë dhe 

atë të bësh. Vetëm një gjë, ta marrë e mira, ia bëri me vete. Po të ishte vetëm një punë e 

madhe. Mjaft më, more mburraveci i keq,i tha vetes. Mos u mërzit. Mendo për diçka 

tjetër.‖
450

  

Një fragment tjetër që na ka intriguar në trajtimin e kësaj çështjeje është kur Pablo 

refuzon të mbështesë Xhordanin dhe misionin e tij për të hedhur në erë urën. Xhordani 

tundohet për ta vrarë, me gjysmë shprese se duhet të jetë e nevojshme, por  përmbahet 
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sepse i trembet faktit se mund të nxisë kthimin e të tjerëve kundër tij. Më pas ai takon një 

cigan që i përket një race e cila nuk beson se vrasja është mëkat. Cigani pikëllohet shumë 

nga fakti që Xhordani nuk e ka vrarë Pablon dhe e nxit atë që ta kryejë vrasjen. Xhordani 

refuzon me arsyetimin se nuk mund ta vrasë dhe se është e neveritshme që të veprojë 

kështu për çështjen. Më tej, vëmë re se mendimet e mëvonshme të Xhordanit dëshmojnë 

që neveria këtu vlen vetëm për vrasjen politike dhe jo për mënyra të tjera të të vrarit. Janë 

këto arsye që e shpëtuan Pablon nga vrasja. Menjëherë pas këtij diskutimi, Heminguej 

shfaq dhembshuri ndaj Pablos teksa ai po flet me kuajt dhe pastaj thekson se Pablo, 

pavarësisht të metave të tij, është  një ndjenjë humane, jeta e së cilës është një çështje e 

rëndësishme. Ndonëse e kuptojmë qartë se  këndvështrimi i ciganit është i gabuar, pyesim 

veten: A mos vallë Xhordani ishte pak a shumë i gatshëm për të vrarë? Ky dyshim 

përforcohet kur Xhordani në vetvete shqetësohet që e konsideron vrasjen si diçka shumë 

të lehtë: 

 ―Po e pranove idenë e shkatërrimit si problem, atëherë mbetet problem në 

vetvete. Por shkatërrimi shoqërohet me plot gjëra jo fort të mira dhe, zoti të ndjeftë, por ti 

nganjëherë i ke marrë punët me një farë lehtësie. Ti përpiqesh vazhdimisht për ta zbatuar 

planin në kushte sa më të mira, për ta organizuar sa më afër kushteve optimale bashkë me 

atentatet, që e shoqërojnë aksionin. Me fjalë të mëdha po kërkon të  mbrohesh tashti për 

gjithë sa ke bërë? Po a i zbut fjala vrasjet? Po deshe ta dish, ja ku po ta them: I ke hyrë 

paksa me mendjelehtësi e nxitim kësaj pune, i tha vetes.‖
451

  

Të njëjtin shqetësim shfaq edhe Anselmo, këndvështrimit të së cilit autori përpiqet 

t‘i japë forcë rrëfimi. Anslemo ngarkohet nga Xhordani për të mbikqyrur urën dhe rrugën 

si dhe për të raportuar çfarë ndodh në të. Teksa qëndron në të ftohtë pas një peme, ai 

shikon kasollet e rojeve fashiste në urë dhe mendon,―Fashistët janë ngrohtë aty,[…] janë 

rehat po nesër mbrëma do t‘i vrasim[…] Kam gjithë ditën që i ruaj. Njerëz janë dhe ata, 

njerëz si ne[…] Ata s‘janë fashistë. Unë i quaj fashistë por s‘janë ashtu. Janë të varfër 

edhe ata, njëlloj si ne[…] S‘duhej të na luftonin dhe as mua s‘më pëlqen të mendoj për 

vrasje.‖
452

 Më vonë Heminguej përforcon këtë pikëpamje teksa kalon pranë kasolles së 

rojeve, duke i paraqitur ato jo si fashistë por si ushtarë të thjeshtë të cilët nuk shfaqin 

ndonjë interes të veçantë për çështjen e tyre. Pastaj ai na çon përsëri tek Anselmo i cili 

akoma nuk rresht së menduari për përligjjen e vrasjes dhe nevojën për pak spastrim dhe 

pendesë pas luftës. Pak para se i moshuari të arsyetojë rreth Xhordanit, Heminguej 

shkruan: ― Anselmo ishte njeri i mirë dhe sa herë që ishte i vetëm, gjë që ndodhte shpesh 

te Anselmo, ai ishte i vetëm për një kohë të gjatë dhe përsëri ai mendonte për problemin e  

të vrarit.‖
453

 Pastaj ne lexojmë:  

―Çudi me inglizin, mendoi ai. Më tha se s‘i bënte përshtypje. Megjithëse duket se 

është bërë i butë dhe i mirë. Ka mundësi që të rinjve nuk u bën përshtypje aq fort. Ose 

ndoshta të huajt, që s‘kanë pasur një fe me ne, s‘e mendojnë kështu. Por më thotë mendja 

se kushdo që e bën këtë punë, me kalimin e kohës, bëhet kafshë dhe them se, sidoqë 

vrasja është e nevojshme, mëkati i vrasjes është i madh dhe pas luftës duhet të bëjmë 

diçka shumë të fortë që të na falet mëkati.‖
454

 Më pas, i moshuari vazhdon të luftojë aq 

shumë me problemin sa në një pikë shpreh dilemën e tij të madhe: ―Duhet të jetë vërtëtë 
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një mëkat i madh, mendoi ai. Sepse patjetër është diçka, që s‘kemi fare të drejtë ta bëjmë 

edhe pse e dimë se është e nevojshme.‖
455

  

Pas një fragmenti tjetër kushtuar problemit të vrasjes, Heminguej pohon që i 

moshuari ka të drejtë kur pranon se vrasja e ka korruptuar. Ndonjëherë madje i ka pëlqyer 

të vrasë ashtu si të gjithë ushtarët vullnetarë nganjëherë kanë gjetur kënaqësi në vrasje, 

s‘ka rëndësi nëse gënjejnë apo jo. Dhe Xhordani  nxjerr përfundimin se ―ka qenë i përlyer 

në vrasje për një kohë të gjatë‖
456

, përfundim  ky i dalë pas vrasjes së një ushtari të 

kavalerisë. Është pikërisht pas leximit të letrave të djaloshit, një viktime të mirë dhe të 

pafajshme të luftës, që Xhordani turbullohet aq shumë sa pajtohet me mendimin e 

Anslemos dhe reflekton në këtë mënyrë: ―Kjo s‘ka kuptim. E po atëherë mos e zgjat. Më 

vjen keq, po edhe në më ardhka keq, ndreqet gjë kështu, jo, atëherë lëre këtë punë. Është 

gjë që s‘ndreqet, tha me vete. Po s‘u ndreq, mos e zgjat më, tha me vete. Mirë, ja e lashë. 

Por, ja që s‘e lë kaq lehtë. Sa janë bërë nga ata që ke vrarë ti me dorën tënde? Kujton ti se 

ke të drejtë të vrasësh njeri? Jo, por ja që duhet se.‖
457

 Ai vazhdon të debatojë me veten 

dhe në fund arrin në përfundimin e përmendur më parë që edhe pse është e gabuar të 

vrasë, çështja e tij është e drejtë. I mbetet të ruajë kthjelltësinë e mendjes dhe të  kuptojë 

se duhet t‘i vërë punët në fije, mjafton t‘i ketë trutë në vend.   

Xhordani nuk e ruan shumë këtë shkallë ndërgjegjësimi sepse nga njëra anë është 

i zënë me domosdoshmërinë e kryerjes së misionit dhe me vështirësitë e dala nga dëbora  

e dezertimi i Pablos. Nga ana tjetër, si Xhordani ashtu edhe Anselmo e dinë tashmë se 

―ata që e kanë në shpirt vrasjen, kanë në vetvete një kalbësirë.‖
458

 Megjithatë, Xhordani 

është tepër i shqetësuar rreth fatit të individëve në grupin gueril dhe nuk  arrin t‘i 

mendojë ata si vegla. Ai jep jetën për t‘i shpëtuar ata, por atë gjithashtu e torturon 

mendimi se roja pranë urës duhet qëlluar. Pasi sheh me dylbi fytyrën e burrit (rojes) teksa 

bën disa gjeste të thjeshta humane, Xhordani humanizohet vetë duke vendosur dylbitë në 

xhep dhe thotë me vete: ―S‘do ta shoh më.‖
459

 Në momentin kur Xhordani qëllon rojen, 

Heminguej shkon shumë larg si për të dhunuar papritur këndvështrimin e fragmentit. Ai e 

zhvendos kamerën e tij prej narratori të talentuar te fytyra e habitur dhe e  lënduar e rojes 

dhe te mënyra se si Xhordani i heq sytë nga burri i shtrirë. Në anën tjetër të urës, 

Augustini bërtet: Buena caza inglez, Buena caza!‖ dhe Xhordani reflekton mbi reagimin 

e Anselmos teksa qëllon rojen tjetër, duke thënë: ― Edhe unë vrava një, por s‘ mendoj më 

tashti, punë që duhet bërë‖
460

, reagime këto të ndryshme në lidhje me vrasjen. Nëse bëhet 

fjalë për vrasje personale, Xhordani tregohet i ashpër teksa Pablo, një bastard i ndyrë dhe 

i krimbur, vret njerëzit e tij për të marrë kuajt e tij. Pavarësisht këtyre, ndërgjegjësimi i 

Xhordanit për problemin nuk vazhdon aq gjatë sa ai i lexuesit. Kështu në fund të veprës, 

teksa ai qëndron i shtrirë në pritje për të qëlluar kalorësinë, atë e shqetëson vetëm vdekja 

e tij dhe jo vrasja të cilën po bëhet gati të kryejë. Ndoshta jo pa qëllim autori vendos 

gatishmërinë e Xhordanit për të vrarë nëntogerin Berrendon në rreshtat e fundit të veprës, 

ndërkohë që i ka kushtuar faqe të tëra vdekjes së protagonistit kryesor të veprës në fjalë.  
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Sipas këndvështrimit të Heminguejit, vrasja të bën të humbësh ndjenjën e të 

qenurit njeri, të bën kafshë dhe të vrasësh njeriun është gjë e shëmtuar. Deri diku, vijon 

autori, ajo justifikohet nëse kryhet për një qëllim të caktuar; për hir të fitores dhe për 

mbrojtjen e Republikës. I tillë është botëkuptimi i autorit në fjalë mbi vrasjen, një 

pozicionim  disi  kontradiktor. Edhe për vrasjen (gjatë luftës), edhe kundër saj (pas 

luftës).  

Anselmo dhe Pablo përfaqësojnë  dy ekstreme në lidhje me këtë çështje. Anselmo 

urren të vrasë njerëz në çdo rrethane qoftë ajo, edhe pse ai do ta kryejë atë nëse është e 

domosdoshme. Pablo pranon vrasjen si pjesë të jetës së tij dhe përfundimisht deklaron se 

është i gatshëm të vrasë shokët e tij vetëm për t‘ia marrë kuajt. Përsa i përket pikëpamjes 

së Robertit mbi vrasjen, mund të gjykojmë se qëndrimi i tij është midis atij të Anselmos 

dhe atij të Pablos. Edhe pse Robertit nuk i pëlqen të mendojë për vrasjen, ai ka vrarë 

mjaft njerëz gjatë përmbushjes së detyrës. Beteja e tij personale me këtë çështje 

përfundon me një lloj kompromisi. Edhe pse lufta nuk mund ta çlirojë plotësisht nga faji, 

ai e di mirë se duhet të vrasë në luftë për hir të detyrës dhe nuk ia vlen të jetojë me 

fajësinë në kohë lufte.  

Pyetja se kur është e justifikueshme të vrasësh një njeri komplikohet kur ne lexojmë 

se disa personazhe, përfshirë këtu Andrenë, Agustinin, Rafaelin dhe bile Robert 

Xhordanin, pranojnë të përjetojnë një valë eksitimi kur vrasin. Heminguej nuk mban një 

qëndrim të qartë moral kur bëhet fjalë për të marrë jetën e tjetrit. Nganjëherë ai bile lë të 

kuptohet që vrasja numd të jetë  ngazëllyese, çfarë e bën moralitetin e luftës te kjo vepër 

edhe më të vrazhdë.  

Shtrojmë pyetjen: Cili është çmimi i vrasjes te kjo vepër e Heminguejt? 

Çmimi psikologjik i vrasjes së armiqve është një aspekt i luftës. Këtë e thekson 

Heminguej pas Leon Tolstoit, i cili ishte mjaft i interesuar për psikologjinë e individit që 

vret. Shembujt janë të shumtë në vepër gjatë diskutimit filozofik në kapitullin e tretë 

midis Anselmos dhe Robertit, i cili zgjerohet më tej në faqet e tjera për të theksuar kështu 

tmerret që shkakton lufta. 

Robert Xhordani e bashkë me të edhe vetë Heminguej, me kalimin e kohës 

reflektojnë më thellësisht rreth vrasjes. E mundon shumë mendimi mbi vrasjen dhe 

shpeshherë pyet nëse ka në të vërtetë një herë të vetme që vrasja të justifikohet. Ndoshta 

të vrasësh në kohë lufte është më e tolerueshme. Gjatë një dialogu të brendshëm, ai nuk 

gjen përgjigje, por kur zgjedh vrasjen për të mbrojtur anëtarët e grupit guerilas, është e 

sigurt se pajtohet me këtë akt i cili bëhet i nevojshëm kur është në të mirë të të tjerëve. 

Nëse në fillim ai nuk është i ndjeshëm ndaj këtij akti, pas bisedës me Anselmon, ai i 

komplikon pikëpamjet e tij të mëparshme dhe shprehet se dhuna ndoshta do të shkaktojë 

një dëm psikologjik afatgjatë. Kjo formë të menduari është tipike për një ushtar. Sipas 

David Grossman ―vrasja shoqërohet shpesh me një fazë fillestare dehjeje, por kur fillon 

faza e pendesës, ata (ushtarët) mendojnë se ka diçka që nuk shkon ose sëmuren që e kanë 

shijuar momentin e vrasjes kaq shumë.‖
461

 

Me një mjeshtëri të thellë artistike, Heminguej arrin të balancojë humanizmin e 

pamohueshëm të armikut me përpjekjen e vrasësit për të krijuar një distancë emocionale: 

―mendo për të si njeri por si shënjestër.‖
462

 Për të parandaluar fajin e vrasjes, Roberti 
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gjithashtu imagjinon se nuk është ai që sjell vdekjen. Kur thotë ―maquina ka folur‖
463

, ai i 

vesh armës të folurit (aftësi që e ka vetëm njeriu) dhe ia heq ndjenjën e përgjegjësisë 

vetes. Ndjesia e tij për këtë teknikë bëhet më e qartë më vonë në vepër, kur mendimet e 

tij rreth vrasjes përqendrohen më shumë: ―Për mendimin tim, arma automatike ta bën më 

të lehtë vrasjen [...] Pas prekjes së parë, punën e bën arma [...] Jo ti‖
464

 Edhe Anselmo 

përpiqet të përballojë mëkatet e tij duke e transferuar përgjegjësinë. Kështu, para se të 

vrasë rojen, ai e përfshin komandantin e tij në detyrën e frikshme: ―Unë do të bëj atë që 

më urdhëruat [...]‖
465

 Në mënyrë ironike, Xhordani përdor një taktikë intilegjente për t‘ia 

hequr vetes përgjegjësinë. Ai e di që Pablo do të vrasë pesë vullnetarët, por edhe pse 

Xhordani e miraton këtë plan heshturazi duke mos e kundërshtuar, ai refuzon të marrë 

fajësinë meqë Pablo nuk është njeri që tërhiqet lehtë. Fundja, nuk është se e kryen vetë 

vrasjen. Përpjekjet e vazhdueshme të Xhordanit për t‘u çliruar nga çdo detyrim na bëjnë 

të kuptojmë se sa i rëndë është faji i vrasjes.  

Arsyetimi përfundimtar i Robertit është se ai do të çnjerëzohet nëse mësohet me 

vrasjen; duhet të jetë gjithmonë e vështirë: ―S‘ke të drejtë të harrosh asgjë. S‘ke të drejtë 

të mbyllësh sytë para asgjëje, as të harrosh gjë, as t‘i zbutësh, as t‘i ndryshosh gjërat.‖
466

 

 Nëse i kthemi aktit të ndezjes së cigares nga ana e rojes, një gjest ky humanist,  

Heminguej synon të shpalosë atë paanshmërinë që e karakterizon gjatë rrëfimit dhe të 

sensibilizojë personazhet republikanë që të drejtohen drejt statusit të tjetrit. Duke e 

vendosur nëntogerin Berrendo në situata të ndryshme në kohë lufte, të tilla si: hidhërimi, 

lutja, mungesa e shpresës, neveria dhe duke e bërë atë ―shënjestrën‖ përfundimtare, 

Heminguej përfundimisht ndoshta dëshiron të përcjellë mesazhin se vrasja merr ngjyrime 

në varësi të rrethanave të kryerjes së këtij akti.  

 

3.9.1. Motivi i vetëvrasjes te Për kë bie kambana  

 

Që në moshë të re Heminguej ishte kundër vetëvrasjes pasi i ati kishte kryer një 

akt të tillë. Po t‘i referohemi veprës Për kë bie kambana, një nga motivet kryesore të saj 

është edhe vetëvrasja, të cilën protagonisti kryesor i romanit e konsideron si një akt frike. 

Frika është një ndjenjë që pushton personazhet e dobëta nga karakteri dhe të cilëve u 

mungon forca shpirtërore. 

Vëmë re që një numër personazhesh e mendojnë vetëvrasjen si një akt që mund të 

kryhet në situata dëshpërimi e zhgënjimi, përfshirë këtu edhe personazhin kryesor, Robert 

Xhordanin. Ashtu si vetë autori, i ati i Robertit është vetëvrarë, një akt për të cilin ai 

shprehet se e kupton por njëkohësisht edhe e dënon. Tiparet e këtyre personazheve që e 

mendojnë vetëvrasjen lidhen me dobësinë e tyre. Kështu nga fundi i veprës, Xhordani e 

risjell ndër mend vetëvrasjen por hedh poshtë këtë ide, duke preferuar të luftojë për të 

qëndruar zgjuar pavarësisht dhimbjes së plagëve të marra. Ky besim në forcën e 

brendshme e dallon nga dobësia e karakterit të personazheve të tjera, gjë që tregon që të 

vazhdosh të jetosh duhet të kesh dëshirën e mirë dhe një forcë të madhe psikologjike.  
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 Vetëvrasja përmendet shumë herë në vepër në lidhje me shmangien e kapjes nga 

armiku. Maria që mban briskun në rast një përdhunimi të mundshëm, Kashkini është i 

fiksuar me gjetjen e një rruge për të shmangur kapjen. Edhe një burrë që njeh Robert 

Xhordani mban me vete ilaçe helmuese në rast se kapen. Është krejt e logjikshme që edhe 

për Xhordanin i cili  ka dëgjuar historitë e dhunës dhe të abuzimit nga Pilar dhe Maria, të 

paktën të pranojë dëshirën për të vdekur në kushtet e veta, pasi i ati vrau veten. Ai e 

konsideron vetëvrasjen si një akt të dobët, pavarësisht rrethanave. Edhe në momentin kur 

shtrihet i përkulur nga dhimbja dhe gati zbulohet nga kalorësi fashist, ai preferon më mirë 

të vritet nga armiku se sa të vetëvritet.  

Megjithatë edhe pse në këtë vepër Heminguej dha një mësim se si të mposhtim 

vetëvrasjen, në jetën e tij reale, autori u vetëvra tragjikisht me revolverin e tij për shkak të 

një depresioni.  

           3.10. Misticizmi te Për kë bie kambana 

Mund të duket e çuditshme të flasësh për Heminguejin si një mistik. Në fakt, në 

jetën e tij reale nuk vihet re asnjë gjurmë e një angazhimi të tillë. Le ta shpjegojmë pak 

më qartë këtë hipotezë. Me misticizëm ne nuk kuptojmë këtu praktika hermetike ose 

besime. Termi nënkupton më tepër një vetëdije të paverbalizuar e diçkaje të ndryshme 

nga jeta fizike e një njeriu, një vetëdije e asaj çfarë është quajtur më parë jeta më e gjerë e 

universit. Në këtë vepër, lexuesi është në dijeni të një force tjetër e cila vepron paralelisht 

me jetën e një njeriu dhe e kufizon atë edhe pse Heminguej është paksa skeptik në lidhje 

me këtë. Pra, nuk shprehet hapur se beson në supersticione. Kjo në fakt vështirëson 

punën e lexuesit. 

 Vizioni mistik i autorit del i qartë përmes mendjes së Robert Xhordanit. Natyra 

kryesore e vizionit mistik të autorit nënkupton dhe glorifikon forcën e momentit të 

përjetuar, d.m.th të tashmen. Referencat në lidhje me përjetimin e përvojës së momentit  

janë të shumta: ―Po të mos ekzistojë më kurrë, as “për një kohë të gjatë”, as“ për të 

gjithë jetën”, as “që sot e tutje”, por të mbetet vetëm ―tashti‖, atëherë “tashti” është 

koha të falem për këtë, që kam dhe jam shumë i lumtur. Tashti, tinguj të çuditshëm, që 

bëjnë një botë, një jetë, jetën tënde [...] S‘ka asgjë tjetër veç kësaj: tashti. S‘ka as dhe as 

nesër ... ka vetëm një gjë, vetëm tashti.‖
467

 Këta shembuj mund të interpretohen si 

preokupim i autorit për jetën e veprimit- jeta e përditshme e aktivitetit fizik. Gjithsesi 

këto mendime mbi jetën mbartin diçka mistike në vetvete pasi Robert Xhordani i 

drejtohet vetvetes, jo në kontekstin e një detyre zyrtare që i është caktuar, por në 

kontekstin e marrëdhënies së tij me Marian. Ka qenë një përvojë e gjatë për Xhordanin i 

cili ka njohur fizikisht një vajzë të tillë dhe kurrë nuk ka dashur e as parashikuar reagimin 

ekstrem që kjo përvojë i shkaktoi. Ja se si shprehet ai: ―Nuk e dija se do të provoja 

ndonjëherë ndjenja të tilla si këto [...] as se do të më ndodhte kështu.‖
468

 Shkëndija e 

dashurisë është ndezur për të dy dhe secili, në mënyrën e vet, e quan këtë një 

bashkim―fetar‖. Për të dy dëshira është spontane. Me mënyrën se si e shprehin dashurinë 

ata përpiqen t‘i japin një kuptim shpirtëror kësaj lidhjeje.  

 Teksa është shtrirë me Xhordanin, Maria rrëfen gjithë historinë e saj të 

dhimbshme me një dritë shprese e besimi që kjo dashuri të shërbejë si forcë ringjalljeje, 
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pak a shumë si një ndjenjë shumë fetare. Dhe përsëri me të njëjtin besim naiv dhe me të 

njëjtën urgjencë ajo e shtyn Xhordanin të bëjë shpejt atë që duhet bërë me qëllim që të 

lehtësohet. Vëmë re që Xhordani nuk është aq fetar sa Maria, por është tepër i 

vetëdijshëm për diçka të re që ka ndodhur në jetën e tij. Ditën kur ata do të hedhin urën 

në erë edhe ai pranon se ishte një përvojë që ishte e shkruar  për të, një përvojë e dhuruar 

nga një fuqi shpirtërore e jashtme si një akt hiri, hijeshie. Është fakt se ai nuk e ka 

planifikuar më parë këtë lidhje si një akt dëshire pasi nuk beson në përvojën  e dashurisë. 

Ja që i ndodhi. Është diçka që i kalon kufijtë e asaj që di apo njeh, është diçka mistike që 

i jep forcë të pohojë se ditët e fundit kishte mësuar se ai dhe një person tjetër (Marian) do 

të mund të ishin çdo gjë dhe shton se ishte e shkruar për të.  

Është karakteri (i shkruar nga Zoti) i përvojës që përcakton cilësinë fetare të 

marrëdhënies midis tij dhe Marias. Më në fund, ura hidhet në erë dhe Roberti do të vdesë. 

Ajo që ai kishte parandjerë  bëhet realitet në skenën e fundit të romanit sepse ai tregon 

një forcë të brendshme që nuk e kishte shfaqur në fragmentet e tjera. Plotësisht i bindur, 

ai e siguron Marian se nuk është fundi, se nëse njëri nga të dy do të vazhdojë të jetojë, të 

dy do të vazhdojnë të jetojnë: ―Sa kohë që të jetë gjallë njëri prej nesh, jemi gjallë të 

dy‖
469

, duke deklaruar më në fund se qëniet e tyre janë një e vetme, shprehje që janë 

ndoshta kërkesa të momentit, shprehje me një kuptim gjysëm fetar dhe mistik. Ndoshta 

nuk janë fjalë të sinqerta pasi ai shprehet: ―Mundohu të besosh edhe vetë atë, që i the. 

Kështu është më mirë ... Dhe mos u bëj cinik.‖
470

 Tek ai lind një besim i ri. Në krahasim 

me personazhet e tjera të veprave të Heminguejit, Xhordani është personazhi më pak 

cinik. Mund të thuhet se epigrafi i Xhon Donit nënkupton më tepër një zgjerim të 

individit drejt një bashkimi mistik me kozmosin, me jetën e krijuar në përgjithësi se sa 

një zgjerim drejt detyrimeve shoqërore të individit. Në fillim qëllimi i autorit ishte të 

përshkruante detyrimet shoqërore: ―Unë jam pjesë e kontinentit,‖
471

 por gjatë rrugëtimit 

të tij në vepër ka devijime. Roberti paraqitet si ushtar i Republikës dhe si një njeri që 

mund të vdesë me kënaqësi për të, por pohimi i rëndësishëm nuk ka të bëjë me atë se 

çfarë përfaqëson Republika, por me faktin se nuk ka asnjë linjë mendimi apo qasjeje në 

jetë që të jetë e drejtë. 

Xhordani lejon Pilarin t‘ia lexojë pëllëmbën e dorës dhe është i bindur që ajo sheh 

diçka të keqe. Kur më pas i thotë Xhordanit se ishte thjesht një pretendim, ai nuk e beson. 

Për më tepër zymtësia e Pablos është një shenjë e keqe për Xhordanin, i cili e parandjen 

që në fillim që grupi guerilas po e tradhëton. Ai pajtohet gjithashtu me mendimin e Pilarit 

se avionët armiq janë zogj që sjellin fat të keq. 

Biseda rreth aromës së vdekjes i jep novelës një pamje që i përket një kohe më të 

hershme, më tokësore, parakristiane, kur njerëzit u besonin cikleve natyrore të jetës që 

mbartnin fuqi mistike. Në përshkrimin grafik të Pilarit, përbërësit për aromën e vdekjes 

lidhen të gjitha me përvojat e para njerëzore; neveria, frika nga vdekja, vrasja, prishja e 

bukurisë dhe seksi. Pilari thotë se përbërësi final përmban aromë e cila është vdekje ashtu 

si edhe lindje njeriu- përvojë që kalojnë të gjithë njerëzit. Ashtu si besimi i saj i hershëm 

në leximin e pëllëmbës dhe lëvizjen e tokës, besimi i Pilarit në një aromë të veçantë që 

lidhet me vdekjen krijon lidhjen me atë më të hershmen, botën pagane. Për më tepër, 
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shumë tradita kulturore në botë i konsiderojnë gratë si më të angazhuara me natyrën dhe 

proçeset e saj mistike, pasi kjo lidhet me aftësinë e grave për të lindur fëmijë.  

Heminguej i vendos këto lidhje me natyrën me qëllim që të ndërtojë një kornizë 

për interpretimin e zhvillimit të personazhit kryesor të veprës. Me forcimin  e lidhjes  me 

Marian dhe me pranimin e supersticioneve të Pilarit, Roberti largohet nga detyrimet e 

imponuara nga shoqëria moderne dhe zhvendoset drejt natyrës e vlerave  natyrore.  

Në kapitullin  e fundit të Për kë bie kambana zbulohet një zgjidhje e problemeve 

që e torturonin Robertin. Së pari, në botën e tij të brendshme luftojnë intuita dhe 

skepticizmi. Edhe pse shpesh deklaron se nuk beson në shenja dhe paralajmërime, 

Xhordani luan me vetveten, duke identifikuar disa ngjarje si shenja të mira dhe të këqija. 

Kështu në këtë kapitull, ai bën të ditur se ciganet shohin diçka, por edhe ndjejnë diçka si 

një qen zog. Duket se ai pajtohet me mendimin e Pilarit se bota është më misterioze se sa 

mund ta shpjegojë arsyetimi i tij gjakftohtë. Së dyti, sa herë që ai mendon për misionin që 

i është ngarkuar, shfaqet një lloj tensioni midis detyrës dhe ndjenjës. Monologjet e  

Xhordanit e zbulojnë më së miri. Kur e pushton mendimi i kryerjes së misionit, ai e 

refuzon Marian, por si me magji ky tension ulet sapo e përqafon Marian gjatë betejës. 

Ndërsa Maria dhe Pilari, si personazhe femërore, përfaqësojnë ndjenjën e intuitës, dm.th  

atë të zemrës, Roberti skeptik dhe i dhënë pas aksionit përfaqëson mendimin. Në vazhdën 

e rrjedhës së romanit, Roberti i integron këto forca të zemrës dhe të mendimit për t‘u 

përmbushur si njeri. Kulmi arrin me përshkrimin e tij nga autori si tërësisht i plotësuar si 

njeri, si një individ që u ka dhënë fund pikëpyetjeve të mëdha duke qenë kështu në paqe 

me botën e tij të brendshme.  

           3.11. Vizioni markojan mbi jetën dhe vdekjen 

Ashtu si në dy veprat e tjera në studim, nuk mungojnë edhe këndvështrimet e 

Markos mbi jetën dhe vdekjen. Për nga trajtimi, kjo çështje nuk është se do të zërë shumë 

faqe pasi siç pohon edhe Virion Graçi në artikullin e tij: ―Gori Gjinleka[…] ka dalë 

vullnetar për t‘u përzier në një ngjarje me rëndësi kontinentale me padijen e theksuar, të 

gjithanëshme ndaj botës së madhe. Ai nuk evoluon mendërisht, vetëm sa i dhurohet hap 

pas hapi utopisë internacional- komuniste dhe dorëzimit të qenies së tij në duart e 

prijësave të lëvizjes revolucionare.‖
472

  

 Në pëgjithësi veprën Hasta la vista e përshkon një vizion optimist. Nisur nga 

rrethanat se kur e shkroi romanin dhe duke marrë parasysh çensurën e rreptë të asaj kohe, 

sigurisht që autori do të ishte i interesuar të rrëfente heroizmin e vullnetarëve shqiptarë 

dhe të huaj si një akt sublim në të mirë të popullit spanjoll dhe popujve të tjerë liridashës. 

Angazhimi i heronjve markojanë në këtë luftë është një betejë për jetën, për një jetë më të 

mirë, për një të ardhme më të mirë. Edhe pse karakterizohen nga një idealizëm që arrin 

deri në utopi, këta liridashës e paqedashës e duan jetën. Aq shumë idealizohen heronjtë sa 

ata paraqiten si ―njerëz të gëzuar që vdesin me parullën viva la vida. Ndoshta  autori e 

humb sensin realist të rrëfimit duke kaluar edhe në absurditet, në një surrealitet 

ndjenjash,
473

 siç shprehet Bashkim Kuçuku. Megjithatë, mendojmë se duhet vlerësuar të 
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paktën këndvështrimin optimist i Markos mbi jetën. Ja se si shprehet koloneli francez: 

―Ne luftojmë dhe jetojmë. Dashurojmë jetën, prandaj e mbrojmë.‖
474

 ―Luftojmë për jetën 

dhe fitoren e proletariatit, gjëmon me një tingëllim Internacionalja‖
475

, ―Ne për lumturinë 

e fëmijëve jetojmë.‖
476

 Ky është kuptimi i jetës për shumë nga republikanët e përkrahësit 

e tyre. Në një letër që i shkruan Anitës, Gori pohon :― […] nga ky tufan i mortjes, vetëm 

ata që dashurojnë dashurinë, ata që mbajnë në ballë vulën e jetës, dalin fitimtarë!‖
477

 Ata 

jetojnë dhe luftojnë për një botë të lirë të paepur para vdekjes duke krijuar kështu një mit 

qëndrese, sidomos nëse flasim për vullnetarët shqiptarë të cilët i karakterizon guximi dhe 

vetëmohimi për të mposhtur dhimbjen shpirtërore përbashkuese në luftë kundër 

nënshtrimit për një botë tjetër të shkëlqimtë dhe të qytetëruar, si një e drejtë universale që 

u takon të gjithëve.  

 Nga ana tjetër, edhe pse hija e vdekjes i ndjek personazhet, këndvështrimi i 

autorit është njëkohësisht denoncues dhe sfidues. Vdekja është e gjithëpranishme. ―Orë e 

çast vdekja është e lirë të marrë kë të dojë pa pyetur njeri.‖
478

 Suedezja Kristina pyet 

veten:―Vallë a do të kthehem përsëri në Stokholm?[...] Kushedi a do kthehem‖
479

. Hija e 

pasigurisë së jetës është një bashkëudhëare e botës së brendshme të personazhet e 

Markos. Në shumë krahina të Spanjës ―jeta përleshet me vdekjen‖
480

 e gjithmonë 

personazhet i ekspozohen rrezikut të vdekjes. Me të drejtë një nga personazhet 

pohon:―Shpëtuam mirë kësaj radhe.‖ Rimerret si refren rreziku i vdekjes: ―Edhe tani që 

flasim në këtë çast mund të na bjerë ndonjë bombë‖ - pohon Anita. ―Luftë është! Kushedi 

nëse gdhihemi të gjallë! [...] kushedi a e shoh më (Anitën)?‖
481

 pyet Gori. Vdekja që i rri 

mbi kokë ia dërmon nervat. Gjithsesi ideali i tyre i lartë i bën të sfidojnë vdekjen me 

parullën kuptimplotë: ―Më mirë të vdesësh në këmbë se sa të rrosh i gjunjëzuar.‖
482

 Në 

këtë pikë, Marko bashkohet me Heminguejn mbi kuptimin që i japin nocionit të vdekjes: 

një vdekje të ndershme dhe dinjitoze.  

Ka momente në vepër kur personazhet shpesh shfryejnë dufin dhe zemërimin me 

sharje e mallkime: ―Mallkuar ata që vranë jetën!‖
483

, ―Mallkuar qofsh moj botë e grindjes 

dhe e përçarjes [...] Djalli ta marrë atë camarilla ndërkombëtare që zhuriti miliona zemra, 

siç bëri shkrumb e hi miliona vatra ëndrrash e jete‖
484
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           3.12. Misticizmi te Hasta la vista  

Me një metaforë të goditur; ―E ka shkelur hija e luftës‖
485

, e rimarrë shpesh në 

disa faqe të romanit Hasta la vista, Jerma luan një lojë të zgjuar për të shpëtuar Jozitën 

nga përdhunimi i ushtarëve frankistë e italianë apo nga joshjet e ushtarëve republikanë. 

Misticizmi i përfaqësuar nga parashikimet e Jermës, një cigane apo kurbatkë (kështu e 

quan Marko), e cila ashtu si Pilar lexon fatin në pëllëmbë të dorës së personazheve si 

garibaldistë ashtu edhe fashistë. Ndryshe nga Pilari, e cila parashikon dhe ndjen aromën e 

vdekjes së protagonistit kryesor të veprës Për kë bie kambana, Robert Xhordanit, Jerma, 

të cilën e ndez zjarri i urrejtjes ndaj fashizmit, shprehet më optimiste për fatin e 

brigandistëve, por nga ana tjetër  pesimiste për fatin e fashistëve. Në emër të dhuntisë së 

saj mistike, profetike ajo paraqitet si një lexuese e zonja e pëllëmbës së dorës. Me 

rrëfimet e saj domethënëse, ajo ngjall simpati për lexuesin e në veçanti për garibaldistët, 

pasi i mbush me optimizëm e me shpresë, u jep forcë e guxim të luftojnë kundër ―gjarprit 

të zi‖
486

 (fashizmit) të cilit ―do t‘ia hanë kokën mizat e dheut‖
487

 (populli). Qëndrimi i 

Jermës i bën garibaldistët të mallëngjehen e të ndjejnë respekt ndaj kësaj ciganeje të urtë 

e të vuajtur, ―e mbetur vejushë qe e re dhe të cilës i kanë rënë heroikisht djemtë në këtë 

luftë; njëri u vra për të mbrojtur bregdetin nga luftanijet italo-gjermane dhe tjetri  u vra në 

Madrid nën flamurin  e rregjimentit të pestë.‖
488

  

Vizioni mistik i Markos është në funksion të qëllimit: luftë kundër fashizmit dhe 

solidaritet për ditë më të mira. Oratoria dhe agjitacioni i flaktë i kësaj fallxhoreje janë për 

t‘u admiruar. Sa fjalë të bukura gjen për të simbolizuar simpatizantët e saj dhe sa fjalë 

frikëndjellëse përdor për të simbolizuar armiqtë e saj! Me një stil të veçantë, lexuesi 

mahnitet nga ligjërimi elokuent i fallxhores së pashkollë, por me një talent të pashoq. 

Sigurisht që kurbatkat e përdorin trukun e parashikimit të fatit në dy mënyra: e 

para, si mënyrë për të mbijetuar, duke i siguruar vetes ca qindarka më shumë, dhe e dyta, 

si një mision në luftë. Mënyra e dytë është më pak e perceptueshme, por jo më pak 

domethënëse, madje edhe vendimtare për fatet e shumë njerëzve që përfshihen në intrigat 

e luftës. Në mënyrë figurative, kurbatkat veprojnë si një dorë e fshehtë në mes të shumë 

duarve që përziejnë gjellën e shpifur të luftës për t‘ia shërbyer njerëzimit. Ato nuk mund 

të ndërhyjnë në veprime të mirëfillta ushtarake, përderisa janë femra, por nga ana tjetër 

përdorin një armë më të fuqishme: manipulimin e mendjes. Në një situatë të pasigurtë 

jete siç është lufta, njerëzit janë të prirur ose të humbin besimin në gjithçka, përfshirë 

edhe zotin, ose të bëhen më supersticiozë se zakonisht, pra, të besojnë në fat, magji e të 

tilla andrralla si këto. Janë këto andrralla që i lehtësojnë ato shpirtërisht, sepse duke 

besuar në të tilla gjëra, ato nuk fajësojnë veten për asgjë që ndodh. E megjithatë, 

luftëtarët dhe pjesëmarrësit në luftë, pra, ato që bien pre e besimit të verbër nuk janë të 

vetmit që përfitojnë. Bile, ato që përfitojnë më shumë janë predikueset, kurbatkat dhe në 

një këndvështrim më të gjerë, ana përkrah së cilës ato luftojnë, ose përkrahin. 

Republikanët luftojnë për lirinë e popullit spanjoll. 
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Nën petkun e objektivizmit, (―Ç‘thotë dora, them unë- shprehet Jerma,)‖
489

 

kurbatkat sillen aq bindshëm dhe luajnë rolin e të diturave të fatit aq mirë saqë i marrosin 

të gjithë. Nga njëra anë, Jerma i shtie fall një ushtari republikan:― Fill i vetëm linde, fill i 

vetëm s‘je! Shokë për ty mendojnë, shokë për ty luftojnë! Linde duke qarë, rrojte duke 

qarë!Buza ty s‘të qeshi, por me gaz do rrosh! Gjarpri i zi rrugën po të pret , po mizat e 

dheut kokën do t‘ia hanë dhe më tej,‖
490

duke nxitur kështu debat në radhët e 

garibaldistëve pasi përdor simbole të cilat nuk janë aq të kuptueshme nga ndonjë ushtar. 

Nga ana tjetër, e njëjta lojë luhet edhe  në radhët e kundërshtarëve, këtyre ushtarëve të 

pafajshëm e të gënjyer nga qeveritë e tyre përkatëse. Ja se si rrëfen ajo parashikimin e 

fatit të një ushtari italian: ―[...] Me korbat shok, kërmën do të ta hanë! Me mizat e dheut, 

me Spanjën fole, shpëtimin ke!‖
491

Në rastin e parë, kurbatka Jerma e këshillon, sipas 

mënyrës së saj, ushtarin spanjoll që të qëndrojë në rrugën e duhur, të luftojë përkrah 

atdheut dhe të mos gënjehet nga kurthet e fashistëve. Ndërsa në rastin e dytë ajo fton 

ushtarin italian të heqë dorë nga misioni i tij, të hapë sytë dhe të shohë realitetin e hidhur 

me objektivitet, të harrojë premtimet boshe të Musolinit mizor dhe egoist. Ky mesazh 

dëgjohet jo vetëm nga ushtari të cilit po i lexohet dora, por edhe nga të tjerët, që ndjejnë 

po të njëjtat rrahje, po të njëjtën melodi mortore teksa dëgjojnë fjalët e ciganes. Në një 

farë mënyre, në të dy situatat, ajo arrin t‘i fusë luftëtarët në mendime, diçka që ata 

normalisht nuk e bëjnë, sepse ushtarët preferojnë të veprojnë si makinat: automatikisht, 

ato binden dhe nuk bëjnë pyetje. Mirëpo, çfarë ndodh kur këtyre makinave u depërton 

krimbi? Kjo dihet. Fundi është pranë. Ama, nuk dihet në është pranë fundi i tyre apo i 

tërë luftës. Ndoshta është fundi i të dyve.  

E megjithatë, e keqja e këtij misioni është se ai është i padukshëm. Askush nuk e 

vë re ndikimin e kurbatkave; ato cilësohen si rreckamane të tepërta në kodrinat ku gjylet 

vrasin e rrënojnë. Madje në momente të caktuara konsiderohen edhe si qenie pa karakter 

dhe objekte argëtimi. Të gjitha këto mentalitete e bëjnë jetën e tyre të vështirë. 

Shpeshherë, ato dhunohen, sidomos gjatë kryerjes së misionit, sepse fjalët e tyre nuk janë 

aq të bukura sa ç‘ëndërrojnë luftëtarët dhe realiteti është më i egër nga sa ato mund ta 

përballojnë. Prapëseprapë, kurbatkat nuk ndalen. Ato, sikurse shumë personazhe të tjerë, 

udhëhiqen nga ideali, nga e ardhmja,  nga ëndrrat  dhe kërkojnë me çdo kusht mbijetesën.  

Por, në një moment në vepër, del në pah egoja personale e këtyre kurbatkave 

ashtu si e çdo njeriu tjetër. Këtë e diktojmë në fjalët e Jozitës ―Mendo edhe për mua!‖
492

 

Është pikërisht Jozita ajo që shprehet se ndihet e kërcënuar sa herë që Jerma u tregon 

fatin luftëtarëve, sepse ata nuk dalin asnjëherë të kënaqur e shpeshherë u kundërvihen dy 

grave me fyrje, sharje dhe sulme. Në këtë pozitë, Jozita e quan të tepërt sjelljen e sinqertë 

të Jermës dhe i lutet asaj të mos vazhdojë më kështu, sepse të dyjave u rrezikohet jeta. 

Jozita(në të vërtetë është Anita  e maskuar si kurbatkë‖ nuk do të vdesë pa u takuar me të 

dashurin e saj të zemrës (Gorin) dhe Jerma e kupton këtë fare mirë. Ajo madje i thotë se e 

di që po pret Gorin dhe ditën kur të dy së bashku do të parakalojnë në paradën e lirisë në 

Spanjë. Pra, para së qenuri luftëtare, kurbatka, apo misionare, këto dy gra janë qenie 

njerëzore, me ego dhe dëshira personale, të cilat në momente të caktuara bëhen kaq 

intensive saqë dalin në plan të parë përballë ndjenjës patriotike dhe dëshirës për liri. Edhe 
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një herë, është dashuria e njeriut për njeriun ajo që triumfon mbi të gjitha: mbi idealin, 

mbi të drejtën dhe mbi atdheun.  

Huazimi i motivit të kurbatkave nga vepra e Heminguejit me të njëjtën fabulë 

historike shënon një nga gjetjet më të arrira të shkrimtarit Petro Marko në veprën e tij me 

titull Hasta la vista. Për përmbylljen e trajtimit të kësaj çështjeje kemi parapëlqyer t‘i 

referohemi Virion Gaçit: ―Nëpërmjet ligjërimit të tyre të poetizuar, mistik e ezopik, autori 

i shton veprës një përmasë të re të leximit të fatit njerëzor si tragjik, absurd dhe delikat. 

Me episodet e kurbatkave, P. Marko ka mundur t‘i ikë vigjilencës së censurës dhe 

bashkautorësisë së pakëndshme, vrastare me […] redaksinë.‖
493

 

 

           3.13. Vështrim rreth besimit fetar në veprat në studim  

Diskutimeve të shumta në veprën Shpresa dhe Për kë bie kambana nuk i shpëton 

as çështja fetare, ajo e besimit, e kishës dhe e rolit të priftërinjve. Duhet pranuar se besimi 

fetar nuk është se luan ndonjë rol të rëndësishëm në tri veprat në studim. Ai shfaqet si një 

diçka që i përket së kaluarës, ndonjëherë si burim i disa sjelljeve por vetëm si një 

kushtëzim ku bindja fetare nuk luan më asnjë rol. Megjithatë, te romani Shpresa takojmë 

personazhe besimi i të cilëve është autentik dhe vazhdon të frymëzojë jetën.  

Përsa i përket veprës Hasta la vista së Markos, nuk është se feja zë ndonjë vend të 

rëndësishëm. Priftërinjtë i kanë kthyer kishat në ―llogore të fashizmit‖
494

si llogore të 

vdekjes ku fshihen falangjistët, të cilët mbyllin fëmijë, pleq e gra me pretekstin se do t‘i 

shpëtojnë nga sulmet dhe bombardimet e aeroplanëve. Aty në altarin e shenjtë, ku i 

shikon zoti Krisht (shkruan me ironi autori)[...] çnderojnë vajzat dhe i therin me thikë në 

emër të fesë e të të krishterëve[... ] këta heronj të rregjimit kriminal tallen me Shën 

Marinë e Jezu Krishtin deri sa arrijnë t‘i thonë se po vdesin për Krishtin. Lutjet e teto 

Terezës janë akuzë direkte ndaj Spanjës e cila ka harruar emrin dhe ligjin e Zotit. Ato 

janë njëkohësisht dhe akuzë ndaj Spanjës të cilën e bën fajtore për prishjen e njerëzve që 

janë bërë të hanë njeri-tjetrin: ―Silli në vete këta njerëz që u shkalluan fare‖
495

dhe ―sillni 

paqen në tokën e Spanjës‖
496

 

 Te romani Për kë bie kambana Anselmo pohon se nuk ka më besim te Zoti, por se  

ndjen një boshllëk, sikur i mungon diçka në jetën e tij. Për më tepër, ai saktëson 

gjithashtu se nuk ka braktisur besimin për arsye personale, por këtë ia kërkonte aderimi i 

tij në Partinë komuniste. Sipas ideologjisë komuniste, ai duhet të ishte një njeri i 

përgjegjshëm ndaj vetes. Na duket shumë interesante të përafrojmë këtë mendim me 

qëndrimet e Alvearit, personazhit të romanit Shpresa. Ndryshe nga Anselmo të cilit i 

duhet të braktisë besimin fetar, Alveari shpr ehet se njeriu duhet të bazojë cilësinë e tij 

jashtë çdo politike e jashtë çdo partie, d.m.th të ruajë besimin. Ajo që  bashkon Anselmon 

dhe Alvearin është fakti se të dy bazohen në idenë e përgjegjshmërisë ndaj vetes. Sipas 

pikëpamjes heminguejane, ku çdo çështje shihet bardh e zi, është pikërisht angazhimi në 

parti që bën të heqësh dorë nga virtyti, nga dinjiteti.  
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Anselmo ruan një farë nostalgjie për besimet e vjetra. Ai do të donte të lutej 

përsëri por nuk e bën nga ndershmëria, sinqeriteti dhe besnikëria ndaj çështjes partiake. 

Ai është komunist dhe nuk pretendon favore. Gjithsesi besimi i është ngulitur aq thellë sa 

që nuk ka forcë partiake , as politike që t‘ia zhdukë. Konkretikisht, këtë hipotezë mund ta 

bazojmë te qëndrimi i Anselmos ndaj vrasjes, e cila edhe pse konsiderohet si 

domosdoshmëri në këtë luftë, ajo është mëkat, një krim i madh që duhet shlyer. Viher re  

një ndryshim i habitshëm në momentin kur do t‘i duhet të hyjë në betejë për t‘iu bindur 

urdhrave të partisë, të transmetuara me anë të Xhordanit. Ai do të kthehet te feja për të 

gjetur guximin, vendosmërinë e duhur për të luftuar me dinjitet, tamam si i ka hije burrit. 

Duhet theksuar që ai rigjen besimin e ngulitur në vetvete, por në të njëjtën kohë ruan 

besimin që vetëm revolucioni mund t‘i sjellë shpëtimin popullit: ―Ndihmomë, o Zot, të 

qëndroj si burrë [...] të mbahem si mbahen burrat në mes të betejës.‖
497

 Ai mund të 

konsiderohet pa ndonjë prapamendim si simbol i kopjes së pastër popullore të katolikut 

Ksimenes, intelektuali i rafinuar i romanit Shpresa, që edhe ai lufton me bindje për 

krahun e revolucionit duke i qëndruar besnik besimit. Sipas Ksimenesit dhe Anselmos, 

edhe pse në shkallë ndërgjegjësimi shumë të ndryshme, besimi fetar është burimi i 

sakrificës, i vendosmërisë dhe besimit në luftën që ata bëjnë për Spanjën.  

Këto zakone të njëjta të besimit katolik rishfaqen spontanisht te Hoakimi që në 

momentet e fundit të jetës braktis slloganin komunist të cilin do ta përsërisë për të 

recituar aktin e pendimit dhe Ava Marien. Edhe Maria do të lutet dëshpërimisht me 

qëllim që Robert Xhordani të kurorëzojë me sukses hedhjen e urës në erë dhe të dalë i 

gjallë nga ky aksion. Me sa duket, kemi të bëjmë me një kthim instinktiv në zakonet e 

vjetra dhe jo me shprehje bindjesh fetare të thella.  

Duke iu referuar veprave në fjalë, do të ishte me vend të ndaleshim te qëndrimi i 

kishës ndaj popullit spanjoll. Një nga personazhet simpatikë të veprës Për kë bie 

kambana, Anselmo ngrihet kundër ipeshkëve katolikë. Kritikat e tij kanë shumë më tepër 

peshë ndërkohë që ai është ndoshta personazhi më pak i zjarrtë i kësaj historie.  Sipas tij, 

ipeshkët janë si klasat e larta që shfrytëzojnë të varfërit, janë pronarë dembelë që nuk 

bëjnë asgjë për përparimin  e ekonomisë së vendit. Nëse Anselmo do të takonte një prej 

tyre nuk do ta vriste por do ta detyronte të punonte: ―[...] Unë s‘vras asnjë peshkop, asnjë 

çifligar a pronar. Unë do t‘i vija të gjithë në punë [...] do të vija të punonin gjithë jetën. Se 

ashtu do të vënë mend.‖
498

 Ky qëndrim i Anslemos shpjegohet qartë me angazhimin e tij 

në çështjen republikane e për më tepër në Partinë komuniste. 

Përsa i përket Xhordanit, gjykimet e tij bazohen te ndërgjegjësimi i tij mbi 

mizorinë dhe dhunën e ushtruar ndaj fashistëve dhe ndaj klerikëve katolikë (Bëhet fjalë 

për masakrën e rrëfyer nga Pilari). Sipas tij, ―janë lulet e fundit që ka nxjerrë kultura e 

tyre.‖
499

 Nisur nga këndvështrimi i Xhordanit,  spanjollët janë mizorë dhe nuk dinë të 

falin, sepse kurrë nuk kanë qenë kristianë të vërtetë. Ai mendon gjithashtu që arsyeja për 

të cilën populli e hedh poshtë dhe largohet nga kisha është se ajo është e lidhur me 

qeverinë e kalbur dhe mbështet reprezaljet e kryera kundër popullit. Më pasXhordani 

përpiqet të japë një shpjegim: katolicizmi është atje në Spanjë për faktin se ai nuk është 

prekur nga reforma dhe parë nga një këndvështrim tjetër, kisha në Spanjë paguan tani 

padrejtësitë e bëra gjatë kohës së Inkuizicionit. 
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Edhe pse më të përpunuara, konsideratat mbi kishën te romani Shpresa mbartin  

pothuajse të njëtat akuza si te romani Për kë bie kambana. Mendimet e Xhordanit rreth 

kishës përkojnë me ata të Puigut te romani Shpresa. Kështu, Puigu mendon se kisha e ka 

mbajtur Spanjën të shtypur pasi ajo ka detyruar një turmë të jetojë e poshtëruar dhe se me 

qëndrimin e saj ka mbjellë urrejtjen në vend të dashurisë. Por për Puigun ashtu si për 

Xhordanin, gabimi i madh i kishës qëndron në faktin se është dhënë me mish e me shpirt 

në përkrahje të të fuqishmëve, të të pasurve dhe veçanërisht ka luftuar kundër punëtorëve 

në reprezaljen e Asturies
500

. Në akuzën që Puigu ngre ndaj kishës vihet re një ton i 

sinqertë zemërimi: ―Nuk mësohet t‘i shtrihet faqja tjetër njerëzve të cilët për dy mijë vjetë 

nuk kanë marrë veçse shuplaka.‖
501

 Ndërsa Ksimenesi deklaron se kisha u mësoi grave të 

binden dhe të flenë
502

, ai gjithashtu nuk ndihet fare fajtor që po bën revolucionin: ―Unë e 

urrej atë njeri që dëshiron të më falë për atë që unë bëj më mirë.‖
503

 

 Për ta përmbledhur, mund të themi se çka Malro kritikon te katolicizmi spanjoll 

është se ky i fundit ka tradhëtuar vëllazërimin, bamirësinë dhe se nuk i ka qëndruar 

besnik asaj që ai pretendonte të ishte në të vërtetë. Pilar shprehet se te revolucioni gjente 

vëllazërimin që mbyt vetminë. Për më tepër, Shadi tregohet edhe më kategorik kur 

deklaron se ka më tepër miqësi, këtu në rrugë se në çdo  katedrale në anën tjetër të 

trotuarit
504

. Po kështu edhe katoliku Guerniko nuk heziton të deklarojë se është kundër 

kishës ―në emër të tre virtyteve teologjike, në Besimin, në Shpresën dhe Bamirësinë‖
505

 . 

Këto kritika rimerren në vepër edhe nga një grup fshatarësh, një nga të cilët shpreh 

tradhëtinë e kishës, e cila nuk di madje të presë Krishtin kur ai hyn atje, në një kishë të  

Inkuizotorit të Madh të Vëllezërve Karamazov të Dostojevskit. 

Ndryshe nga romani i Heminguejit, ai i Malrosë paraqet edhe mbrojtësit e kishës. 

Bëhet fjalë për Ksimenesin dhe Guernikon, që të dy katolikë të angazhuar në luftën për 

triumfin e Republikës. Ata bazojnë mbrojtjen e tyre në dy argumenta. Argumenti i parë 

shtjellohet nga Ksimenesi në një bisedë me Manuelin, sipas së cilit nuk duhet identifikuar 

esenca e kristianizmit dhe kishës me imazhin që krijojnë disa njerëz, qofshin ata priftërinj 

apo ipeshkë. Nuk është kisha ajo që ka tradhëtuar të varfërit, por të krishterët që kanë 

tradhëtuar shpirtin e Krishtit. Kështu Ksimenesi shtron problemin se njerëzit nuk duhet të 

ngatërrojnë gjithmonë çështjen e shenjtë të atij që ju sheh në këtë moment me atë  të 

ministrave të padenjë. Me të drejtë, Ksimenesi ngushton pohimin e tij të parë pasi një 

pjesë e mirë e katolikëve dhe priftërinjve luftojnë për popullin dhe se jo të gjithë 

besimtarët dhe përfaqësuesit e kishës duhet të futen në të njëtin kallëp. Këtu qëndron 

thelbi i argumentit të dytë. Guerniko mund të dëshmojë se kisha e besimit ekziston, kisha 

e bamirësisë në shtëpitë e të varfërve, në spitale në mes të betejave ku priftërinj ―pa jakë 

të veshur me jelekë si kamarierët e kafeneve, të cilët rrëfejnë, duke psherëtirë, apo 

ndoshta duke pagëzuar ndërkohë që ushtrojnë shërbesën e tyre.‖
506

 Priftërinjtë dhe 

besnikët duhet të kalojnë një provë nga ku dalin të spastruar me qëllim që kisha të ruajë 

fytyrën e saj të vërtetë. Kjo është një nga pikëpamjet e Malrosë mbi fetarët e devotshëm 
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dhe priftërinjtë në përgjithësi. Pas luftës, të gjithë duhet t‘i nënshtrohen katarsit me qëllim 

që të përfaqësojnë njeriun e denjë për t‘i shërbyer popullit.  

Nga çfarë parashtruam, të dy veprat paraqesin ndjeshmërisht të njëtën figurë të 

kishës dhe të njëtat qëndrime dhe reagime të luftëtarëve republikanë ndaj saj. Krishtërimi 

instinktiv i dallueshëm te vepra e Heminguejit, përfaqësues i të cilit është kryesisht 

Anselmo, shfaqet edhe te vepra Shpresa e Malrosë ndërsa para aviatorëve të plagosur, 

gratë e një fshati të vogël komunist ―si të zgjuara nga një e kaluar e përgjakur, bënë 

kryqin‖
507

, u lutën për trupat  e shtrirë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507

 A, Malraux,  Shpresa, Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 514.  



 138 

 

           KREU IV   

           4. Realiteti përballë  fiksionit  

           4.1. Gjini brenda romanit 

Romani nga vetё pёrkufizimi, ёshtё njё gjini letrare pranё fiksionit. 

Etimologjikisht, ai pёrbёn njё tregim ―qё tregon aventura fabuloze ose tё mrekullueshme, 

dashuritё e heronjve imagjinarё ose tё idealizuar.‖
508

 Edhe pse kuptimi i kёtij termi ka 

evoluar  me kohёn, nocioni vazhdon t‘i japё tregimit karakter trillues meqё bёhet fjalё pёr 

njё ―vepёr imagjinare nё prozё.‖
509

 

 Duke qenё se romani ёshtё njё produkt  i imagjinatёs, ai dallohet qartё nga realja. 

Sipas kёtij pёrkufizimi, do tё ekzistonte njё shkёputje ndёrmjet botёs sё krijimit 

romanesk dhe botёs reale. Imagjinarja do t‘i tejkalonte kufijtë e reales. Janë tre 

shkrimtarë që trillojnë në një realitet i cili është shumë imponues. Rasti i Malrosë është 

ndoshta nga më të rrallët pasi ai shkruan romanin në të njëtën kohë që jeton ngjarjen. I 

ndryshëm është rasti i Heminguejit dhe Markos, të cilët e shkruajnë ngjarjen pas 

mbarimit të luftës spanjolle.   

Është kjo bashkëjetesë origjinale ndërmjet imagjinares dhe reales që përbën 

objektin e diskutimit tonë. Të flasësh për romanin jashtë botës reale a mos do të thotë që 

letërsia është e shkëputur përfundimisht nga realiteti ? Vepra letrare edhe pse ka kodet e 

saj, a duhet të mos flasë kurrë për realen ? Të zgjedhësh të shprehesh nëpërmjet gjinisë së 

romanit a mos është e ndaluar t‘i referohemi botës në të cilën jetojmë ?  Shpresa,Për kë 

bie këmbana dhe Hasta la vista, na ftojnë t‘i shohim se si bashkëjetojnë realja dhe 

imagjinarja. Pra bëhet fjalë për tri vepra që  nuk e përjashtojnë botën reale. 

Në këtë kapitull, ne do të trajtojmë marrëdhëniet që mund të vendosë trillimi me 

realitetin. Si arrijnë këto tri romane të rrënjosen në kontekstin historik të konfliktit civil 

spanjoll, duke ruajtur në të njëjtën kohë krakteristikat e mirëfillta të një vepre letrare ? A 

mos vallë kemi të bëjmë thjesht me romane-dëshmi, romane-tezë apo romane- 

propagandë? Si mundet të nënshkruhet ngjarja e sajuar nga autorët, në kuptimin e rrëfimit 

imagjinar në një kontekst qartësisht të refereruar- siç është Historia e një vendi, me fjalë 

të tjera, ngjarjet reale të ndodhura gjatë Luftës së Spanjës?  

Për t‘iu përgjigjur këtyre pyetjeve,së pari, ne do t‘i referohemi situatës hapësinore 

dhe kohore të narratorëve në lidhje me ngjarjet e paraqitura, me qëllim që të arrijmë të 

dallojmë ndryshimin që ndan dëshmitarin, si personazh letrar i cili ka përjetuar skenën e 

rrëfyer nga dëshmitari i thjeshtë. Së dyti, do të përpiqemi të bëjmë dallimin midis 

ligjëratës dëshmuese dhe ligjëratës historike duke vënë në dukje karakteristikat e secilës, 

gjë që do të na ndihmojë të kuptojmë të veçantën e dëshmisë. Më pas, do të analizojmë 

rolin e dëshmitarit si përçues i një kujtese. Do të vëzhgojmë gjithashtu se si autorët e 

veprave përkatëse e informojnë lexuesin mbi episode të prekshme të kësaj ngjarjeje me 

përmasa sa tragjike aq edhe epike.  Së fundi, do të trajtojmë karakteristikat dhe teknikat e 

rrëfimit romanesk të këtyre tri romaneve.  
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           4.1.1. Romanet si dëshmi 

Në Figures du récit  fictionnel et du récit  factuel, H. Kohler thekson faktin se  

―fiksioni mund t‘u referohet botëve reale në mënyrë metaforike.‖
510

 Romani, edhe pse 

bën  pjesë në gjininë e fiksionit, mund të jetë pjesë e një Historie më të gjerë, mund të 

rrënjoset në një kuadër historik. Tregimi romanesk mund t‘u bëjë jehonë ngjarjeve 

faktuale. Mirëpo, që të dimë se për çfarë bëhet fjalë në roman, a duhet të udhëhiqemi nga 

të dhëna që e bëjnë të prekshëm raportin e tekstit me faktet reale? 

Këtë do ta vëmë re në tri veprat në studim. Këto romane, edhe pse janë fryt i 

imagjinatës së autorëve, i referohen një konteksti historik të mirëpërcaktuar, luftës civile 

spanjolle. Informacionet e sjellura nga autorët lejojnë lexuesin të kuptojë se bëhet fjalë 

për një histori të sajuar që e merr lëndën e parë tek realja. Për këtë, romanet e këtyre tre 

autorëve janë të mbushura me referenca të kontekstit të luftës civile të Spanjës dhe e 

informojnë lexuesin mbi situatën konfliktuale në këtë moment delikat të historisë së 

njerëzimit.  

Të dëshmosh, do të thotë të japësh një provë mbi fakte e ngjarje që kanë ndodhur. 

Si pjesë e bindjes, dëshmia e pajis drejtësinë me prova me qëllim që të rindërtojë skenën 

ashtu siç ka ndodhur. Përkufizimi i termit ―dëshmitar‖ nuk mund të kufizohet vetëm në 

fushën  e drejtësisë: dëshmitari mund të marrë karakteristikat e kujtdo që dëgjon ose 

shikon një ngjarje, në cilësinë e spektatorit. Nëse dëshmitari është ai që ndodhet në 

vendin e ngjarjes në momentin kur ajo ndodh, dëshmia presupozon gjithsesi atë që 

dëshmitari e ka perceptuar me shqisat e tij. Dëshmitari atëherë do të jetë në gjendje të 

tregojë më pas skenën që ai e ka parë me sytë e tij. Gjatë leximit të veprave në studim ne 

kemi vënë re që shkrimtarët tanë kanë qenë dëshmitarë të një pjese të luftës civile 

spanjolle dhe me të drejtë, mund të shtrohet pyetja : A mund të konsiderohen veprat  e 

tyre si dëshmi të konfliktit civil? 

 Ne duhet të dimë të dallojmë distancën që i ndan këta shkrimtarë nga faktet që në 

momentin kur dëshmitari, të cilin ne e konsideruam si spektator të këtij konflikti të madh 

për kohën, vendos të dëshmojë, të shkruajë apo të flasë për atë që ka parë apo dëgjuar. 

Duhet pranuar fakti se ekziston një ndryshim i perceptueshëm në kuptimin që ai që flet 

është në zemër të aksionit në kohën kur evokon ngjarjen. Për më tepër, distanca kohore 

krijon një shkëputje midis dëshmisë dhe kohës kur ka ndodhur ngjarja reale. Ngjarja e 

rrëfyer nga shkrimtari apo narratori nuk është ngjarja e ndodhur ―në çast‖, por ngjarja e 

përjetuar në sajë të kujtesës së këtij të fundit.   

Po t‘u referohemi tri veprave, bazuar në kohën kur i shkruan ata, Malro ndjek 

ngjarjet e luftës së Spanjës duke qenë se veprën e boton në vitin 1937, vit kur lufta ende 

vazhdon dhe natyrisht vetë romani është pjesë e aksioneve që po zhvillohen. Heminguej e 

shkruan veprën në një periudhë relativisht më të largët, pikërisht pas mbarimit të luftës. 

Së fundi, Marko  do ta botojë veprën  e tij në vitin 1958, rreth 20 vite më vonë. Te romani 

Shpresa Malro trajton një periudhë bashkëkohore për kohën  dhe natyrisht që personazhet 

janë shumë aktivë; ata ndodhen në zjarrin e luftës. Ndërsa te dy veprat e tjera periudha 

për të cilën shkruhet,  jo vetëm që nuk e humb bashkëkohësinë, por përkundrazi e ruan në 

sajë të  dëshmisë  së  gjallë  që  Heminguej e Marko sjellin falë  talentit të  tyre të  

veçantë. Datat e vëna në krye të çdo kapitulli të romanit Shpresa vendosin një 
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marrëdhënie njëkohësie midis përvojës së personazheve dhe periudhës historike. Këta 

tregues kohorë shërbejnë si pika orientimi në sajë të të cilave lexuesi vendoset në kohë 

dhe përshkon vendet e ndryshme ku zhvillohen betejat apo bisedat në të njëtën kohë me 

personazhet. Nuk mbeten prapa as dy autorët e tjerë. Kështu ndodh edhe te vepra e 

Heminguejit, me të vetmin ndryshim se nuk ka data të sakta (dimë që ngjarjet zhvillohen 

në një periudhë tepër të shkurtër triditore). Ndryshe nga dy veprat e sipërpërmendura, 

Marko tregon  ngjarjet e konfliktit në fjalë pas 20 vitesh, duke i thirrur kujtesëssë tij të 

mahnitshme. Na habit fakti se sa të gjalla janë ato kujtime të sjella me aq mjeshtëri te 

lexuesi i largët, sikur shkrimtari të kishte mbajtur një ditar. Gjithsesi, në këtë rast mund të 

themi se kemi të bëjmë me kohën e kujtimeve. 

Romanet në fjalë gëzojnë një status të veçantë, pasi ata funksionojnë si dëshmi 

fiksionale. Këto vepra janë njëkohësisht edhe trillim letrar, por nuk përjashtohet fakti që 

ato të mund të përdoren edhe si burim i punës së një historiani. Edhe pse i përkasin fushës 

së fiksionit, ato na japin çelësin për të  hapur derën e atmosferës së luftës së Spanjës në 

sajë të punës së krijuesit, në sajë të zhvendosjes së reales drejt sferës së  artit. 

Në momentin kur shkrimtari dëshmon, ai distancohet nga kjo dëshmi për t‘u 

mbështetetur te mbresat përballë një ngjarjeje që ka perceptuar, përballë një përvoje të 

përjetuar. Nga këtu, kjo prvojë i transmetohet lexuesit ose dëgjuesit. Nëpërmjet veprës 

dëshmitari i një skene u transmeton individëve të tjerë atë çfarë ai ka përjetuar vetë. Të 

dëshmosh për atë që tregon, do të thotë t‘ua kalosh pishtarin atyre që lexojnë ose 

dëgjojnë. Në studimin e tij, Uolter Benxhamin pohon: ―Historia tregohet vetëm për t‘u 

përsëritur.‖
511

 Dëshmia si tregim lejon që të thuren lidhje ndërmjet dëshmitarit dhe të 

gjithë atyre që do ta dëgjojnë. Duke treguar historinë e tij, narratori shkarkohet nga 

tregimi në momentin kur fillon të shprehet. Në sajë të tekstit krijohet, në këtë mënyrë,  

një vazhdimësi kohore. Siç shprehet dhe Antuan Kompanjo, dëshmia ―krijon lidhjen 

ndërmjet këtu e atje dhe atëherë e tani, [...] dëshmitarì bën të pranishëm kohën e kaluar, 

vendin tjetër.‖
512

  Bëhet fjalë për një kalim të vërtetë të dëshmisë në kuptimin që ai që 

rrëfen bën lidhjen ndërmjet epokave të ndryshme dhe ndërmjet vendeve të ndryshme. Në 

sajë të romaneve në fjalë, ne si lexues gjejmë një pjesë të Spanjës, një pjesë të historisë së 

popullit spanjoll gjatë luftës së tij civile të  shekullit të njëzet që kalon si stafetë në 

Francë, Amerikë dhe në Shqipëri. Është një periudhë historike-lufta e Spanjës- që 

fiksohet si vend dhe që shtrihet në kohë në sajë të kësaj gjinie letrare siç është romani. 

Falë leximit të këtyre veprave riaktualizohet, risillet në  kujtesë  pafundësisht e kaluara.  

 Romani, si gjini letrare, zë një vend të privilegjuar për transmetimin  e dëshmisë, 

pasi, si dokument letrar i shkruar, lë gjurmë të pashlyeshme. Për më tepër, duke 

regjistruar dëshminë e tyre në një vepër letrare ose duke e kthyer këtë dëshmi në një 

vepër arti, Malro, Heminguej dhe Marko i japin veprës së tyre një  dimension të 

përjetshëm, pothuajse mitik. Arti është gjëja e vetme që mund të rezistojë në kohë lufte  

që  nuk i nënshtrohet një  dimensioni të  caktuar njerëzor. Si rrjedhojë, ta bësh kontekstin 

e luftës së Spanjës një motiv romani, të krijosh personazhe fiktivë që evoluojnë në këtë 

dekor konfliktual, do të thotë t‘i veshësh faktet me një përjetësi. Romani luan rolin e 

tranmetimit të kujtesës spanjolle në kohëra dhe vende të tjera. Janë romane lufte dhe pse 

trillime. Ato mbeten në kujtesën historike të popujve.  

                                                           
511

 W, Benjamin,  Le narrateur, Seuil, Paris, 1987,  f. 156. 
512

 A, Compagnon, Témoigner, ―Introduction‖, Séminaires 2008-2009.  



 141 

 

Romanet në fjalë përbëjnë dëshmi origjinale. Ato janë fryti i një përvoje të 

perceptuar jo vetëm nga rrëfimtarë fiktivë por gjithashtu edhe nga autorët e tyre realë. 

Këta të fundit, dëshmitarë të luftës së Spanjës në vitet e nxehta të konfliktit iberik, i 

ofrojnë lexuesit një dëshmi që e përjetëson në letra përvojën e tyre. Gjithsesi, veprat e 

Malrosë, Heminguejit dhe  Markos, nuk mund të jenë objekt i një studimi historik të 

ngjarjeve dhe nuk mund të pretendojnë të jenë përfaqësimi i vërtetë i realitetit të luftës 

civile spanjolle. Nëpërmjet një gjinie të tillë që përcaktohet nga karakteri i saj fiksional 

tre autorët shpalosin një perceptim subjektiv dhe të paplotë të fakteve, i cili nuk mund të 

konsiderohet kurrsesi si realitet bruto. Përkundrazi, bëhet fjalë për lënien e mbresave dhe 

vendosjen e motivit iberik në një vepër arti e jo në një libër të mirëfilltë historie. Me 

shndërrimin e temës së luftës së Spanjës në një vepër artistike,  Malro, Heminguej dhe 

Marko sfidojnë ligjet e përmasave të caktuara duke nënshkruar një kujtesë monumentale 

në nderim të luftëtarëve të kësaj lufte, të dramave dhe atmosferës së saj.  

Veprat e Malrosë, Heminguejit dhe Markos, janë trillime që mund të lexohen si 

dëshmi origjinale të konfliktit civil iberik. Në sajë të evokimit të mbresave të një epoke 

lufte, në sajë të vendosjes së emocioneve në një strukturë narrative origjinale për secilin 

autor, romanet e këtyre tre autorëve të mëdhenj funksionojnë si dëshmitarët e 

pavdekshëm të një kohe të cilën ata e sjellin në kujtesë. Kështu, nëpërmjet veprave të 

tyre, ata arrijnë të krijojnë një vazhdimësi midis së shkuarës dhe së tashmes, midis atje 

dhe këtu.  

Si forma dëshmie mbi luftën e Spanjës, këto tri vepra propozojnë një njohje 

objektive e subjektive të periudhës historike në fjalë. Kemi të bëjmë, pra, me mbresa dhe 

perceptime të mbledhura me fjalë dhe të krijuara në vepra arti. Historiani do të mund t‘i 

studiojë si pika divergjence mbi bazën e të cilave do të bëjë sintezën e një epoke.  

Lëvizja e kohës historike nuk është e njëjtë te veprat në shqyrtim. Progresionit 

linear malrojan dhe markojan i kundërvihet trajektorja ciklike heminguejane. 

Personazhet e këtyre veprave mund të konsiderohen si vetë Historia. Ata marrin 

një rëndësi të madhe për faktin se me bëmat dhe aktet e tyre konsiderohen jo vetëm si 

pjesëmarrës të Historisë së madhe, por mbi të gjitha si vetëpërfaqësues të Historisë. Nuk 

ka ndonjë ndryshim të madh midis historisë - si tregim fiktiv në të cilin veprojnë 

personazhet dhe Historisë në kuptimin e tërësisë së episodeve të ndodhura që ruhen në 

kujtesë. Në këto vepra, Historia nuk është e pranishme si diçka superiore dhe abstrakte. 

Përkundrazi, bëhet fjalë për një fenomen të ndërtuar tërësisht nga individë- në rastin tonë 

personazhet.  Historia, pra, përbëhet nga ―aktorë‖ të shtrenjtë për autorët tanë.  Një 

konceptim i tillë mbi njeriun, që do të përcaktonte rrjedhën e Historisë shoqërohet me një 

proces heroizimi personazhesh, i cili realizohet  me anë të një rrëfimi me përmasa epike.  

Ndryshe nga relativiteti i kohës i romanit Për kë bie kambana, itinerari kohor i 

veprave të Malrosë dhe Markos paraqitet si një trajektore kronologjike që kalon nëpër 

etapa, të cilat vendosen në nivele që lejojnë një progresion. Historia, nëse është vepër e 

njerëzve, do të paraqitej grafikisht me një shigjetë të drejtuar përpara, të drejtuar drejt së 

ardhmes, drejt një qëllimi final. Siç pohon Malro gjatë një interviste në të cilin ai u pyet 

mbi mënyrën se si e trajton kohësinë në veprën e tij: ―Të gjithë romancierët e mëdhenj që 

kanë vënë në pikëpyetje formën e romanit janë ata që kanë vënë në pikëpyetje kohën. Tek 

unë, keni të bëni me një kohë që unë do ta quaj [...] historike.‖
513
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 Përgjigja e Malrosë i korrespondon strukturës kohore të romaneve Shpresa dhe 

Hasta la vista. Linja kohore, nëse është e fragmentuar me vende gjeografike, ndjek një 

rrjedhë ku pasojnë e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja. Fragmentimet përbëhen nga 

ngjarje që shtyjnë përpara rrotën e Historisë. Në këtë mënyrë, të gjitha veprimet e 

personazheve të romanit Shpresa dhe Hasta la vista drejtohen drejt një fati të përbashkët, 

i cili duhet përpunuar dhe ndërtuar për më të mirën e njerëzve.  

Përballë rrjedhës së kohës së kthyer nga e ardhmja, përballë kësaj linje kohore 

malrojane dhe markojane që përparon në sajë të veprimeve të njerëzve, Heminguej ofron 

një imazh më pak optimist. Jemi larg idesë malrojane apo markojane për ndërtimin e një 

të ardhmeje. Koha, në këtë vepër kryesisht me strukturë ciklike, duket sikur është e 

mbyllur. Për kë bie kambana ka një strukturë kronologjike përsa i përket takimit të 

Xhordanit me grupin guerilas në fillim të veprës dhe agonisë që e pushton pas hedhjes në 

erë të urës nga fundi i veprës. Gjithsesi, Heminguej pikëzon rrëfimin e tij me paranteza të 

natyrave të ndryshme, të cilat janë kryesisht kujtime me funksion informativ dhe të cilat 

krijojnë ndërprerje në kohë dhe hapësirë me anë të retrospektivës.   

Tri romane me tematikë kryesore luftën e Spanjës, tre autorë të ndryshëm që janë 

dëshmitarë të së njëjtës ngjarje historike dhe që shkruajnë përjetimet e tyre .  

Që në faqet e para të këtyre veprave ne si lexues hyjmë në zemër të kontekstit 

historik të ndezur të luftës së Spanjës: një atmosferë lufte e tensionuar me tanket e 

ushtrisë, plumbat në ajër e me klithmat e kobshme të shpendëve, me bombardimet 

vdekjeprurëse të mijëra njerëzve të pafajshëm. Kemi të bëjmë me romane dëshmi pasi të 

tre shkrimtarët kanë qenë pjesëmarrës aktivë të kësaj lufte dhe është krejt e natyrshme që 

të përshkruajnë çdo ngjarje apo përjetim personal të kësaj ngjarjeje me rëndësi botërore. 

Gjithsesi mënyra e sendërtimit të kësaj dëshmie është e ndryshme për të tre autorët për 

shkak të prejardhjes së tyre të ndryshme, formimit intelektual dhe letrar të secilit.  

Shpresa mbetet një roman interesant pasi Malro ka arritur ta radhisë veprën e tij në 

historinë e letërsisë franceze, duke u bërë kështu një nga shkrimtarët më të rëndësishëm 

të shekullit të njëzet. Duke u angazhuar fare pranë konfliktit, Malro ka qenë dëshmitari i 

kundërshtive të brendshme të kampit republikan, dhe nëse romani ngjason me një 

dëshmi, konfliktet e brendshme që ai ka zbuluar gjatë luftës e kanë shtyrë të rishikojë 

angazhimet dhe të shkëputet nga Partia Komuniste. Kështu, përvoja malrojane e luftës 

civile spanjolle dhe redaktimi i Shpresës shënojnë një shkëputje të madhe politike. 

Realiteti i Luftës Civile Spanjolle i rrëfyer nga Malro është një realitet i parë në 

prizmin e individualitetit dhe të angazhimit politik, dhe për më tepër, i analizuar nga 

këndvështrimi i shkrimtarit. Ky këndvështrim nuk është ai i një objektiviteti të shkëputur 

nga autori, por është një vështrim kritik dhe subjektiv por i kuptueshëm mbi ngjarjen, i 

cili kërkon në vetvete një realitet tjetër. Është një realitet që nuk është ai i fakteve bruto, 

por më tepër i ndjerë nga shkrimtari, në zemër të një veprimi në të cilin Malro dëshiron të 

marrë pjesë. Në këtë drejtim, mund të themi se ai krijon një mit për luftën civile 

spanjolle, me anë të cilit arrin të kapërcejë ngjarjen me qëllim që të  shpalosë një realitet 

alternativ bile edhe më tërheqës.  

Po të marrim në studim veprën e Heminguejit, Për kë bie kambana, në hyrje të saj 

ajo na ballafaqon me shpirtin rreptësisht kundërshtues përsa i përket dashurisë së 

personazhit kryesor, realitet i cili do të përmbyset disa kapituj më vonë. Në pamje të parë, 

përshkrimi i ngjarjeve në mënyrë të tillë që të sjell vetëm atmosferë lufte, me planin për 

shkatërrimin e urës, të krijon idenë se ky roman është një roman i mirëfilltë karakteristik 
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lufte. Në këtë prizëm ne mund të pohojmë se romani i Heminguejit është një roman 

dëshmi, sepse autori shkruan në rolin e dëshmitarit të kësaj ngjarjeje, duke qënë edhe vetë 

pjesë e saj realisht, por duke folur në emër të një personazhi të trilluar, gjithnjë në bazë të 

përjetimeve personale. Nga ana tjetër, siç e përmendëm edhe më parë, Heminguej nuk lë 

pa i drithëruar lexuesit me emocionin e dashurisë, kësaj ndjenje unike në sajë të së cilës 

personazhi kryesor e ndjen veten të plotësuar, duke luftuar kështu më me guxim se kurrë 

e duke u vetësakrifikuar me vullnetin e mirë për lirinë e popullit spanjoll. Historia e 

dashurisë në këtë roman i jep gjallëri veprës dhe rrit besueshmërinë e rrëfimit të autorit.   

Të njëjtën gjë mund të themi edhe për veprën e Petro Markos, Hasta la vista, në të 

cilën ashtu si te Heminguej, ndërthuren mjeshtërisht dy linjat kryesore: ajo e dashurisë 

dhe e luftës,  bazuar në fakte dhe dëshmi. Krahas atmosferës së luftës, në asnjë moment 

personazhi kryesor Gori Gjinleka nuk shpreh kundërshti ndaj lidhjeve dashurore në të 

cilat mund të përfshihesh në luftë. Pra, lexuesi ka pritshmëri që ky roman të përfshijë një 

histori dashurie, ashtu siç ndodh në të vërtetë . Kjo histori dashurie zhvillohet në rrethana 

të ngjashme me atë të Heminguej, pavarësisht se fundi është i ndryshëm.   

Nëse e konsiderojmë në aspektin e dëshmisë, ashtu sikurse romani i 

lartpërmendur, edhe romanin Hasta la vista mund ta përfshijmë te romanet dëshmi, sepse 

Marko shkruan në formë dëshmie, pra duke përshkruar çdo përjetim të tijin personal në 

këtë ngjarje me rëndësi botërore. Ndryshimi mes dëshmisë së Heminguejit dhe asaj të 

Markos qëndron te prejardhja e tyre e ndryshme, që ndikon drejtpërdrejt në mënyrën sesi 

i perceptojnë ata gjërat, si e lidhin periudhën e luftës me të kaluarën në vendet e tyre të 

lindjes me njerëzit e dashur dhe aspiratat që kanë për të ardhmen.  

           4.1.2 Romane tezë 

Nëse angazhimi i Malrosë, Heminguejit dhe Markos është pro republikanëve, 

romanet e tyre pa dyshim do të pasqyrojnë këtë pozicionim. Siç e kemi përmendur edhe 

gjatë punimit, ngjarjet e këtyre romaneve zhvillohen në zjarrin e luftës dhe asnjëri nga 

këto autorë nuk e paraqet konfliktin në tërësinë e vet, por një aspekt të tij në një kamp të 

caktuar. Kështu, p.sh, te Hasta la vista janë vullnetarët shqiptarë, anëtarë të batalionit 

Garibaldi, tek Shpresa më tepër kampi republikan e te Për kë bie kambana është një grup 

guerilas i cili angazhohet në hedhjen e urës në erë nga Xhordani, një i dërguar nga qendra 

e drejtimit republikan. Armiku i identifikuar si një ―demon  që ka gojën e Frankos‖
514

 nuk 

ka vend te Malro dhe as te Marko, ndërsa te Heminguej armiku shfaqet jo vetëm mizor, 

por edhe njerëzor. Mjafton të përmendim nëntogerin Berrendo që nuk është një barbar i 

urryer por një personazh tepër njerëzor, për  të  cilin ne ndjejmë shumë simpati.            

Në të tri romanet, frankistët i përkasin shpesh një bashkësie abstrakte që nuk 

mund ta dallojmë nga afër. Ata janë të pranishëm në komunikatat e shtypit të Malrosë, në 

letrat e Markos dhe në rrëfimet retrospektive të personazheve. Aviatorët e shohin 

armikun nga lart, si një masë uniforme kundër së cilës luftojnë. Për luftëtarët në tokë, 

mjafton të përballesh me ―topat fashistë‖
515

. Pra, armiqtë karakterizohen vetëm si forca të 

armatosura në veprim. Trupat frankiste njehsohen sipas vizionit që kanë luftëtarët 

republikanë për ta: një armik. Momentet e vetme kur janë të pranishëm para lexuesit janë 

kur zihen rob ose kur dëfrehen si derrat në prani të kufomave të panumërta në kisha. Në 
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përballje me dy njësi abstrakte, respektivisht fashistë e republikanë, kemi të bëjmë me një 

raport tërësisht kundërshtar e konfliktual. Problemi ndryshon kur kjo përballje fiton një 

dimension njerëzor, ku urrejtja i krijon hapësirë një reflektimi mbi marrëdhëniet  

ndërmjet njerëzve. Nëse flasim për Malronë, duke i lënë shumë pak vend frankistëve, ai 

bën një përzgjedhje politike: jo vetëm shmang rrezikun e hyrjes në bisedë të atyre që nuk 

arrin t‘i kuptojë por edhe mohon çdo mundësi ilustrimi individual të fashistëve. Këta të 

fundit përfshihen në rangun e armiqve të cilëve ai nuk denjon t‘i japë emër apo ndonjë 

dimension letrar. E njëjta gjë ndodh edhe me shkrimtarin shqiptar, i cili i vesh armikut 

dhe veçanërisht Frankos petkun e një njeriu të urryer e mizor, karakterizim të cilin e arrin 

me anë një gjuhe artistike të përkryer: ironi, sarkazëm e pse jo dhe gjuhë fyese. Përsa i 

përket Heminguejit, problemi është më i ndërlikuar. Duke marrë parasysh botëkuptimin e 

tij bardhë e zi mbi botën, ai tregohet më i kujdesshëm. Kur ka vend për kritikë të ashpër 

ndaj armikut ai nuk kursehet, por edhe kur është për t‘u theksuar ana pozitive e tij ai 

tregohet objektiv. Gjithsesi, edhe Heminguej është një antifashist, rrjedhimisht 

republikan. Rrëfimi i masakrës së kryer ndaj frankistëve nuk zbeh absolutisht natyrën e 

angazhimit të tij republikan. Në një koment të shkurtër rreth veprës së Heminguejit, 

Frederik Beigbeder shkruan: ―Heminguej nuk ngurron të rrëfejë një masakër të 

frankisteve nga komunistët, por pa dëmtuar fare çështjen antifashiste. Ajo ç‘është e 

rëndësishme është që kur dëshiron të mbrosh të mirët kundër të këqinjve, të mos i bësh të 

mirët shumë të sjellshëm, as të këqinjtë shumë të këqinj.‖
516

 

 Nëse i referohemi veprës Shpresa, ne e kemi theksuar që sipas Malrosë, ―çdo 

veprim është manikeist.‖
517

 Ndoshta ai refuzon të përshkruajë armikun nga frika e heqjes 

dorë nga manikeizmi, doktrinë fetare e Manesë
518

 sipas së cilës ekzistojnë dy parime 

kryesore, e Mira dhe e Keqja, koncept dualist që i merr gjërat edhe të mira edhe të këqija. 

Si rrjedhojë, Malro nuk dëshiron të bjerë në kthetrat e karikaturës. 

 Duhet pranuar se të tre autorët pozicionohen në anën e kampit republikan. Me të 

drejtë, mund të shtrojmë pyetjen : A mund të bëhet fjalë për romane tezë? Për të pasur një 

ide më të qartë, po i referohemi S.R Sulejman, i cili jep një përkufizim të këtij termi: 

―Unë përkufizoj roman tezë një roman ―realist‖(të bazuar në një estetikë të gjasës dhe të 

përfaqësimit) që përçohet te lexuesi si mbartës i një mësimi, që synon të tregojë të 

vërtetën e një doktrine politike, filozofike, shkencore dhe fetare‖
519

. Duke u nisur nga kjo 

logjikë, ai e konsideron romanin Shpresa një roman tezë. Sipas tij, në këtë vepër 

ekzistojnë të paktën dy teza: domosdoshmëria e luftës kundër fashizmit dhe 

domosdoshmëria e disiplinës për ta fituar këtë luftë. Duke qenë i vetëdijshëm për 

vështirësinë e disa zgjedhjeve, romani tezë mbetet një nga llojet e privilegjuara të 

fiksionit. Vlerat antifashiste në këtë vepër janë të padiskutueshme por kur bëhet fjalë për 

përzgjedhjen e tezave edhe e ashtuquajtura zgjedhje e mirë krijon problematikën e vet. 

Për më tepër, kjo përzgjedhje nuk është se shihet si një mënyrë për të gjetur domethënien 

e identitetit të individit pasi çdo gjë është relative. Po të marrim Manuelin, ai nuk mbetet 

shef një herë e përgjithmonë. Me të përmbushur misionin, ai do të jetë në kërkim të 
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mundësive të pafund të fatit. ―I ndodhur përballë disa zgjedhjeve dhe i hapur ndaj së 

ardhmes, romani Shpresa është një roman tezë që ripërcakton rregullat e gjinisë.‖
520

  

Edhe në dy veprat e tjera, përkatësisht Hasta la vista dhe Për kë bie kambana, 

mund të pohohet pa ndrojtje se kemi të bëjmë me romane tezë. Kështu, Heminguej 

paraqet disa teza, të tilla si: domosdoshmëria e disiplinës për të korrur fitoren, përparësia 

detyrës apo pasionit, kuptimësia apo kotësia e misionit të hedhjes së urës në erë, etj. 

Problematikë përsëri e hapur me vetë titullin  e veprës : Për kë bie kambana.  

Hasta la vista mbetet një roman tezë përderisa edhe në këtë roman me nota 

realiste parashtrohet teza e njëjtë me dy të tjerët, ajo e domosdoshmërisë së diplinës si 

dhe teza të tjera, të tilla si: frika e dëshpërimi apo guximi e besnikëria, dashuria e mundur 

apo dashuria e pamundur, pesimizmi apo shpresa për një fitore të mundshme kundër 

fashizmit. Edhe këtu titulli është i hapur për një zgjidhje të mundur: Mirupafshim për një 

paqe e liri mbarëbotërore.  

           4.2. Shtresime karakteresh te veprat në studim  

           4.2.1. Personazhet e Malrosë– personazhe në ndryshim të pandërprerë  

Për të trajtuar këtë çështje, po rimarrim përkufizimin e Malrosë: ―Nuk besoj se 

është e vërtetë që romancieri duhet të krijojë personazhe: ai duhet të  krijojë një botë 

koherente dhe të veçantë, si çdo artist. Jo të bëjë konkurrencë me realitetin që i 

imponohet, atë të ―jetës‖, herë–herë duke bërë sikur i nënshtrohet dhe herë-herë duke e 

transformuar, për t‘u rivalizuar me të.‖
521

 Ky është koncepti i Malrosë mbi personazhet 

dhe mbi romanin në përgjithësi. Nocioni i personazhit mbështetet në parimin e 

metamorfozës, i cili është i gjithëpranishëm edhe në aspekte të tjera në romanin Shpresa.  

Duke qenë në betejë të vazhdueshme në planin e angazhimit politik, ideologjik, 

shoqëror dhe artistik, personazhi i Malrosë do të përjetojë dëshpërimin e iluzioneve të 

humbura të disave, besimin e tepruar të të tjerëve si dhe shkatërrimin dhe rindërtimin i 

cili zë vend brenda mendjeve dhe trupave të personazheve. Krahas revolucionit historik 

zhvillohet edhe një revolucion i brendshëm që ndikon në metamorfozën personale të 

personazheve dhe që shërben si një paralelizëm në këtë luftë historike. Atmosfera kaotike 

e luftës është shpesh metafora e luftës së brendshme të personazheve. Pothuajse të gjitha 

elementët e revolucionit pasqyrohen edhe në revolucionet e brendshme personale. Në 

veçanti spikasin hipokrizia, idealizmi, kaosi dhe pavendosmëria të cilat karakterizojnë 

përzgjedhjen e Malrosë, për të paralelizuar luftën e Spanjës, në një nivel personal brenda 

personazheve në roman.  

Në kuptimin më të vërtetë të fjalës, hipokrizia është një term i cili mund të 

përdoret në kontekstin e idealizmit. Është vetëdija dhe pretendimi që ideali nuk mund të 

realizohet. Historikisht, roli i një ushtari konsiderohet si një rol i një mizori ose martiri, 

por në një nivel personal siç shprehet gazetari Shad, ―revolucion do të thotë pushimet e 

jetës.‖
522

 Ushtarët që luftojnë në betejë janë, në një farë mënyre si të përhumbur, çka do 

të thotë, jetojnë në një zonë mes jetës dhe vdekjes. Përpara luftës, Lopezi është një 
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skulptor, Skali një historian arti, Manueli një teknik zëri. Por jeta e një ushtari, çfarëdo që 

të ketë qenë më parë, tashmë ka mbaruar dhe kujtimet e saj janë fshirë. Uniformat të cilat 

zevëndësojnë rrobat e mëparshme, ndryshojnë jetën e tyre dhe theksojnë rolin që kanë. 

Megjithatë, ne duhet t‘i konsiderojmë këta ushtarë, në një kuptim më të gjërë si qenie të 

thjeshta njerëzore, pasi jo vetëm në luftë por edhe në jetë, njeriu imiton dhe kryen një 

ritual sikur luan një rol. 

Një numër i madh i ushtarëve të Malrosë, marrin një pamje ―të shëmtuar‖ fizike, 

si për shembull Hernandez, i cili për pak kohë vë një kapele të madhe meksikane ku 

shkruhet ―Terrori i Panço Vila‖.
523

 Po ashtu, në fillim të romanit, Negysi, tek fashon 

kokën e Puigut,  thotë: ―Kështu si je bërë, do vësh një çallmë. Tamam si arab‖
524

sikur 

neveria dhe përçmimi të vinte si rezultat i plagosjes së Puigut. Personazhe të tjera 

veprojnë pas një maske, që në mënyrë të pavetëdijshme i përngjajnë apo imitojnë sjelljen 

e dikujt tjetër, zakonisht të një njeriu të  famshëm. Në rastin e Skalisë, i cili ―ecën si Çarli 

Çaplin‖
525

 ose Sembrano, i cili i ngjan ―një Volteri të ri dhe të mirë‖
526

 ose Alveari, i cili 

në një farë mënyre është rimishërimi i El Grekos. Ndërsa Magninit mustaqet i jepnin një 

pamje prej Vikingu. Këto krahasime janë në kontrast me rolin e tyre në revolucion saqë 

lexuesi gjendet para dilemës se cili imazh është i vërtetë dhe cili i sajuar.   

Sigurisht, në shumë raste personazhet më tepër preferojnë të luajnë rolin, 

veçanërisht kur ëndërrojnë të bëhen heronj, gjë që është në kontrast me romanin dhe 

tingëllon e pamundur apo thjesht absurde. Për shembull, në momentin kur Sembrano dhe 

Mersëri duket sikur janë shumë të sigurtë në vetvete,  e shohin veten dëshpërimisht të 

pazotë kur vihen në provë. Në rastin e Sembranos, ne së pari lexojmë që nga të gjithë 

burrat në bordin e tij ai është ndër burrat që shihte më mirë. Edhe pse ky është pa dyshim 

mendimi i bashkëluftëtarëve të tij, kuptohet qartë se ky është vetëvlerësimi i Sembranos. 

Megjithatë më vonë, duke luftuar me aeroplanë sulmues dhe bomba shpërthyese, 

Sembrano shqetësohet shumë për atë çfarë ndodh në tokë dhe nuk kontrollon atë çfarë 

ndodh në ajër me aeroplanët. Kaq i turbulluar është sa mezi dallon Douglas nga 

Junkers.
527

 

Me uniformën ushtarake, në rolin e tij si komandant zjarri, Merceri përjeton 

vlerësimin si një hero i paarritshëm. Malro shpjegon: ―Ai kishte lënë çdo gjë, madje edhe  

zonjën Mersëri, në mënyrë që bota të bëhej më e mirë.‖
528

 Pozicioni fizik i një zjarrfikësi, 

lart në shkallë, është një metaforë e idealizmit të tij dhe heroizmit napolonian. Në fund, 

Malro përshkruan përpjekjet e Mercerit për të qëlluar një aeroplan sulmues siç vijon:―[...] 

ai drejtoi tubin dhe spërkati kabinën dhe ra i mbështetur në shkallë, me katër plumba në 

trup.‖
529

 Imazhi i këtij personazhi që spërkat me zemërim kabinën me zorrën e tij përcjell 

raportin e zhdrejtë që ekziston ndërmjet idealizmit të fuqishëm dhe paefektshmërisë së tij 

teksa vepron.  

Po ta gjykosh sa shpesh shfaqet në vepër, ëndërron të luajë rolin e një oficeri. Por 

për një farë kohe, ai merr mësime nga Ksimenesi. Pjesë e maskës së tij fizike është edhe 

shkopi enigmatik të cilin e mban gjithmonë në dorë si një objekt për të luajtur rolin 

                                                           
523

 A, Malraux,  Shpresa, Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 205. 
524

 Po aty, f. 33. 
525

 Po aty, f. 153. 
526

 Po aty, f. 61. 
527

 Po aty, f. 114.  
528

 Po aty, f. 435.  
529

 Po aty, f. 436. 



 147 

 

teatral. Ai është simbol i fuqisë së një lideri, pa dyshim, por një degë e brishtë mund të 

merret si një vegël orkestrale (dikush nga luftëtarët kujton se para luftës Manueli ishte 

konsideruar si një muzikant i shkëlqyer). Sidoqoftë Manueli kupton sensin qesharak të 

shkopit dhe në një moment, me një ton shfajësimi i thotë Ksimenesit: ―çdo njeri ka 

kënaqësitë e tij: imja është të luaj si budalla me një degë.‖
530

 

 Herë pas here, Malro i bën personazhet e tij të kuptojnë që ekzistenca njerëzore 

s‘është gjë tjetër veçse një lojë aktoriale. Por ndoshta më shumë se sa vetë personazhet, 

lexuesit i lihet të kuptojë natyrën e tendosur të ekzistencës së tyre dhe karakterin 

fëmijëror të iluzioneve të tyre. 

Pothuajse nga fundi i veprës, Garcias, Manueli dhe Magnini diskutojnë arsyet e 

vendimit të tyre për t‘u bërë luftëtarë. Këtë e shpjegon më së miri Magnini teksa  

përfundon diskutimin e tij: ―Lufta është pjesë e komedisë që pothuajse çdo njeri luan për 

veten e tij, dhe angazhon njeriun në luftë ashtu si shumica e komedive tona na 

angazhojnë në jetë.‖
531

 Komedia për të cilën Manjini flet është përpjekje për të jetuar një 

ëndërr apo një ideal. Kështu, Garcias i shpjegon Hernandezit se ky i fundit, si çdo luftëtar 

që beson në idealizmat politikë, vetëm po jeton―një dramë‖. Por më e rëndësishmja, sipas 

Garcias, është se një idealist është i prirur të dështojë. Ai shpjegon: ―Loja që ju luani 

është e humbur paraprakisht […] Ajo është krahasimi mes asaj që ju shihni dhe asaj që ju 

ëndërroni.‖
532

 Në fragmentet e mëparshme, Garcias shtron pyetjen nëse komedia është e 

pandashme nga idealizmi‖, teksa i shpjegon Golovkinit: ―Ju e dini se ka shumë dramë në 

fillim të çdo revolucioni.‖
533

   

Shumë nga personazhet e romanit Shpresa janë të ndërgjegjshëm për rolin që 

luajnë dhe shumë pyesin veten apo shokët e tyre, përse e bëjnë atë çfarë po bëjnë. 

Ksimenesi i thotë Manuelit: ―Sa më e madhe të jetë një çështje, aq më e madhe është 

streha që ajo i ofron hipokrizisë dhe gënjeshtrës‖
534

: Moreno pyet Hernandezin: ―Nga 

këndvështrimi  revolucionar, çfarë bën ti me gjithë këtë komedi?‖
535

, ky i fundit i 

përgjigjet: ―Nuk është vetëm një komedi.‖
536

 Nga ana tjetër, Moreno pranon se nuk beson 

më në asgjë, në atë që ka besuar  megjithatë vendos të niset përsëri në front. 

Si sfond për aktrimin e personazheve të tij, Malro përshkruan luftën historike 

përmes imazheve të teatrit, kinemasë apo lojrave. Maskat e luftëtarëve janë në 

paralelizëm me  ndërtesat të cilat duken  si një fasadë e mbuluar nga tymi dhe zjarri. Në 

një moment, një arenë e cila, sipas gjykimit të Hernandezit, i ngjan një kështjelle nga 

brenda, në mënyrë paradoksale, atij i duket sikur është prej kartoni. Përshkrimi i 

mëposhtëm i Madridit është një shembull kuptimplotë i fasadës teatrale: ―Në dritën e 

plotë të llambave, Madridi, i veshur me të gjitha kostumet e revolucionit ishte një studio e 

madhe në mbrëmje.‖
537

 Këtu, pamja kinematike e qytetit shkon paralel me teatralen e 

ushtarëve, pasi Lopezi, pak rreshta më lart dëgjohet duke u bërtitur ushtarakëve në një 

kafene: ―Në skenë, aty brenda,[...] bërtiste ai, po xhirojmë‖
538

 - sikur ata po bënin një 
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film. Diku tjetër, Malro i krahason ushtarët që hyjnë në bar me armë në krah me aktorët 

që pinë diçka ndërmjet dy akteve. Edhe tingulli i tri bombave, të cilat shpërthejnë me një 

zhurmë shurdhuese si tri akte të një pjese teatri, merr një ngjyrë teatrale. Dhe tymi i 

përhapur nga bombat, për një moment duket si një perde: ―Fati ngre perden e tij prej  

tymi mbi provat e përgjithshme të luftës së ardhshme.‖
539

  

Hipokrizia e luftëtarëve të Malrosë në luajtjen e rolin të tyre revolucionar shprehet 

me anë të kaosit dhe lëkundjes në luftën e tyre të brendshme, veçanërisht përmes 

metaforës së verbërisë. Ata që nuk vriten në betejë, humbasin një gjymtyrë ose një 

shqisë. Jaime humb shikimin, Skali humb njërën këmbë, Barca i humb të dyja, Sembrano 

për pak kohë nuk mund ta përdorë krahun, Ksimenes është gjysmë i vdekur, Manueli 

humb zërin dhe Gardeti humb nofullën, saqë kur vë fashën duket sikur nuk ka hundë. Me 

pak përjashtime, personazhet e romanit Shpresa dalëngadalë bien moralisht në këtë luftë 

për jetë a vdekje duke shprehur frikë dhe patetizëm. Duket sikur autori dëshiron të 

theksojë kufizimet e ―heronjve‖ të tij në lidhje me dështimin  e pashmangshëm deri në 

vdekje, pavarësisht mundësive të tyre për t‘i mbijetuar revolucionit. Duke marrë parasysh 

të gjitha këto sa thamë, fjala verbim ndoshta është përdorur nga autori si shenjë 

konfuzioni brenda mendjes së personazheve, pasi verbëria tregon paaftësinë e tyre për të 

kuptuar vlerën iluzionale të revolucionit dhe vendin që ata zënë në këtë revolucion.  

Shumë nga ushtarët e Malrosë, edhe pse në të vërtetë nuk janë të verbër (rasti i 

Jaimesë),  vuajnë nga një verbëri e përkohshme dhe si pasojë janë të paaftë të kuptojnë se 

ç‘po ndodh. Gjykimi dhe aftësia e tyre për të kuptuar, pranëvihen paralel me kushte të 

thjeshta moti, si për shembull shiu dhe errësira e natës- ose me vështirësi natyrore, të tilla 

si re, pemë apo gjëra të ngjashme me këto. Barca në fushën e betejës ―frymëzohet nga një 

konfuzion i zjarrtë që e quan popull.‖
540

 Tek mendon për avionët dhe bombat, Garcia 

arrin në konkluzionin që lufta është e shtëna e një të verbëri ndaj një të panjohuri. 

Besojmë se kuptimi është shumë i qartë. Pothuajse të gjithë personazhet e Malrosë janë të 

―verbër‖, të paktën në mënyrë figurative. Është verbëria e cila mbështjell personazhet në 

idealizmin e tyre dhe në të njëjtën kohë zbeh kërkimin e identitetit të tyre të vërtetë. Po t‘i 

referohemi veprës në fjalë, simboli i verbërisë  depërton në shumë objekte në fasadë. 

Aeroplanët shpesh paraqiten të ―verbër‖ pasi ata duhet të fshihen mbi re, të cilat i 

pengojnë avionët të shohin se çfarë ndodh në tokë. Edhe tanket përshkruhen si të verbër 

dhe madje personifikohen: ―Një makinë mund të duket e habitur [...] Një tank pothuajse 

është i verbër.‖
541

  

Përveç aktrimit dhe verbërisë, autori përdor dhe një element tjetër fizik për të 

theksuar dobësitë e personazheve. Një shembull domethënës shihet në kapitullin e parë të 

kësaj vepre kur Ramos dhe Manueli bashkë me disa të tjerë përpiqen të mbledhin të 

dhëna rreth zhvillimit të revolucionit, në telefonat e një stacioni hekurudhor në Madrid. 

Duke qenë se komunikimi i tyre është në distancë, me lidhje telefonike ata nuk janë në 

gjendje të kuptojnë bashkëfolësit nëse flasin me shokët apo me armiqtë. Përveç kësaj, ata 

nuk janë në gjendje as të dëgjojnë mirë. Herë pas here, megafoni ndërpritet dhe për shkak 

të zhurmës së këngëve në rrugë, dëgjohen veç zëra të mbytur. Por edhe kur arrijnë të 

dëgjojnë çfarë thuhet, në të shumtën e kohës biseda ndërpritet nga mallkime apo pyetje të 
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pakuptimta ose të përsëritura: ―Alo‖, ―Mirë?‖
542

 e kështu me radhë. Kësisoj, pyetjet 

marrin dykuptimësi. P.sh, pyetja :―Kush jeni ju?‖ në kushtet e këtij konteksti historik 

është një përpjekje për të zbuluar se cilit kamp ushtarak i përket. Në të njëjtën kohë, kjo 

pyetje e përsëritur në forma të ndryshme krijon një turbulim në mendjen e Manuelit. 

Përgjigja e tij ―Delegat i Sindikatës‖ ndiqet menjëherë nga një pyetje të cilën ia drejton 

vetes: ―Kush flet?‖
543

 

 Faqet e fundit të romanit përqendrohen tek Manueli i cili përjeton një rilindje 

( problem që e kemi trajtuar si një çështje të veçantë. Edhe pse Manueli nuk është 

personazhi i vetëm që kalon një moment të lavdishëm, vizioni i tij është më i thellë pasi 

ai të çon në metamorfozë. Më përpara, Ksimenesi, mësuesi i Manuelit, e kishte kuptuar 

që revolucioni për të cilin nxënësi i tij duhet të luftonte, ishte ai që do të zhvillohej brenda 

vetes së tij. Sipas tij, beteja e vërtetë fillon në momentin kur njeriu duhet të luftojë me 

vetene tij. Tani Manueli e ka kuptuar rolin e tij artificial si oficer dhe ndërsa i bie organos 

në fund të veprës ai sheh potencialin e së ardhmes së tij përmes analizës së të shkuarës. Si 

pasojë, Manueli, të cilin Malro e krahason me një të sapozgjuar nga gjumi, ka rilindur 

―Dhe, ashtu si ai dhe secili prej këtyre njerëzve, Spanja më në fund po bëhej e 

vetëdijshme- e ngjashme me atë që papritmas mendon para se të vdesë.‖
544

 Pikërisht në 

momentin kur këtij fragmenti të revolucionit i vjen fundi, ndërgjegjësimi i Manuelit 

mbaron cilkin e tij për të filluar një tjetër. Malro transmeton qartësisht idenë se jeta e re e 

Manuelit do të përfaqësojë një çlirim nga e kaluara e tij ndërsa shkruan: ―Lufta zbulohet 

vetëm një herë, ndërsa jetën e zbulojmë shumë herë‖
545

. Skali  pyet Garcian: ―Pa më 

thuaj, komandant, ç‘mund të bëjë një njeri për të mirën e jetës së tij, sipas mendimit 

tuaj?‖
546

 Përsa i përket metamorfozës së Manuelit, përgjigjen e jep më së miri Garcias, i 

cili  e zbulon të fshehtën: -―Transformimi në ndërgjegje të një përvoje sa më të gjerë, 

miku im më i mirë.‖
547

 Dikush mund të mendojë se duke jetuar jetë të ndryshme, Manueli 

do të zgjerojë atë që i ofrohet dhe ndërsa përjeton një vdekje simbolike, një jetë e re duhet 

të fillojë për të. Vizioni i tij  është një rizbulim i vetes së tij të mëparshme të cilit i 

pëlqente muzika. Jo pa qëllim, Manueli mbante një shkop orkestre, simbol i objektit që 

përdor dirigjenti.  

Edhe pse ndërgjegjësimi i Manuelit nuk duhet të interpretohet si fund i kërkesës 

së tij për identitet të vërtetë, kemi të bëjmë me një fillim të ri, me një rilindje për të dhe 

për personazhet e tjera në romanin Shpresa. Duhet theksuar se kjo rilindje përfshin edhe 

pamjen e jashtme, e cila përmirësohet gjithashtu. Kështu mund të pohojmë se të gjitha 

personazhet me gjymtime të ndryshme fizike ringjallen në një farë mënyre: Manueli ,i cili 

më parë kishte humbur zërin e rifiton, krahu i Sembranos është shëruar, Jaime sheh 

përsëri dritën e diellit dhe Skali mund të ecë. Me ndërgjegjësimin e tyre për një rilindje të 

vetvetes u përmirësuan aftësitë e tyre. Për ta përgëzuar këtë jetë të re, romani përfundon  

me portretin e pranverës si për të rinovuar ciklin e saj dhe për të përforcuar idenë e 

Manuelit për mundësitë e pafundme të fatit.  
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Asnjë personazh nuk është në kërkim të vetvetes, nuk shtron probleme. Vetë 

Malro shkruan: ― Romani modern është, në sytë e mi, një mjet shprehjeje i privilegjuar i 

tragjikes së njeriut, jo një sqarim i individit.‖
548

 Gjithsesi, nuk duhet të akuzojmë Malronë 

për faktin se ai nuk u ka dhënë personazheve të tij ―një individualitet‖ të vërtetë. Sapo të 

mbyllim librin nuk kujtohemi më për ta, siç mund të kujtohemi për Robertin e Për kë bie 

kambana  apo për Gorin  e Hasta la vistës. Nga personazhet e romanit Shpresa na mbetet 

vetëm një ide, të cilën ia dikton qëndrimi i tyre. Ndryshe nga romanet psikologjike që 

studiojnë një personazh kryesor në  raportet e tij me botën që e rrethon, Shpresa vë  në  

skenë  një  numër të madh personazhesh ; ata që si në  teatrin  e Shekspirit ose në  

romanet e Dostojevskit, arrijnë të shprehin  çfarë duan të  thonë, bëjnë çfarë duan të 

bëjnë, ikin, të  tjerë  i zëvendësojnë,  rishfaqen disa skena më vonë, mendojnë  dhe 

veprojnë përsëri, ndjekin një aksion tashmë të angazhuar, zhduken, disa nuk kthehen më 

dhe megjithatë drama vazhdon. 

 Malro nuk synon të krijojë karaktere, por të shprehë tragjiken e gjendjes së 

njeriut përballë problemeve kryesore të ekzistencës. Ç‘është më kryesore, personazhet e 

Malrosë janë  virtualitete të autorit të tyre. Nga qëndrimet e ndryshme të personazheve, 

ne jemi në gjendje të dallojmë edhe pikëpyetjet që preukopojnë Malronë, pikëpyetje që 

përbëjnë universin e tij të cilave Malro nuk i ka gjetur përgjigje përfundimtare. Nëse 

Shpresa duket sikur shënon një evolucion në mendimin e romancierit, Spanja nuk ka 

zgjidhur problemet që kthehen në një ide fikse për Malronë dhe probleme që e kanë 

penguar të mbështesë plotësisht një ide, sado kryesore që të jetë. Në Spanjë Malro ka 

zbuluar aksionin e vërtetë revolucionar që është disiplina dhe vëllazërimi, por nuk ka 

dënuar ata që kanë hedhur poshtë vlerat. Individualistët e aventurierët zënë një vend të 

rëndësishëm në roman, çka provon që në 1937 mendimi dhe qëndrimi i Malrosë do të 

mund të zhvilloheshin në të ardhmen.  

           4.2.2. Personazhet e Heminguejit- heronj të kodit  

Disa nga protagonistët e Heminguejit ndajnë cilësi që i përcaktojnë ata si tipa të 

veçantë karakteri që njihet si‖heroi kod ‖i Heminguejit. Me fjalën kod nënkuptohet një 

seri rregullash ose udhëzimesh për sjellje. Termin ―hero kod‖ nuk e formuloi Heminguej, 

edhe pse në romanet e tij është i pranishëm ky term. Ai u zhvillua nga përpjekjet e 

kritikëve për të përshkruar tipin e protagonistit. Kodi dikton që heroi të veprojë  

ndershmërisht edhe në rast se ai po humb betejën. Duke vepruar kështu, ai gjen plotësinë 

e tij si njeri, përmbush ose provon burrërinë dhe vlerën e tij. Idealet kryesore në kod janë 

nderi, guximi dhe qëndresa stoike në rast stresi, fatkeqësie apo dhimbjeje.  

Bota në të cilën heronjtë e kodit të Heminguejit e gjejnë veten e tyre i përcakton 

ata. Shpesh dekori është lufta ose ndonjë arenë e rrezikshme, si fushat e Afrikës ose ringu 

i boksit, ku heroi përballet me provën e fundit të guximit. Ai është i lirë të shprehë 

vullnetin për të krijuar vlerat dhe idealet e tij. Për t‘u plotësuar si individ, atij i duhet të 

zhvillojë një betejë të vazhdueshme kundër tri forcave shtypëse, përkatësisht, pengesave 

biologjike, shoqërore dhe mjedisore të botës. Ky shqetësim metafizik për natyrën e 

ekzistencës së individit në lidhje me botën e bëri Heminguejin të konceptonte 

protagonistët e tij si individë antagonistë që luftojnë në një betejë të humbur me të vetmet 

armë siç janë: guximi, rezistenca dhe dësira. E bukura është një kusht i jetës së shpirtit 
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ose ndryshe është një ligj i dhënë, ku shpirti shpalos gjithë pastërtinë e vet. Dihet mirë se 

njeriu nuk gjen kënaqësi vetëm në jetën e tij të përkohshme, por mund të provojë 

kënaqësi kur përfytyron vdekjen dhe e përballon me dinjitet.   

Sipas Heminguejit, lufta ndërmjet individit dhe forcave kundërshtare zhvillohet në 

këto tri nivele. Duke komentuar këtë aspekt të betejës ekzistenciale të fiksionit të 

Heminguejt, Çarls Çajëld Ilkat ka vënë re që ―konflikti midis nevojave individuale dhe 

kërkesave shoqërore shoqërohet nga beteja midis njeriut me ndjenja dhe universit pa 

ndjenja dhe midis shpirtit të individit dhe kufizimeve biologjike.‖
549

 Ky konstatim është 

ndoshta çelësi i duhur për të kuptuar Heminguejin, njeriun dhe romancierin.  

Hero i Heminguejit është një individ i vetmuar, i plagosur si fizikisht ashtu dhe 

moralisht. Ai bëhet shembull i sjelljes së guximshme në një botë të shkatërrimit 

irracional. ―Ai ofron dhe sjell shembuj të disa parimeve të guximit, ndershmërisë dhe 

qëndresës në një jetë plot tension dhe dhimbje, parime që e bëjnë njeriun njeri.‖
550

 

Bukuria e personazheve ndërthuret me ndjenjën e pafajësisë, drejtësisë, dashurisë së 

pastër që i ruajnë të paprekura përmes vuajtjeve të jetës. Bukuria qëndron në vlerat 

morale të këtyre  njerëzve të ndershëm si dhe në gjurmët e aspiratave dhe bëmave që 

kryejnë. 

Fjala e heroit është shpesh e dhunshme dhe e çrregullt, për më tepër, dhuna dhe 

mungesa e rregullit mbizotërojnë në vepër. Zemërimi ndaj të prapëve dhe krenaria e 

fitores për të drejtën e lartësojnë dhe e zbukurojnë heroin. Njeriu lartësohet se e ndien se 

qëndron si shpirt mbi jetën trupore. Madhështia e vërtetë e shpirtit shfaqet në bëmat, në 

veprat jetëgjata. Pa madhështi nuk vlen kjo botë. Kudo që të shfaqet, ajo i qetëson zemrat 

me atë siguri që sjell me vete. 

Robert Xhordani, protagonisti i romanit tonë në studim, paraqet një shembull të 

këtij heroi. Gjithsesi, Heminguej alternon tipin e tij tradicional në karakterizimin  e 

Xhordanit. Në vend që ta përcaktojë atë si hero me një moment personal të dinjitetit, siç 

bën Makomber, Heminguej paraqet një njeri që bëhet hero përmes një shprehjeje të 

përgjegjësisë së përbashkët. Ky hero del vullnetar për të ndihmuar luajalistët në luftën e 

tyre me fashistët gjatë luftës spanjolle për shkak të shpirtit të lirë dhe dashurisë së tij të 

pafund për popullin spanjoll.  

―Drejtësia paraqitet si cilësi e brendshme, intime e natyrës shpirtërore. Lloji 

kryesor i bukurisë është drejtësia, e cila i përngjan dritës, që shtrihet pa cak e kufi dhe 

përhap kudo gëzim.‖
551

 

Edhe pse Robert Xhordani  dyshon që plani i tij dhe i anëtarëve të tjerë të grupit 

guerilas për të hedhur urën në erë dhe për të kontrolluar përparimin e fashistëve do të 

dështojë, edhe pse e di që shumë nga bashkatdhetarët e tij kanë humbur besimin e tyre në 

çështjen republikane, ai refuzon të sprapset. Te njeriu në vetvete, besimi është veprues 

dhe me të fillon dhe pajisja e tij me dituri.  

Shpirti që i formon njerëzit e ndershëm ka fuqinë magjike të ndezë dashurinë te të 

tjerët. Dashuria shfaqet shumë e flaktë, lumturia që lind prej saj ndër imazhe të jetës  
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lartësuar me fjalë e tinguj jep kënaqësinë më të thellë, më të pakrahasueshme dhe më të 

gjallë. Dashuritë e larta dhe kur shuhen i bëjnë shpirtrat më të mëdhenj. 

Që në fillim Robert Xhordani i përkushtohet çështjes së tyre, edhe pse shpejt 

zhgënjëhet nga realiteti i luftës. Ai sheh mizoritë që kryhen nga të dy krahët  dhe merr 

vesh për komplotin e simpatizantëve luajalistë, jo në të mirë të çështjes por për përfitimet 

e tyre personale. Gjatë monologjeve të tij të brendshme, të cilat janë shpesh të pranishme 

në vepër, Xhordani arrin në përfundimin se nuk ka besim te politika dhe praktikat e atyre 

të cilëve u ishte betuar se do t‘i mbështeste. Ai kishte dëgjuar oficerët rusë që teorikisht 

kishin ardhur në këtë luftë për të ndihmuar luajalistët, teksa diskutonin për qëllimet e tyre 

për të fituar avantazhe personale gjatë luftës. Ai kishte dëgjuar gjithashtu se si populli 

spanjoll (për të cilin në fund të fundit po luftonte) kënaqej nga masakra brutale  e 

armikut.  

Një tjetër lloj bukurie është dhe dashamirësia, që zë fill jo vetëm me burimin e 

qytetërimit, por dhe në burimin e vetë jetës. Dashamirësia e shpirtit, si një cilësi e cila 

duke u rritur, lartëson dhe shpirtin. Për shpirtin harmonia e tij është e plotë dhe dukshme 

në mes virtyteve të shumta. I mbështetur në  këto vlera, ky hero nuk mund të jetë kurrsesi 

pesimist. Edhe pse ―e panjohura e paqartë‖ ia zbeh shpresën dhe qëllimet, ai nuk e pranon 

humbjen. Ai pranon më mirë vdekjen se sa nënshtrimin, qëndresën stoike më mirë se sa 

gjunjëzimin servil. Një nga format e mirësisë, e bashkëlidhur me shpirtin, është 

dhembshuria.
552

 Përmes saj shpirti lartësohet drejt përsosmërisë. 

Protagonisti mund të përballet me frikën si dhe me një ndjesi dëshpërimi gjithnjë 

në rritje rreth pakuptishmërisë së përvojës. Frika vjen jo vetëm nga rreziku fizik dhe 

vdekja e afërt, por gjithashtu nga shpërbërja graduale e njeriut në një botë ―të asgjësë‖, në 

një botë të zhveshur nga idealet ngushëlluese. Ai zbulon kurajon e tij teksa përballet me 

stoicizëm me dështimin e tij të paevitueshëm dhe e pranon atë me dinjitet.  

Në veprat e tij të mëparshme, heronjtë e Heminguejit gjejnë dinjitetin në momente 

thjesht personale të plotësisë së tyre. Te njeriu jeta e pashkëputur nga shpirti ngrihet e 

ulet për hir të farës së saj të pavdekshme. Por ashtu si flaka e zjarrit që ngrihet lart në 

ajër, edhe shpirti nga jeta tokësore ngrihet lart drejt një sfere eprore të pavdekshme, ku 

ndjen, flet dhe vepron sipas dashurisë, drejtësisë, etj. 

Kështu, te novela  Jeta e lumtur dhe e shkurtër e Frensiz Mekomber kthehet në 

një hero kod kur ai qëndron në këmbë teksa një dem i vërsulet në një fushë të hapur në 

Afrikë. Më parë, ai e kishte konsideruar veten frikacak kur ai ia kishte mbathur nga një 

luan, një veprim të cilin e shoqja e përdor si argument për ta poshtëruar e për të qenë 

superiore ndaj tij. Më pas, nga fundi i historisë, Mekomber gjen guximin dhe kështu  

përjeton një moment të përkryer sfide kur përballet me demin pa frikë. Ky moment 

thjesht personal bazohet  në nevojën e dëshpëruar  për të vënë në provë burrërrinë e tij .  

Parimet e heronjve të kodit shprehen qartë te vepra Vdekje mbasdite: ―Çfarë është 

e moralshme është ajo që ju konsideroni të mirë më pas dhe çfarë është e pamoralshme 

është ajo që ju konsideroni të keqe.‖ Siç thotë dhe Pablo, Xhordani është ‖ djalë i mirë‖ 

sensi i moralitetit i të cilit lidhet me mbrojtjen e komunitetit të tij. Ky kod moral përbën 

themelin e këtij romani.  
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Prania e fuqishme e virtyteve në të thënat e në të bërat zgjon pasione që i 

lartësojnë dhe i përsosin këto personazhe. Kësisoj, edhe Xhordani, me anë të virtyteve ka 

ndërtuar  personalitetin e vet dhe e ndjen veten krenar. 

Vepra Për kë bie këmbana hapet me thënien e Xhon Donit ― [...] pjesë e 

kontinentit‖ dhe mbyllet me një ngulmim që, si rezultat ―kurrë mos[...] ajo mund të bjerë 

edhe për ty.‖
553

 Kjo hapje sugjeron që përvoja e Xhordanit do të jetë pashmangshmërisht 

e përbashkët – se prova e tij do të jetë në kërkim të kurajës për të punuar për të mirën e 

komunitetit. Ai mund të përmbushë fatin e tij personal vetëm nëse ai përmbush atë të 

grupit. Xhordani lufton me këtë filozofi gjatë gjithë veprës teksa ai planifikon 

shkatërrimin e urës, pavarësisht vetëdijes së dështimit të misionit dhe teksa ai quan 

vetëvrasje përballjen me vdekjen në duart e fashistëve. Në një moment, nga fundi i 

veprës, ai përpiqet të bindë veten. ―Kur qenka kështu, atëherë pse qenka mirë ta bëj vetë 

tashti, me kaq marrin fund të gjitha?‖
554

  

Megjithatë, më në fund, ai e pranon se duhet t‘i rezistojë tundimit për t'u dhënë 

fund vuajtjeve të tij dhe duhet të mbajë qëndrimin e tij, sepse nuk e gjykon të arsyeshme. 

Ai detyron veten të ruajë vetëdijen  në mënyrë që të mund të vonojë fashistët dhe të mund  

t‘u japë të tjerëve disa minuta më shumë për të qenë të sigurt. 

Kështu, ndërsa Xhordani është sigurisht një anëtar i brezit të humbur, ai përballet 

me një botë të privuar nga kuptimi dhe ndjenja, ai përfundon jetën e tij në një komunitet 

të humburish, duke këmbëngulur për të mirën  e shokëve të tij se ai do të mbetet me ta, 

madje edhe pas vdekjes. Një nga imazhet e tij të fundit është ai i grupit që bën rrugën e tij 

drejt sigurisë, në një vend ku ata mund të vazhdojnë të luftojnë për çështjen.  

Një arritje tjetër e Xhordanit është vendosmëria e tij për të mos hequr dorë nga 

shpresa për të ardhmen, edhe pse ai e di se nuk mund të jetë pjesë e saj. Kështu ai arrin 

statusin e një heroi të vërtetë, ai që nderon jo vetëm kuptimin e vet të përgjegjësisë, por 

gjithashtu, në fund të fundit, atë të komunitetit të cilit i përket. Këto janë cilësitë kryesore 

të heroit heminguejan. Ai e sheh jetën si një betejë të përjetshme në të cilën individit i 

duhet të pranojë përparësinë e vullnetit të tij të lirë ndaj forcave të tjera përtej vetvetes. 

Për të mbrojtur dinjitetin e ekzistencës së tij, individi duhet të luftojë kundër një bote e 

cila i zmohon atij plotësinë.  

Për kë bie kambana është  një  orvajtje për të  paraqitur në thellësi një  vend dhe 

një popull që autori e donte shumë. Romani në  fjalë  është një studim i individit i 

përfshirë në  një  luftë të motivuar politikisht. Në këtë vepër, heroi pranon njerëzit që e 

rrethojnë; jo vetëm një  numër të përzgjedhur por të gjithë  komunitetin. 

Ndërsa heroi ruan cilësitë e kodit të Heminguejt, ai është krijuar në unitet me 

njerëzimin. Në fund të veprës, ai e konsideron botën një vend të mrekullueshëm, për të 

cilin ia vlen të  luftosh. Në  përballjen e tij me vdekjen, Robert Xhordani kupton që 

ekziston një  çështje më e madhe të  cilën zgjedh njeriu për t‘i shërbyer. Në këtë  mënyrë, 

ai ndryshon shumë nga heroi i veprave të mëparshme të Heminguejit. Insistimi që  

veprimi dhe forma e këtij veprimi duhet të vendosen vetëm te individi i cili e ndien të 

nevojshme të mbizotërojë këtë veprimi. Gjithsesi, nuk kemi të  bëjmë  me një  individ që  

lufton kundër ambientit që e rrethon. Individi është  instrumenti i njerëzimit ndaj 

tmerreve të luftës. Çështjet politike të kësaj vepre paraqiten jo si një kontrast i së bardhës 

me të  zezën, por në  tonet e hijëzuara të  realitetit.   
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Ndërsa Xhordani është  mishërimi i heroit në  veprimet e tij, ai ndodhet gjithashtu 

nën komandën e vetvetes dhe të rrethanave të tij krahasuar me heronjtë e veprave të  

mëparshme; ai detyrohet të përballet me realitetin nga nevoja të thella emocionale. 

Heminguej ka meritën e autorit që e paraqet jetën e njeriut në një betejë të përjetshme e 

cila përfundon vetëm me vdekje. Nuk ia vlen të luftosh në këtë betejë ku njeriu 

reduktohet në një figurë patetike për shkak të forcave të brendshme dhe të jashtme. 

Megjithatë, duhet marrë parasysh mënyra se si njeriu e përballon krizën dhe dhimbjen që 

shkaktohet tek ai qoftë nga forcat e brendshme, qoftë nga forcat e jashtme të tilla si: 

kufizimi i tij fizik, armiqësia e shoqërisë apo indiferenca e natyrës së pamëshirshme. 

Fitorja përfundimtare varet nga mënyra se si njeriu e përballon këtë betejë. 

Na duket paksa paradoksal fakti se ai vetësakrifikohet për këtë popull, për një të 

mirë të përbashkët. Shpirtrat e mëdhenj mund të qëndrojnë të pamposhtur ndaj pamjeve 

tmerruese të skenave të luftës. Martirët japin dhe jetën e tyre duke qëndruar të patundur, 

secili me një bindje të plotë në fitoren që ua mbush zemrën plot me ngazëllim. Sublimja 

morale sfidon sublimen fizike, sepse madhështia e këtyre martirëve është në përpjestim të 

drejtë me shpirtin që i percepton. 

Përveç protagonistit kryesor të veprës Për kë bie kambana, një personazh që 

meriton vëmendje në veprën e Heminguejit është Pilari, gruaja e Pablos. Në 

kënvështrimin tonë si lexues, ajo mbetet një  personazh aq kompleks sa nuk mund të 

krahasohet me asnjë tjetër në vepër. Në përgjithësi edhe kritika është shprehur pozitivisht, 

duke theksuar karakterin e saj burrëror si dhe cilësinë  e saj prej një  terapisteje apo një 

psikologe të aftë për Marian. Ajo çfarë ia shton simpatinë tonë është autoriteti dhe aftësia 

e saj e lindur prej rrëfimtareje. Ndoshta edhe emri i saj është simboli i identifikimit të saj 

në vepër. Pilari që në shqip do të thotë shtyllë, pra, një mbështetëse besnike e ideve 

republikane, shfaqet si mësimdhënëse dhe psikologe, udhërrëfyese e fatit të protagonisit 

tonë, Robert Xhordanit, si dhe burrnesha e familjes guerilase. Madje Alen Xhozefs arrin 

ta vlerësojë aq shumë sa e quan―Padronja e Spanjës, vetë  hispaniteti.‖
555

 

Krahas cilësive të lartpërmendura, Pilari shërben si një metapersonazh rrëfimi i së 

cilës jo vetëm identifikon idetë e Heminguejit në lidhje me rolin e rrëfimtarit, por edhe 

historitë e saj funksionojnë në vetvete si jehona të versioneve të së kaluarës dhe si 

komente tepër ironike të dramës njerëzore që përjetojnë personazhet. Rrëfimet e saj janë 

shumë më domethënëse se sa copëza të vendosura në vepër. Me anë të reagimeve të saj 

ndaj masakrës së kryer nga brutaliteti republikan, ajo jo vetëm që  denoncon politikën e 

ndjekur nga republikanët por kujton edhe faktin që vlerat etike të qytetërimit po 

shkatërrohen nga të gjithë në këtë vepër. Në marrëdhëniet e saj me Marian, ajo nuk është 

vetëm një zëvendësuese e shoqes apo motrës, nënës apo mësimdhënëses, por edhe një  

heroinë romantike e cila dikur ka fituar simpatinë e Finitos. Ajo mund të shihet si një 

personazh që ka dashur dhe ka humbur të dashurin e saj, të cilën shpesh e ka brejtur 

mendimi për të mësuar  kuptimin e vërtetë të dashurisë. Fatmirësisht është Maria e cila ia 

bën të mundur këtë ëndërr. Pilari mundëson lidhjen dashurore të Maries së përdhunuar 

nga banda e fashistëve, të  cilën e mbron nga burrat e grupit guerilas dhe të cilën e 

udhëheq me shkathtësi e zgjuarsi në marrëdhënien e saj me Xhordanin, tek i cili Maria 

sheh një farë shërimi të kësaj plage të shkaktuar nga kjo luftë mizore.  
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Për më tepër, figura e saj komplekse plotësohet me cilësinë prej lidereje, e cila 

intuitivisht kupton angazhimet e Xhordanit ose planet e El Sordos, nuhat problemet dhe 

vepron me shpejtësi për t‘i kundërshtuar ato. Përsa i përket Pablos, ajo mund të jetë tepër 

e sinqertë dhe madje dhe e ashpër ndaj këtij personazhi jobashkëpunues dhe kështu ajo 

kurrë nuk zemërohet me të si njeri, por me veprimet e tij absurde. Nisur nga ky 

këndvështrim, Pilari është në radhë të parë njeri, një grua që di të falë e mbi të gjitha e 

edukuar, por që rrethanat e detyrojnë ta humbë këtë cilësi, në të shumtën e rasteve. Së 

fundi, si një parashikuese e përkryer e fatit, me një intuitë të mahnitshme për ngjarjet e 

ardhshme, ajo lexon vdekjen e Xhordanit në pëllëmbën e tij apo nuhat vdekjen e atij që 

do të vdesë së shpejti. Mendojmë të mos zgjatemi me këtë cilësi të sajën pasi e kemi 

trajtuar edhe te çështja mbi misticizmin.  

Pilari është ajo figurë e cila siguron themelin e gjithë veprimit të veprës. Historia 

e tmerrshme e rrëfyer nga Pilari tregon të vërtetën e dhimbshme mbi mizoritë e kryera 

nga të dy kampet gjatë Luftës Civile në Spanjë. Parë nga ky këndvështrim, mund të themi 

se Pilari është zëdhënëse e reagimit të autorit mbi atë çfarë po ndodhte në Spanjë. Ashtu 

si dhe vetë autori, Pilari refuzon ta kufizojë aktakuzën e saj ndaj mizorive të  armiqve, 

pasojat e të cilave i vuan populli spanjoll.   

Përmes rrëfimeve të Pilarit, ne zbulojmë gjithë psikologjinë e sjelljeve jonjerëzore 

që fitohen në luftë dhe karakterin brutal që fiton edhe një njeri i turpshëm dhe i qytetëruar 

kur ndodhet nën presionin  e turmës. Zgjedhjet e Pilarit rreth asaj se çfarë tregon dhe 

mënyra se si e tregon pasqyrojnë qëllimin e vetë Heminguejit në paraqitjen e tmerreve të 

luftës pa ndonjë  ngjyrim ideologjik. Aftësia e saj si psikologe shfaqet dukshëm  kur ajo 

jo vetëm që kap me shkathtësi gjestet dhe të folurit e atyre njerëzve të cilët në tmerrin, 

tërbimin, terrorin e tyre zvarriten drejt vdekjes, por edhe gjurmon se si fshatarët vuajnë 

për detyrën që i ka ngarkuar Pablo dhe çfarë i shtyn këta pjesëmarrës të shndërrohen në 

vrasës pamend. Ndoshta me të drejtë mund të pohohet se Pilari është  ndërgjegja në  

kuptimin që ajo synon t‘i bëjë të ditur lexuesit se ka humbur qytetërimi, pasi kështu ka 

ndodhur me vendin dhe popullin e saj. Nga ana tjetër ajo synon t‘i tregojë Xhordanit se 

udhëheqës si Pablo, janë  në  gjendje të  kryejnë  mizoritë  që  do mbeten në  kujtesën e 

njerëzimit.  

Përtej pranisë së saj si individ, Pilari ngrihet në piedestalin e një simboli. Ajo 

është  figura e një nëne universale, imazhi i përjetësisë së tokës dhe njerëzimit. Ajo është 

simbol i jetës sepse është plot vitalitet. Pilari bashkon të dashuruarit, zbulon sekretet e 

jetës dhe të vdekjes. Me stoicizmin e saj, ajo tregon se është  vetë jeta dhe shpresa.  

 Historia e dashurisë së Pilarit me Finiton shërben si një kujtim romantik i një të 

kaluare tani të venitur në të cilën ajo gjeti përmbushjen e saj si bashkëshorte dhe si grua  

që di të dashurojë. Ajo shërben edhe si një kontrast me marrëdhëniet e saj aktuale pa 

dashuri me Pablon. Njëkohësisht, rrëfimi pasqyron ngazëllimin e dashurisë, pikëllimin e 

saj në humbjen e asaj dashurie, por ai është edhe një kritikë e nënkuptuar ndaj sjelljes  

mospërfillëse të Pablos si bashkëshort. Përtej motiveve personale, rrëfimi i saj rreth 

Finitos shërben për të eksploruar thellësitë e heroizmit dhe të egërsisë së dhunës rituale të 

ndeshjeve me dema, një metaforë qendrore për një Spanjë paqësore. Po ta vëzhgojmë nga 

një këndvështrim tjetër, pasioni i saj për Finiton është si një jehonë e Spanjës romantike 

që tani po humbet, drejtpërsëdrejti e krahasueshme me atë të Robertit dhe Marias.  
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 Si përfundim, mund të themi se është lufta që prodhon njerëz me një vizion 

shumëdimensional pas përjetimit të një përvoje të pazakontë. Me të drejtë, mund të 

pohojmë se Heminguej krijon një roman të mendjes njerëzore.  

 

             4.2.3. Personazhet e larmishëm të romanit — dëshmi e antifashizmit         

             mbarënjerëzor  

 

            Galeria e personazheve te Hasta la vista është e pasur, rreth tetëdhjetë 

personazhe, gjë që shënon një risi për romanin e kohës. Njohja e personazheve me njëri-

tjetrin në roman vjen krejt e natyrshme. Ata renditen pranë njëri-tjetrit duke formuar si të 

njëjtën linjë drite ashtu edhe kontraste të forta ndërmjet tyre. Secili ka diçka të veten që e 

dallon nga të tjerët. Petro Marko njeh botën shpirtërore të tyre dhe krijon në këtë mënyrë 

karaktere njerëzore që dinë të luftojnë, dinë të përballin vdekjen dhe dinë të dashurojnë. 

Jo më kot Petro Marko i ka gdhendur karakteristikat e personazheve të tij në këtë formë. 

Është e vërtetë se romani Hasta la vista u shkrua për vetëm 60 ditë ndërkohë që gjendja 

psikologjike e autorit ishte e rënduar nga pushteti në fuqi (djali i tij i vetëm ishte në burg, 

atij sapo i ishte kthyer e drejta për të shkruar, por duhet të theksojme se asgjë nuk 

tingëllon false në këtë roman).  

            Personazhet e Petro Markos janë të ndryshme, qoftë nga pikëpamjet, nga 

prejardhja kulturore apo edhe nga ëndrrat. Megjithëse vijnë nga vende e shtresa të 

ndryshme, ata i lidh dhe i ndan vetëm një gjë: fashizmi. Në të gjithë romanin gjejmë 

motivin e luftës kundër fashizmit, i cili shkakton edhe situata ankthi te personazhet. Dihet 

që vetë Marko ishte një vullnetar në luftën kundër fashizmit dhe pjesëmarrës në shumë 

beteja, prandaj ndoshta ka dëshiruar që rrëfimi në vetën e tretë të bëhet për të trajtuar 

edhe përvojën e tij personale. Ndryshe nga personazhet e Malrosë të cilët kanë vënë 

maskën e revolucionit përsa kohë që zgjat konflikti, personazhet e Markos zhvishen nga 

gjërat  e tepërta e shfaqen në vepër me një vërtetësi të pashembullt, ashtu siç janë, me të 

mirat e me të këqijat e tyre. Ata kane veshur shallin e trimërisë, vetmohimit e të trimërisë, 

pasi ajo çfarë u intereson është diçka shumë më e rëndësishme: fitorja kundër bishës së 

egër fashiste për një liri e drejtësi që do të sjellë paqen në Spanjë e në vendin e tyre.  

            Personazhet e Markos janë të grupuara, gjë që bën që ata të zbërthehen në detaje 

psikologjike e fizike. Vullnetarët internacionalistë italianë e ballkanas, që mbajnë emrin e 

heroit Garibaldi, përshkruhen më me detaje dhe transmetojnë më shumë emocion, 

ndoshta edhe për vetë faktin se këtu bënte pjesë edhe autori, ose këtë grup ai e njihte më 

mirë. Garibaldianët kalojnë nga beteja në betejë duke u përballur me vdekjen, 

bombardimet, tradhëtinë, krimet e tmerrshme të fashizmit, vetmohimin, solidaritetin. 

Secili prej këtyre luftëtarëve ka të skicuar portretin me temperamentin e tij, veçoritë 

psikologjike dhe tiparet e kombit nga ai vjen.  

            Përsa u përket analizave psikologjike, Razi Brahimi shkruan: ―Petro Marko 

përdor një mënyrë tepër të thjeshtë, që mund ta quanim të jashtme e që në vështrim të 

parë të duket e zakonshme, dhe, bile e cekët, po që është aq e gjetur dhe artistike dhe i 

shkon aq bukur stilit të shkrimtarit sa, nganjëherë, të habit me thellësinë e analizës 

psikologjike, që shprehet në një lëvizje dore apo në një fjalë të vetme të thënë atje ku 

duhet.‖
556
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           Meqenëse ky roman është homazh në nderim të vullnetarëve shqiptarë në luftë 

kundër fashizmit, dihet që një vëmendje kryesore do t‘u kushtohet vetë shqiptarëve. Këta 

shqiptarë u përkasin shtresave dhe moshave të ndryshme, përfaqësojnë moralin dhe të 

menduarit shqiptar, psikologjinë dhe karakterin shqiptar. Tiparet do të paraqiten që në 

faqet e para të romanit duke prezantuar nga larg Gorin (që do të bëhet personazhi 

kryesor) e duke vazhduar me Asimin e qetë në fillim dhe me një çantë shumë të madhe të 

mbushur me ëndrra shprese e dëshira për një të ardhme pa fashizmin, Thimin e vogël, 

djaloshin që kishte dëshirë të bëhej vullnetar për të luftuar fashizmin e që vuante pasojat 

e një fashizmi të egër që e la pa baba, Vasilin, që qëndron stoik përballë taktikave për ta 

mposhtur atë. Xhemali që arrinte të të bënte për vete me atë buzeqeshjen e tij përshkruhet 

si shakaxhi dhe i gjallë. Xha Kola, më i vjetri në moshë, përfaqëson mençurinë dhe 

dashurinë e gjithëhershme të njerëzimit për liri. Ai përcillet më tepër si një qytetar i 

botës, sepse nuk është se kishte ndonjë ide apo ideal të madh që ta sillte në tokën e 

ndezur të Spanjës, por më vonë do të fitojë simpatinë e dashurinë e të gjithëve sepse ai di 

të të bëjë ta duash jetën. E pastaj renditja e personazheve shqiptare vjen me Ramizin, 

Dritën, Sanijen, etj. 

           Autori vendos edhe personazhet femra. Ndoshta kjo vjen edhe si rezultat i ndikimit 

të letërsisë së realizmit, por ndoshta edhe si rezultat i mendimeve të tij ose si për të vënë 

një balancë barazie midis femrave shqiptare dhe atyre ballkanase e pse jo evropiane. Me 

një mjeshtëri të rrallë artistike, Marko ka arritur të skalitë karaktere dhe tipare fizike të 

veçanta për secilën. Ato zbulohen si femra kryesisht në marrëdhënie shoqërore apo 

intime me burra. Ne, në këtë pikë, do të ndanim një mendim tjetër nga ai i Razi Brahimit, 

sipas të cilit, objekti i shkrimtarit duhet të ishte drejtuar edhe më tepër në aspektet e tjera 

të jetës së këtyre vajzave e grave, sidomos në qëndrimin e tyre ndaj luftës e në 

kontributin e tyre në luftë. Ndoshta kjo përbën një nga gjetjet më të goditura pasi kjo ia 

shton bukurinë veprës dhe e tërheq më tepër jo vetëm lexuesin e kahershëm por edhe atë 

të ditëve tona. Nga ana tjetër, bashkohemi me mendimin e Razi Brahimit kur shprehet se 

ka qenë prirja e autorit për ta paraqitur protagonistin e romanit si shëmbëlltyrë të bukurisë 

dhe virgjërisë mashkullore. Është e vetmja kënaqësi që këto femra përjetojnë në këtë 

dramë shoqërore dhe njerëzore.  

          Njohja e personazheve me njëri-tjetrin në roman vjen krejt e natyrshme. Nga 

shqiptarët do të dalin në skenë edhe vullnetarët e tjerë që luftojnë kundër fashizmit. Një 

meritë e veçantë i takon këtij shkrimtari në skalitjen e portretit të personazheve të huaj, 

një nga gjetjet më të arrira, pasi siç thekson dhe Razi Brahimi ―ai ka qenë i çliruar nga 

prangat që e kanë mbërthyer‖
557

 në karakterizimin  e personazheve shqiptarë. Në detaje e 

jo pa qëllim, autori përshkruan kolonelin francez Lui; një burrë i shkuar në moshë, me 

flokë të drejtë e të argjendtë, me mustaqe të shkurtra si furçë e fortë e me dhëmbë të 

florinjtë, me beretën baske bojë hiri. Jo më kot Marko do të ndalet te kjo figurë sepse 

fatkeqësitë e tmerrshme të familjes së Anitës kompensohen me dashurinë e pastër prej 

prindi të kolonelit, i cili më tej do të vritet për të shpëtuar fëmijët e gratë spanjolle që 

masakroheshin nga falanzhistët e Frankos. 

           Një figurë mjaft simpatike dhe e dashur për lexuesin është edhe Puceli, me anë të 

të cilit Marko ka realizuar artistikisht figurën e punëtorit të thjeshtë që e ka kuptuar se 

ç‘është shtypja e shfrytëzimi i të varfërve nga të pasurit, por mbi të gjitha, një njeri pa 
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ambicie për karrierë e për grada. Ashtu si Xhordani i Për kë bie kambana, ai lartësohet si 

hero në aksionin e hedhjes së urës në erë.    

           I dhimbshëm, në roman, është edhe fragmenti i ceremonisë së varrimit të rusit Igor 

Jorenkos, i cili jep jetën duke luftuar në llogoret e mbrojtjes së lirisë e demokracisë në 

botë. E kështu me radhë vullnetarë të ardhur nga gjithë Evropa janë përshkruar me 

dashuri e realizëm, pavarësisht se nganjëherë kalohet në idealizëm. Të gjithë këta 

antifashistë përbëjnë portretin e njerëzve të thjeshtë të të gjithë kohërave. 

          Grup më vete përbëjnë figurat e njerëzve të thjeshtë të Spanjës republikane, ata që 

jetojnë me vuajtjet dhe pasojat e tmerrshme të luftës. Këta njerëz i rrethojnë me mikpritje 

vullnetarët, i adhurojnë duke ndarë kështu bukën, verën, besimin dhe entuziazmin e 

fitores. Si figurë më vete dhe përfaqesuese e denjë e këtij grupi është teto Tereza, një 

spanjolle e moshuar që i do dhe i admiron republikanët. Te kjo figurë, autori ka derdhur 

ngjyrat më të ëmbla për të plotësuar portretin e saj. Notat realiste janë të theksuara pasi 

autori na e paraqet këtë figurë të ngërthyer nga ndjenja e frikës se mos ndoshta ndonjëri 

nga të ftuarit do të vritej të nesërmen. Idealizmi, siç e përmendëm më lart, nuk mungon 

edhe për portretizimin  e kësaj figure. Kështu p.sh, në takimin me motrën e priftit kur teto 

Tereza shpërthen duke iu drejtuar Sinjora Izabeles: ―Ti! Ti! Të më shash 

internacionalistët, moj...moj lugate![...] Kanë nxjerrë kafshatën nga goja për ne! Kanë 

rënë të flenë pa ngrënë duke me thënë: Këte bukë jepja ndonjë fëmije këtu në lagje!‖
558

  

           Një moment tjetër ku autori kalon në idealizëm është edhe çasti i takimit të Anitës 

dhe teto Terezës me një ushtar spanjoll: ―Po gjer më sot s‘është dëgjuar kurrë që një 

ushtar i Republikës të prekë një nënë ose motër spanjolle! Ata luftojnë për nderin e 

tyre !... Pse i fyen këto djem që netëve të ftohta, si tani, ecin front me front, duke lënë 

nënë e grua, fëmi e të dashur dhe vuajnë duke u përleshur me vdekjen!‖
559

 

           Fragmentet e dhimbjes së popullit spanjoll janë të përhapura në çdo detaj të librit. 

Një fragment mbresëlënës i këtij grupi personazhesh është shoqërimi i Gorit nga një grua, 

së cilës autori, qëllimisht, nuk i ka vënë emër sepse ajo përgjithëson të gjitha nënat 

spanjolle. Gjatë dialogut gruaja shprehet: ―U këputëm mor bir. Ah, kjo luftë. Dy djem 

nuk e di ku i kam. Në shtëpi jemi nëntë vetë me kalamanët. Ç‘të hamë !‖
560

 E më poshtë, 

po në të njëjtën faqe, ajo thotë : ―Jo mor bir, nëna s‘ka nevojë për pak pesetas. Nëna ka 

nevojë për paqe, për djemtë... - dhe iku e lodhur dhe e këputur duke lëshuar edhe nga një 

rënkim [...]‖―
561

  

          Grupi tjetër i personazheve është ai i fashistëve i përfaqësuar nga falanzhisti 

Franko. Që në faqet e para jepet portreti i këtij fashisti të cilin pa dyshim autori e vlerëson 

subjektivisht e si rrjedhojë, te ky personazh nuk mund të dallosh asnjë anë pozitive. 

Shpeshherë, duke komentuar sjelljet e Frankos, personazhet shpjegojnë më qartë portretin 

e tij, si p.sh duke komentuar komunikatat e tij, ose duke treguar krimet e ndryshme të 

fashistëve nëpër fshatrat e Spanjës dhe rrëmbimet e torturat e fëmijëve spanjollë. 

(Momenti kur falanzhistët mbyllin në një kështjellë mesjetare fëmijët e gratë spanjolle 

për të kryer kështu tortura çnjerëzore).  

           Gjithsesi, ky grup nuk është i prerë me thikë si një grup negativ. Në mes të këtij 

grupi ka edhe njerëz të mirë që janë gënjyer për ca të holla ose që nuk kanë pasur 
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rrugëzgjidhje tjetër. Më pas, këto personazhe shfaqen në vepër si njerëz të penduar për 

këto zgjedhje. 

           Te grupi i vullnetarëve gjithashtu trajtohen disa aspekte të frikës apo të tradhëtisë 

dhe pikërisht këto ndërthurje bëjnë që nota e realizmit të jetë e fortë dhe e qartë. 

Pavarësisht se nuk janë një grup me vete, përsëri formojnë një linje të re të shkëputur dhë 

njëkohësisht të lidhur me romanin. Linja e tyre e dashurisë vëllazërore do të mbjellë me 

shumë optimizëm dhe besim në të ardhmen.  

          Dy personazhet kryesore të romanit, Gori shqiptar e Anita spanjolle, formojnë 

brenda kësaj lufte një histori qetësuese të cilën lexuesi e ndjek me ëndje, por edhe jo pa 

ankth. 

          Anita është e re, e bukur, plot virtyte, pse jo dhe simbol i tyre, me shpirt të 

mrekullueshem, pra, një përfaqësuese e denjë e rinisë spanjolle. Ajo e njeh mirë të ligën 

dhe dashuron me pasion vullnetarin e ardhur nga Shqipëria e largët. Anita është 

impulsive dhe bën gjithcka për të përmbushur ëndrrat e saj.  

           Gori është shqiptari i cili rënien në dashuri e ka akoma si tabu. Ai është tip i 

mbyllur, i turpshëm, me tipare normale të njeriut shqiptar të kohës së vet. Mendojmë se 

Marko nuk është aq i interesuar për formimin e tij si ushtarak sepse ai e përmend 

gradimin  e tij si komisar politik pa i dhënë rëndësinë e duhur në rrëfim, çka e bën të dalë 

nga kornizat e metodës së realizmit socialist, sipas së cilës në qendër të veprës duhet të 

jetë njeriu i ri i brumosur me ideologjinë e kohës, atë komuniste. Gjithsesi, duhet pranuar 

fakti se ai krijon një njeri të sakrificës për një çështje universale. Në mënyrë simbolike 

lidhja e këtyre dy të rinjve do të japë lidhjet shpirtërore që krijohen mes njerëzve me 

kombësi të ndryshme që luftojnë për paqe e jetë, lumturi e shpresë. Emocionet që 

përshkrojnë librin vijnë e shtohen pikërisht falë edhe këtij grupimi personazhesh, idesh e 

rrëfimesh. 

 ―Vepra e Petro Markos ka përherë një bashkëfolësi fiolozofike dhe estetike. Se ka 

brenda të vërteta jetësore që u përkasin shumë brezave njerëzorë‖
562

, një dedikim mjaft 

kuptimplotë mbi Petro Markon si njeri dhe si shkrimtar. Më tej ai vazhdon: ―Te Petroja 

ka vetëm popull të individualizuar dhe kjo prurje e tij në romanin shqiptar lypset të vlejë 

kurdoherë si një traditë për atë shkrimtar të ardhshëm që do të thellohet në këtë parim 

filozofik dhe estetik. Njeriu konkret i përcaktuar në kohë, në gjeografi dhe histori, në 

ekonomi dhe në rrethana, në moral dhe në botëkuptim, ja cila është optika e vështrimit të 

Petro Markos. Ngjarjet e individit janë ngjarje të popullit dhe njerëzimit dhe individi 

kushtëzohet dhe nga të tjerët, edhe nga vetvetja.‖
563

  

           4.3.  Narrativa te veprat në studim  

Krijimi i vërtetë fillon kur autori duket sikur u nënshtrohet fakteve. Që nga ky 

moment, ai mbizotëron realen dhe i imponon një formë. Barra më e rëndë i bie 

romancierit: është ai që zgjedh, imagjinon dhe organizon. Para tij ndodhet një realitet që i 

imponohet, një realitet që e gjen në kujtimet e tij. Mund të jetë një kujtesë e gdhendur në 

mendjen e tij dhe pse jo dhe fotografi. Megjithatë në mendjen e tij ndërhyjnë edhe idetë, 

botëkuptimi që ai ka mbi botën dhe njerëzit që e rrethojnë. Thënë ndryshe, atij i duhet të 

kompozojë.  
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Pikërisht përmes mjeteve dhe teknikave narrative të përdorura nga këta 

shkrimtarë, do të zbulojmë aftësinë e tyre krijuese për të kompozuar vepra të tilla që kanë 

lënë gjurmë të pashlyeshme në thesarin e trashëgimisë letrare.  

           4.3.1. Narrativa te romani Shpresa  

Të shkruash për stilin e veprave të Malrosë, duhet të njohësh mirë qëllimin dhe  

këndvështrimin e tij mbi romanin si gjini letrare. Këtë e shpjegon më së miri Gaeta Piko: 

―Nuk besoj se është e vërtetë që romancieri duhet të krijojë personazhe: ai duhet të  

krijojë një botë koherente dhe të veçantë, si çdo artist. Jo të bëjë konkurencë me realitetin 

që i imponohet, atë të ―jetës‖, herë-herë duke bërë sikur i nënshtrohet dhe herë-herë duke 

e transformuar, për t‘u rivalizuar me të.‖
564

 Kësisoj, Malro as nuk i nënshtrohet reales, as 

nuk dëshiron të paraqesë një ―dokumentar‖ e për më tepër as të sjellë një dëshmi që do të 

nënkuptonte: ―Ja lufta e Spanjës ashtu siç e kemi jetuar‖
565

 Megjithatë, duhet pranuar se 

ai nuk i shpik ngjarjet; nuk bëhet fjalë për një krijim imagjinar që do të kishte vetëm një 

lidhje të mjegullt dhe të largët me realen.  

Çdo skenë-veprim ose dialog është në funksion të një qëllimi të caktuar: të kapë 

elementin kryesor, imazh ose ide, në atë mënyrë sa drama të shfaqet në aspektet e saj të  

ndryshme dhe në intensietin e saj më të madh. Njëpasnjëshmëria e manifestimeve të 

ndryshme të dramës, me një ritëm të shpejtë, shpreh vullnetin e romancierit për të zbuluar 

domethënien e fakteve.  

Ritmi krijohet jo vetëm nga njëpasnjëshmëria e shpejtë e skenave ku, çdo herë, 

dhuna e luftimit, forca e imazhit, tensioni i mendimit dalin në plan të parë, por edhe nga 

natyra e skenave të cilat mund t‘i krahasojmë me kombinimet e rimës në një poemë. Të 

gjitha këto prosede ndihmojnë për të krijuar imazhin e dramës së Madridit, kryeqytetit të 

Spanjës së përgjakur. 

Kohëzgjatja e çdo ngjarjeje përfshin herë një kontradiktë e herë një zgjatje të 

kohës të cilat kanë për qëllim krijimin me kontrast, të një lëvizjeje të përshpejtuar që 

ndiqet më pas nga një lëvizje e ngadalësuar. Kështu, po t‘i referohemi rrëfimit të 

luftimeve të datave 11, 12 dhe 13 mars, vëmë re që ai paraqitet në 6 faqe, me një ritëm 

shumë të shpejtë, ku çdo fjali përmbledh një tërësi faktesh dhe evokon një skenë. Ndërsa 

misioni ajror i ―mbrëmjes së të nesërmes‖ zë rreth 32 faqe. 

Natyra e kohës – e ngadaltë –e shpejtë - e ngadaltë -e shpejtë -prodhon ritmin me 

anë të figurave letrare të tilla si: paralelizëm, kontraste dhe gradacion. Këto elemente, që 

ne zbulojmë  në  njëpasnjëshmërinë e skenave, shfaqen gjithashtu në kompozimin e çdo 

skene.  

Malro synon të paraqesë dramën në të gjithë shtrirjen dhe aspektet e saj të 

ndryshme.  Ajo shtrihet në të gjithë Spanjën dhe prek një popull ose më mirë disa klasa 

shoqërore, përkatësisht punëtorë dhe fshatarë, intelektualë dhe vullnetarë të huaj.  

Për t‘i dhënë dramës një kuptim sa më real, ai pohon se qëllimi i tij është të 

konkurrojë  realen, duke nënkuptuar kështu krijimin dhe jo nënshtrimin ndaj realitetit. Ai 

përdor një teknikë të përmbysur krahasuar me atë të Heminguejit, i cili niset nga një 

aksion i vetëm dhe studion një grup personazhesh, përfshirë këtu fshatarë spanjollë dhe 

një intelektual amerikan. Drama zhvillohet brenda tri ditëve në një vend të vetëm, në 
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malet e Segovisë. Autori i romanit Shpresa zgjedh një numër të madh ngjarjesh të 

rëndësishme ku përfshihen personazhe të cilët përfaqësojnë qëndrime të ndryshme ndaj 

revolucionit me qëllim që të krijojë një botë me përmasa të reales, por me një organizim 

dhe kohësi të veçantë. Kështu, tablotë e ndryshme të romanit shprehin variacionet mbi 

një motiv qendror: dramën e Spanjës. Kompozimi i ritmuar të kujton orkestrimin e një 

simfonie, ndërsa instrumenta koncertues ekzekutojnë manifestimet e ndryshme të një 

teme të vetme, atë të luftës.  

Përsa i përket konceptit kohë, njëpasnjëshmëria e saj është kronologjike: asnjë  

retrospektivë nuk ndërpret vazhdimësinë. Megjithatë, për romancierin, të ndjekësh 

kronologjinë e ngjarjeve nuk do të thotë t‘i nënshtrohesh kohës kalendarike. Bëhet fjalë 

për një kohë të rikrijuar: nuk është më koha e revolucionit, d.m.th kohëzgjatja e përjetuar 

në kompleksitetin e saj nga korriku i 1936-s deri në mars të 1937-s. Romani i zhvillon 

ngjarjet në një kohëzgjatje të veten, pa lidhje me kohëzgjatjen reale. Koha fizike dhe 

koha historike modifikohen në ritmin e tyre të vërtetë: vapa e madhe e natës në gusht 

pasohet nga gjethet e ndryshkura të shtatorit në Toledë, nga mjegulla e dhjetorit në 

“Lulishten e  Perëndimit”, nga bora e marsit në frontin e Guadalajarës. Mund të 

aludojmë për një vazhdimësi të zakonshme që i korrespondon ritmit të stinëve. Pikërisht, 

romancieri duket sikur i nënshtrohet kohës fizike duke respektuar atmosferën e një 

ngjarjeje të ndodhur e të përjetuar dhe në këtë rast, romani merr vlerën e një dëshmie të 

vërtetë. Nuk duhet të harrojmë që romani Shpresa mban dedikasin: “Shokëve të mi të 

betejës së Terruelit”, por ritmi i njëpasnjëshmërisë përzihet: ne kalojmë nga dhjetori në 

mars pothuajse pa tranzicion. 

Koha historike transformohet në të njëjtën mënyrë: lidhjes abstrakte të fakteve ia 

zë   vendin vënia në skenë e ngjarjeve që futen në kohën e romanit. Nga njëra anë, Malro 

zgjedh në fakte ato që shprehin më së miri dramën e Spanjës dhe nga ana tjetër, ai i  

transformon këto fakte duke u imponuar një kohëzgjatje të veçantë, që i korrespondon 

rëndësisë dhe domethënies që ata do të marrin në roman. 

Përsa i përket nocionit hapësirë, vendet e luftimeve ndryshojnë: Madrid, 

Barcelonë, la Sierra, Toledë, fronti i Levanit, fronti i Guadalaxharës. Këto vende dhe 

luftimet që zhvillohen atje nuk janë  të  imagjinuara, por përzgjedhja e autorit i jep atyre 

një të vërtetë të re. Kështu, në korrik, fillimi i rebelimit çon në një aksion popullor të 

dhunshëm në shumicën e qyteteve dhe fshatrave të Spanjës, por janë luftimet dhe 

atmosfera e Madridit dhe Barcelonës (dy kryeqytete të Spanjës) që mbizotërojnë këtë 

periudhë, qoftë për nga rëndësia e qoftë për nga kuptimi. Këtu gjen hapësirë një krahasim 

midis Malrosë dhe Heminguejit, i cili paraqet ngjarjet që do të zhvillohen në qytetin e 

Pablos në ditën e kryengritjes, ngjarje këto që do të ndriçojnë karakterin e Pablos.  Në  të  

kundërt, te romani Shpresa luftimet e korrikut ndriçojnë  karakterin e dramës së  tërë  

Spanjës sepse ato simbolizojnë iluzionin lirik që gjallëroi ditët e para të revolucionit. Ky 

vullnet i simbolizimit shfaqet gjithashtu kur autori paraqet luftimet e natës. Këto skena 

ilustrojnë beteja që do të zhvillohen çdo ditë në vende të ndryshme që mund të përbënin 

edhe subjektin e romanit. E njëjta gjë ndodh edhe me ngjarjet e tjera të veprës. Janë  këto 

ngjarje që  shërbejnë  si simbolet më  domethënëse të dramës spanjolle.  

Përsa i përket veprimit, ai kryhet në funksion të transformimit që ndodh pak nga 

pak në radhët e forcave republikane dhe që shprehet në vepër me një lëvizje në ngjitje 

(crescendo) që fillon me iluzionin lirik për të përfunduar me një shpresë të hapur dhe ku 

vendin e ekzaltimit e zë organizimi.  
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Ngjarje të ndryshme krijojnë një variacion të ri. P.sh gjatë betejës së Madridit, ne 

shohim djegjen e qytetit të përmendur nga shumë personazhe dhe ç‘është më e veçanta 

secili nga një perspektivë e ndryshme. Ne asistojmë gjithashtu në luftimet e 

internacionalistëve, të organizuara dhe të disiplinuara, pastaj personazhet takohen për të 

dëgjuar dialogjet e tyre. Më në fund, në pjesën e fundit të romanit, ne gjendemi herë në 

krah të aviatorëve teksa shkojnë  me mision në  frontin e Levanit, herë në radhët e 

luftëtarëve të këmbësorisë dhe të të blinduarve në frontin e Guadalaxharës. Të gjitha këto 

tablo e skena e ndihmojnë autorin të krijojë përshtypjen e jetës dhe të reales.  

Është prania e personazheve që lejon kalimin e tregimit në dialog, i cili në fillim 

të veprës shfaqet në formë telefonatash që vijojnë pa rreshtur. Akumulimi i emrave të 

njerëzve ka për qëllim evokimin e dramës spanjolle natën e kryengritjes. Janë këto 

personazhe të veprës që ndjekin situatën, ethshmërisht të lidhur me telefonatat. Manueli 

tenton të ndajë zonat që i kanë qëndruar besnike Republikës. Me anë të alternimit të 

dialogjeve, rrëfimtari paraqet atmosferën e zhurmshme dhe të vrullshme të rrugëve.  

Shtrohet pyetja: ç‘teknika përdor autori për të evokuar këtë atmosferë të pjesës së 

parë?  

Gjëja e parë që bën autori është teknika e vënies në skenë me anë të së cilës synon 

të na njohë me aksionin dhe ta përmbledhë atë. Në harkun kohor të dy orëve, bisedat 

telefonike janë optimiste, gjë që autori nuk e gjykon të arsyeshme të rrëfejë. Ky 

optimizëm duket paksa paradoksal përballë kësaj Spanje që po jeton një dramë. Peshën e 

saj duhet ta ndjejmë edhe ne, ashtu siç mund të perceptojmë shtrirjen e saj tek ndodhemi 

përkrah Manuelit duke ndjekur lëvizjet e fronteve në mbarë vendin.  

Personazhet gjallërojnë skenën. As nuk prezantohen e as nuk shpjegohen me 

qëllim që të mos dëmtojnë ritmin e aksionit. Kjo gjini dialogu shpreh gjendjen shpirtërore 

të tyre natën e kryengritjes. Fjalët që ata këmbejnë në telefon janë herë sharje, herë 

kërcënime. Telefoni si mjet ekspozimi lejon të vërë lexuesin drejtpërsëdrejti në kontakt 

me dramën: pyetje dhe përgjigje pasojnë njëra-tjetrën me një ritëm shumë të gjallë. Për të 

konkurruar realen, autori duhet të përdorë gjuhën e aksionit dhe në veçanti shprehjet që 

përdorin njerëz që zbulohen si armiq dhe që shfryjnë dufin dhe mërinë e tyre. Nga krahu 

republikan, të përhershmit në telefon janë punëtorë, delegatë sindikalistë, të cilët  

shprehen sa më thjesht të jetë e mundur kur duan të japin ose të kërkojnë udhëzime mbi 

situatën e përgjithshme në momentin kur fillon rebelimi. 

Në pjesën e dytë të veprës, ritmin e ndërprerë të telefonatave e pason lëvizja- 

udhëtimi me veturë i Manuelit dhe Ramos të cilët transportojnë dinamit. Ky udhëtim 

lejon narratorin të tregojë po në mënyrë të gjallë, në skena të shkurtra atë çfarë shohin 

këto dy personazhe; atmosferën e Madridit, goditjen dhe pastaj lëvizjen që rifillon. 

Ndoshta prania e tyre është thjesht një episod i motivimit të tyre.  

Tërësia e skenës shpreh aksionin e shpejtë, ekzaltimin. Pikërisht në këtë moment,  

duhet vepruar shpejt dhe çdo moment ka peshë. Drama e Spanjës fillon në Madrid, por ne 

dimë se ajo shtrihet në të gjitha provincat. Përveç kësaj, një altoparlant njofton në fund të 

skenës situatën në Barcelonë, si paralajmëruese e tablosë pasuese që kompozon narratori, 

zëdhënësi i vetë Malrosë. Aktorët e kësaj tabloje, sigurisht janë personazhet. Para nesh 

shpaloset binomi personazh –atmosferë. Gjithsesi, ne si lexues nuk jemi kurrë me 

personazhin. Lidhja narrator-lexues është tepër e dukshme, pavarësisht se me praninë e 

personazheve zbulohet në çdo skenë një përshtypje e jetës dhe e lëvizjes.  
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           4.3.1. Teknikat kinematografike- elemente të rëndësishme të narratives në 

romanin Shpresa  

Përgjatë periudhës kërkimore e hulumtuese kemi konstatuar që kritika është marrë 

shumë me një veçori të stilit të Malrosë, atë të përdorimit të teknikës kinematografike.   

Në librin e tij L‟âge du roman américain, Manji i ka përmbledhur në këto rreshta 

arsyet që e kanë çuar Malronë të përdorë në romanin Shpresa teknikën e kinemasë. 

―Romani që nuk përqëndrohet më tek një individ, ai që para së gjithash dëshiron të 

njoftojë, duhet të përdorë njëpasnjëshmërinë e planeve si mjeti i vetëm që i lejon, nga 

njëra anë të arrijë kompleksitetin e dëshiruar në gjirin e një tregimi të vazhdueshëm, dhe  

nga ana tjetër, duke ruajtur të njëjtin objektivitet me atë të kinemasë, të transformojë 

skenat e përshkruara për t‘ia përshtatur qëllimit të vënë për të shprehur kuptimin e vërtetë 

të veprës.‖
566

 Në këtë kuptim, mund të themi që Shpresa është romani më tipik i Malrosë, 

sigurisht jo më i miri, por ai ku përdorimi i teknikave të kinemasë është më sistematiku 

dhe më i suksesshmi.  

―Toni i lartë i Malrosë është ai që gjendet në filmat e Ainshtajnit, aftësia për të 

koreografuar aksionin e masave, qofshin këto ushtarake apo civile. Por aftësia e lexuesit 

për të ruajtur përqëndrimin mund të varet nga oreksi i tij për përplasje, kërcitje dhe 

thyerje të pandërprera (si te Iliada e Homerit), të mbështetura nga artileria verbale e 

fluturimit të lartë rreth guximit, artit, revolucionit dhe vdekjes. Pjesa më e madhe e  

rrëfimit lexohet si një skenar filmi. Në rrëfim përdoren shpesh krahasimet ose metaforat 

kinematografike: ―Moreno ka një fytyrë kinemaje; Skali një pamje komiku ammerikan në 

një film aviacioni; Polakët në Brigadat Internacionaliste i ngjasojnë aktorëve të filmave 

sovjetikë.‖
567

  

Ngjarjet e veprës paraqiten në perspektiva që ndryshojnë vazhdimisht. Ky 

ndryshim i planeve është një mjet shumë i përdorur në kinema. Kuadri ku zhvillohet 

aksioni paraqitet në fillim nga një plan i përgjithshëm, pastaj skena del në një plan të 

mesëm dhe më në fund personazhi shfaqet në një plan të afërt pikërisht si një teknikë 

zoomim . Vihet re gjithashtu që rendi i njëpasnjëshmërisë së planeve nuk është fiks dhe 

montazhi lejon që të ndryshohet kjo njëpasnjëshmëri e cila krijon ritmin e sekuencës 

ashtu si rendi i njëpasnjëshmërisë së sekuencave krijon ritmin e filmit.  

Narratori vepron si një skenarist, rregullon zhvendosjet e secilit personazh, 

vendos dekoret me qëllim që të prodhojë një efekt të veçantë. Ai afron, largon qoftë 

personazhin, qoftë ngjarjen, kombinon lëvizjet e tij. Në këtë mënyrë, ai përfton një ndarje 

të skenës në shumë plane që ndryshojnë sipas këndvështrimit. Një efekt të veçantë krijon 

edhe tingulli i cili shoqëron imazhin pasi zhurmat marrin pjesë në shprehjen e së tërës. 

Përsa u përket këtyre mjeteve, kemi menduar t‘i trajtojmë në një çështje më vete.   

Ne si lexues mund të imagjinojmë atëherë shumë mirë, nga njëra anë, se si e sheh 

skenën Malro dhe nga ana tjetër se si dëshiron ta paraqesë atë. Ai e kap në të gjithë 

gjerësinë e saj, nga e përgjithshmja tek e veçanta dhe nga e veçanta tek e përgjithshmja, 

nga atmosfera në detaj e nga detaji në atmosferë. Për të shprehur detajin, ai vendos një 

personazh që jeton dhe e zotëron aksionin për të shprehur atmosferën. Përsëri e afron 

aktorin e kështu me radhë. Me sa duket, autori dëshiron të kthejë çdo skenë në skenë 
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historike, me qëllim që ajo të jetë e paharrueshme për nga forca e imazheve dhe 

simboleve, për nga forca e idesë që përçohet. Thënë ndryshe, në këtë vepër, skena merr 

dimension historik në sajë të pranisë së personazhit. Ndërsa po t‘i referohemi Balzakut 

vemë re që ai krijon skenën për t‘i dhënë personazhit dimension historik. (Iu referuam 

Balzakut pasi edhe ai synonte që në veprat e tij të bënte transfigurimin  e reales).   

Në veprën e tij Esquisse d‟une psychologie du cinéma, Malro dëshmon se ka 

menduar thellësisht mbi natyrën e kinemasë dhe mbi raportet e saj me romanin. Sipas tij, 

kinemaja është bërë një art i ditës ku është zbuluar ―pavarësia e kamerës në raport me 

skenën e paraqitur.‖
568

 Kështu, nuk kemi më një hapësirë fikse, atë lloj skene teatrale, të 

vërtetë apo të imagjinuar, në të cilën evoluojnë aktorët. Bëhet fjalë për një ndarje  

planesh, d.m.th. operatori dhe e regjisori janë të pavarur në raport me objektin, gjë që 

shënon lindjen e kinemasë si art.  

Sipas Zhan Kardynesë, ―Në shumicën e veprave të tij, Malro përdor vazhdimisht 

një teknikë analoge planesh: ndarje e pastaj bashkim në një plan, alternim dhe 

njëpasnjëshmëri. Kjo larmi planesh nuk është thjesht një mjet teknik, por një mjet 

shprehës që përforcon dhe nënkupton përmbajtjen e skenës.‖
569

  

Zhan Kardyne e konkretizon këtë mendim me një ilustrim nga vepra Shpresa. 

Anarkisti Puig dhe Ksimenes, shefi i Gardës Civile, diskutojnë pas marrjes së hotelit 

Kolon në Barcelonë në  një sallë në katin e parë të hotelit:  

-Sulmi ishte i mirë, tha Puig me zili.  

-Po. Njerëzit e tu mund të sulmojnë, por jo të luftojnë.‖
570

 

 Ky është një plan i dy njerëzve që bisedojnë. Fjalia e Ksimenesë pasohet me një 

plan tjetër të Puigut, krejtësisht të ndryshëm, por që tregon guximin e njerëzve: ―Poshtë 

tyre, në trotuar, tezga bosh e të lyera me gjak.‖
571

 Pastaj pason një plan i Puigut: ―Ata 

dinë se si të sulmojnë‖
572

, i prerë përsëri nga një plan i tezgave: ―Shitësit e luleve kishin 

hedhur karafila përgjatë kalimit të barelave dhe qëndronin pranë njollave të gjakut.
573

 

Përsëri një plan tjetër i Puigit: ―Në burg, kurrë nuk do ta kisha imagjinuar kaq 

përzemërsi‖
574

. Pastaj një plan i Ksimenesë: ―Fjala burg e bëri të vetëdijshëm Ksimenesin 

se ai, kolonel i rojeve civile të Barcelonës, ishte duke pirë me një nga udhëheqësit e 

anarkistëve, dhe buzëqeshi përsëri.‖
575

 Të dy planet tregojnë këtë vëllazërim për të cilin 

flet Puig: ―Luftëtarët anarkistët, me fytyrën e nxirë kalonin nën dritën e hotelit.‖
576

  

Në shembujt e lartpërmendur, shihet qartë se si funksionon alternimi i planeve të 

personazheve dhe të tezgave. Këto plane, jo vetëm që konkretizojnë idetë që shprehin 

Puig e Ksimenes, por edhe lidhin organikisht dhomën e hotelit ku ata diskutojnë në shesh 

para hotelit, d.m.th para gjithë qytetit. Ky alternim i planeve Puig- Ksimenes- botë e 

jashtme arrin, pra, të fusë në roman një dialog idesh si ai i marrëdhënieve ndërmjet kishës 

dhe revolucionit, problem ky shumë i mprehtë në Spanjë si dhe një dialog me zgjidhjen e 
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një problemi etik siç është ai i guximit. Për të dy personazhet në fjalë ―Guximi ishte 

atdhe.‖
577

 

 Kjo teknikë e re vihet re edhe në përshkrimin e skenave të luftës. Ndër shembujt e 

shumtë mund të citojmë një skenë të tillë kur Malro, me një vizualitet të plotë paraqet në 

plan kryesor dy milingona dhe në sfond një tank që vërsulet duke krijuar në këtë mënyrë 

një imazh tronditës. Antiteza midis milingonave (simbol i një jete të përhershme të 

kafshëve, dhe tankut, simbol i vdekjes dhe i shkatërrimit) është përdorur nga autori për të 

tërhequr vëmendjen e lexuesit. 

Një analizë më të hollësishme bën Ernest Lë Kanëvek në tezën e tij në lidhje me 

teknikën e romanit në dy veprat Shpresa dhe Për kë bie kambana. Në skenën e luftimeve 

në Lulishten e Perëndimit
578

 ai konstaton plane të ndryshme.
579

   

Në planin e parë autori fokuson luftëtarët: ―Një cicërimë mëllenje: dy personazhe 

Siri dhe Kogan, fishkëllejnë dhe të qeshura depërtojnë nëpër mjegull: dëgjohen zhurma 

plumbash si përgjigje. Narratori largohet nga aktorët për të prezantuar tërë batalionin, 

janë gjermanë të emigruar, polakë, flamandë, francezë të cilët plotësojnë përbërjen e 

brigadës së parë internacionaliste. Njerëzit prekin njëri tjetrin si për t‘u mbrojtur nga 

vdekja. P.sh Siri me një fytyrë trekëndëshë e të zezë dhe Kogan, si një shkop fshese me 

një tufë kaçurrelash vertikale qëndrojnë ngjitur  me njëri-tjetrin: luftëtarët i ka zënë gjumi 

dy e nga dy për shkak të ftohtit të nëntorit: një predhë 155 bie pranë tyre. Të plagosurit e 

parë ulen dhe ushtarët ngrihen, pavarësisht nga plumbat, për të përshëndetur me grushtin 

e ngritur lart, avancojnë në mjegull për të pritur maurët.  

Në planin e dytë shfaqet Heinrish në postin e komandimit: një skenë shumë e 

shkurtër ku zhvillohet një dialog ndërmjet ndihmësit të gjeneralit dhe një komandanti 

francez. Pastaj janë luftëtarët, një ndër të cilët, Siri, i cili sheh më në fund të kalojnë 

çallmat e para si pëllumba të mëdhenj tinëzarë. Narratori shpreh mendimin e Sirit ndërsa 

vështron burrat rreth tij. Ky mendim është ideja kryesore që duhet të dalë nga kjo skenë 

sipas narratorit : Gjithandej përreth tij, në këmbë, duke marrë në shënjestër ose të vdekur, 

duke qëlluar, janë miqtë e tij të Iirisë dhe punëtorët e Grënelës, ata të Bijankur, 

emigrantët polakë, flamandë, e të mërguarit gjermanë, luftëtarët e Komunës së 

Budapestit, hamenjtë e Anversës- gjaku i deleguar nga gjysma e proletariatit Lëvizjet e 

ndryshme të kësaj skene kryhen në funksion të takimit me maurët: burrat kalojnë përmes 

pyllit dhe pritja krijon një lloj gradacioni gjatë kësaj pjese të parë. 

Sapo jepet urdhër luftëtarëve për këtë takim me maurët, lëvizja përshpejtohet 

menjëherë: ― Për Revolucionin dhe për Lirinë, kompania e tretë... 

Në planin e tretë shfaqet përsëri Heinrish në postin e komandimit: vazhdimi i 

episodit të mëparshëm. Këtë radhë komandanti francez ka marrë anën e gabuar dhe ka 

sulmuar fabrikën  e sapunit e cila ishte e jona. 

Në planin e katërt shfaqen luftëtarët: Në pesëmbëdhjetë minutat e fundit, Siri ka 

hasur vetëm një lëmsh me shkurre dhe pemë që shpërthejnë, një gjëmim predhash dhe 

maurët që mbërrijnë [...]: Një batalion gjerman erdhi për të zënë vendin e batalionit të 

Sirit, i cili zbrapset për t‘u riorganizuar. Pylli i vogël është mbushur me maurë si të ishin 
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letra të lëna pas një feste [...] ―Thuhet që një kompani polake ka kaluar Manzanaresin 

(lumë që kalon nëpër Madrid). 

Në planin e pestë përsëri Heinrish në postin e komandimit: Lajmet mbërrijnë në 

postë me telefon ku burrat vijnë për të raportuar ngjarje: Komandanti i dërguar te polakët 

dëshmon për heroizëm, skenë të cilën ne si lexues nuk e shohim por na raportohet 

tërthorazi me fakte.  

Në  planin e gjashtë  shfaqen përsëri luftëtarët: Siri ka humbur Koganin. Ai 

dëgjon zjarrin e kolonës Durruti, të Regjimentit të Çelikut, që përparon, socialistët që 

përparojnë.   

Përmbledhja e ngjarjeve bëhet nga narratori: [...] shtëpitë e marra nga maurët 

çlirohen me granata, tanket ndalohen me dinamit dhe maurët e zmbrapsur nga bajonetat 

ndërkombëtare. Narratori largohet nga personazhi dhe nga vendi i ngjarjes për të 

mbizotëruar tërësinë  e luftimeve që zhvillohen në të njëjtën ditë dhe ai sikur sprapset 

para ngjarjeve dhe personazheve. Kjo përmbjedhje tregon që  beteja në të cilën ne 

asistojmë, në një farë mënyre nuk është gjë  tjetër veçse një  episod i luftimeve që në 

Manzanares kanë ndaluar armikun dhe narratori  përmbledh: Fashistët përparojnë që nga 

Maroku, por ata tërhiqen nga Lulishta e Perëndimit. 

Në planin e shtatë na shfaqet përsëri posti i komandimit: Alberti mban telefonin 

dhe raporton mbi zhvillimin e betejës: -Gjeneral, ia dolëm! Ata janë në Manzanares! Ata 

do të kalojnë Manzanaresin, gjeneral! 

Në planin e tetë shfaqen luftëtarët: Njëra pas tjetrës kompanitë tejkalojnë atë të 

Sirit, duke vrapuar e duke qëlluar… Komb pas kombi, kompanitë kalojnë nëpër mjegull 

që duket tashmë e përbërë nga tymi i shpërthimeve, të kërrusur me armën përpara. Ashtu 

si nëpër filma, por megjithatë, aq të  ndryshëm. Secili prej këtyre njerëzve është një nga 

të tijët. Dhe ata kthehen, me grushte në  fytyrë ose me të dyja duart në bark- ose ata nuk 

thehen më- duke  e pranuar këtë gjë. Dhe ai gjithashtu. Pas tyre, Madridi dhe pëshpëritja 

e errët e të gjitha armëve. 

Nga çfarë lexojmë, skena shihet nga Siri, por mendimet e tij përçohen nga 

narratori. Mund të shtrohet pyetja: A mos vallë janë mendimet e tij? Ka shumë të ngjarë 

që kjo skenë shumëplanëshe të evokojë për personazhin mendime që tejkalojnë kuadrin e 

aksionit të tij të momentit. Megjithatë, ne nuk e njohim aq shumë Sirin për të ditur nëse 

këto janë me të vërtetë mendimet e  tij.  

Për të zbuluar se si procedon romancieri, Ernest Lë Karvënek shkruan: 

 ―Skena nuk krijohet për personazhin, por personazhi për skenën, e cila është më e 

afërt dhe më e gjallë, sepse ajo përjetohet nga një luftëtar, i cili merr pjesë në veprim dhe 

sheh në perspektivën e tij individuale një numër ngjarjesh. Romancieri i jep këtij 

personazhi mendime dhe një këndvështrim të ngjarjeve që duken sikur janë ata të Sirit. E 

njëjta teknikë vihet re edhe gjatë skenave të tjera në të gjithë veprën. Ai vendoset në krah 

të luftëtarit dhe rindërton atmosferën që duhet të  përjetojë personazhi.‖
580

  

Nga njëra anë, Malro tregohet i kujdesshëm që të mos i veshë mendime që nuk do 

t‘i korrespondonin nivelit të tij intelektual, por nga ana tjetër, ai ka një ose shumë ide që 

dëshiron t‘i bëjë të shfaqen gjatë skenës dhe saktësisht nëpërmjet këtij personazhi. 

Gjithashtu ai duhet të krijojë dhe të vendosë luftëtarin në atë mënyrë që ky i fundit të 

mund të shohë, të mendojë dhe mundësisht të veprojë me qëllim që kryesorja e spektaklit 

                                                           
580

 E, Le Carvennec, La technique du roman dans “l'Espoir” de Malraux et dans “Pour qui sonne le glas” 

d‟ Hemingway, Mémoire de Diplôme d'études supérieures : Lettres : Dijon : 1960, f. 42. 



 167 

 

të shprehet nga shumë afër, sepse kur narratori ndërhyn drejtpërsëdrejti për të 

përmbledhur faktet, ai mbizotëron situatën dhe largon tablon e gjallë për të marrë një 

pozicion abstrakt përballë  ngjarjeve, meqë nuk ndodhet më në vend të askujt dhe duket 

sikur shëtit në boshllëk. 

Por kjo ndërhyrje e narratorit justifikohet nga vullneti i Malrosë për të shprehur në  

mënyrë alternative domethënien e përgjithshme dhe domethënien e veçantë të çdo 

ngjarjeje: mjet që ne e krahasuam më lart me teknikën e përdorur nga regjizori në kinema 

dhe që konsiston në një variacion të koncertuar planesh dhe perspektivash. Janë këto 

plane, njëpasnjëshmëri lëvizjesh që na kujtojnë  sekuencën në kinema. Kështu, në fillim 

të skenës, dy personazhet shihen nga një distancë  mesatare dhe pastaj projektohet i gjithë  

batalioni; njerëzit shtrihen pranë njëri-tjetrit në pritje të luftimit.; përsëri shfaqen dy 

personazhet ngjitur me njëri-tjetrin dhe evokohet fytyra e tyre, çka tregon një afrim të 

kameras që përforcohet me shprehjen e mendimeve të Sirit. Kjo lëvizje e njëtrajtshme që  

krijohet gjatë rrëfimit krijon ritmin e skenës. Mund t‘i referoheshim edhe shembujve të  

tjerë  për të vënë në dukje rolin e personazheve dhe të  rrëfimtarit.  

Shtrohen pyetjet: Pse lexuesi është si spektatori i filmit? Cili është pozicioni i 

lexuesit në këtë lojë të perspektivës narrative? Sipas Brian.T.Fitç, ―Perspektiva narrative 

që ofron teksti romanesk është si vrima e çelësit të derës nga e cila zbulohet e fshehta,  

ajo çfarë ndodh në pjesë, duke i hapur kështu lexuesit rrugën e vetme të mundshme për të 

krijuar kontakt me botën e fiksionit. Kjo vrimë e çelësit e montuar në derën e tekstit dhe 

këndi i shikimit i kufizuar që ajo ofron mund të krahasohen me atë kënd shikimi që 

përcakton përzgjedhja e objektivit nga kameramani i kineastit gjatë xhirimit të një 

filmi‖
581

. Brajën dallon një referent fiktiv që, sipas tij i ka shpëtuar kritikës në lidhje me 

statusin e temës që nënkuptonte perspektiva narrative dhe nisur nga kjo lojë e teknikës 

narrative, ai pohon se lexuesi mund të krahasohet me spektatorin e një filmi.  

Teksa lexojmë fragmente në roman, vëmë re një lloj subjektiviteti edhe kur 

objektet që vihen në skenë ekzistojnë objektivisht. Në këtë rast ndërhyjnë referentët 

fiktivë. Këtë ide e ilustron më së miri fragmenti i mëposhtëm: ―Rruga bosh gradualisht u 

mbush nga tingujt e rregullt të hapave. Të palëvizshëm nën strehët e të gjitha dyerve të 

rrugës bosh [...] anarkistët ishin në pritje t‘i qëllonin  nga dritaret siç qëllohen shpendët në 

festat e fshatit.‖
582

 Është më se e natyrshme se ekzistenca e referentëve fiktivë do të jetë e 

njëjtë me atë që ata do të perceptonin me anë të pesë shqisave dhe që e vemja gjë që ne 

dimë është ekzistenca e personazhit.  

Për ta përmbyllur me teknikat kinematografike, kemi menduar të përmendim 

sintezën e bërë nga Mejer, i cili dallon pesë procede që e lidhin veprën me artin e 

kinemasë :― elipsin që konsiston në një kalim pa transicion të një personazhi dhe të një 

vendi në një tjetër, mbivendosjen që ruan vazhdimësinë, le fondu enchainé, në shqip një 

shkrirje e kryqëzuar, ( një teknikë kinemaje që bën kalimin nga një imazh A në një imazh 

B, e cila në sajë të mbivendosjes nxirret në plan të parë), montimin analogjik që bën që të 

ndihet prania e një imazhi që deri në atë momente shërbente  si mjet krahasimi apo si një 

fantazëm dhe së fundi, crossing up, teknikë kjo që i paraqet në njëpasnjëshmëri ngjarjet e 

veprimet që ndodhin në të njëjtin moment, por në vende të ndryshme.‖
583
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           4.3.1.1. Shpresa e Andre Malrosë- ligjërim letrar apo gazetaresk? 

 

Historia deshi që në 1937-ën, në Kongresin e Shkrimtarëve antifashistë të 

Madridit, Malro vendos të shkruajë një libër mbi pjesën e parë të luftës civile, periudhë 

kjo që shtrihet nga fillimi i kryengritjes e deri në disfatën italiane të Brihuegas në mars të 

1937-s. 

 Andre Malro, autor i një romani lufte, ka krijuar një gjini letrare të veçantë  duke 

ndërthurur realitetin dhe trillimin në një mënyrë të habitshme. Në këtë çështje, ne do të 

zbulojmë këtë aspekt të panjohur dhe të keqkuptuar nga shumë kritika, shpeshherë të 

gabuara dhe pse jo dhe armiqësore, të cilat janë përpjekur të krijojnë një imazh negativ 

mbi këtë shkrimtar të talentuar.  

Për të analizuar këtë problematikë, kemi menduar t‘i referohemi tabelës së mëposhtme : 

Identifikimi i elementeve gazetareskë dhe atyre letrare, bazuar në sistemin anglez të 5  

Wh-pyetjeve. 

 

                                  

                                       DËSHMI 

      Elememtet Gazetareske Elementet Letrare 

Ku… ?    Faktik         Imagjinar 

Kur… ?    Faktik          Imagjinar 

Kush… ?    Faktik         Imagjinar 

Si… ?     Subjektiv          I gjithëdijshëm 

Çfarë…. ?    Fakte  bruto       Fakte  si të vërteta 

 

 Siç shprehet Abdelaziz BENNIS në librin e tij, Andre Malro, historia e një 

udhëtimi mes dy tendencave të kryqëzuara: realizmi gazetaresk dhe bota imagjinare e një 

ëndërrimtari,. (Histoire d‟un parcours entre deux tentations croisées: le réalisme 

journalistique et le monde imaginaire du mythomane), raportuesi autorizon vetëm 

riprodhimin e gjërave të para dhe ritransmetimin direkt të realiteteve të përjetuara, duke 

përforcuar kështu vërtetësinë.  

Për të realizuar gjithë këtë, Malro u referohet fragmenteve të telegrameve dhe 

artikujve, komunikatave të luftës dhe qarkoreve që shfaqen gjatë gjithë romanit. 

Dëgjohen altoparlantet që përcjellin atmosferën e luftës. Vetë personazhet paraqiten si 

gazetarë që raportojnë ngjarjet e luftës së Spanjës: nisur nga kjo, treguesit kronologjikë  

dhe gjeografikë janë  hedhur aty- këtu  me një lehtësi të madhe. Edhe pse ngjarjet e luftës 

civile spanjolle janë të datuara dhe i përkasin një rendi kronologjik, nuk kemi të bëjmë 

saktësisht me gjëra të para dhe të jetuara. 

Treguesit kohorë kontradiktorë të trillim-realitetit në veprën Shpresa të Malrosë 

paraqiten nga Brenard Uiliem në tabelën e mëposhtme
584

 :  
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            Ngjarjet                                                Trillimi          Realiteti 

Dorëzimi i gjeneralit Goded 

në Barcelonë 

   21  korrik         20  korrik 

Sulmi ajror i autokolonës 

fashiste mbi Medëlin 

   14 gusht        20-23 gusht 

Mbërritja e 20000 armëve 

meksikane 

      Shtator        Dhjetor 

Mbërritja e DCA gjermane           Fillim nëntori     Fund nëntori 

Shfaqja e avioneve rusë            2 dhjetor    Fillim nëntori 

Beteja e Guadalaharrës             Grupi i shokut Divizioni Lister 

12 mars          Risulmi italian        Sulmi 

Pushtimi i pallatit Ibarra            14 mars       12 mars  

Kundërsulmi italian drejt 

Brihuega  

           18 mars        13 mars  

 

Le të trajtojmë fillimisht nocionet e shpërndara në një periudhë kohore nëntë 

mujore. Ditët nuk janë të fragmentuara ndërsa episodet e natës balancohen nga episode 

ku dielli shkëlqen me gjithë forcën e tij dhe ku mbizotëron një zagushi mbytëse. 

Në fakt, qëllimi i autorit nuk është të bëjë gazetari apo publicistikë, edhe pse 

korniza e kësaj vepre dhe ngjarjet historike që ai përshkruan e përafrojne atë me këtë 

formë të shprehuri. 

Të para nga kjo perspektivë, kontradiktat mes realitetit dhe imagjinares e humbin 

rëndësinë e tyre. Pikoni e justifikon përdorimin e nocioneve historike në një vepër trillimi 

në momentin që ai shkruan: ―Mbështetja në ngjarje, nëse është e nevojshme, nuk qëndron 

në faktin se ajo mund të na japë një farë sigurie, por thjesht mund të verifikojë vlerën e 

kësaj ngjarjeje. Malro nuk pranon t‘i ndajë aventurat e shpirtit nga ato jetës.‖
585

  Për më 

tepër, kjo mungesë sigurie shkakton një efekt dramatik duke përdorur trillimin që Malro e 

përkufizon si ―një fushë të formave.‖
586

Për shembull, përsa i përket sulmit ajror të 

Medëlinit, i rrëfyer në pjesën e romanit ―Iluzioni lirik‖, ky ndryshim i datës i lejon autorit 

të krijojë një efekt të fuqishëm kontrasti mes bombarduesve spanjollë dhe këtij qyteti të 

masakruar nga frankistët. Dhuna e antitezës merr nje dimension epik, për të ilustruar në 

këtë mënyrë, temën e iluzionit që drejton pjesën e parë të veprës. 

          Përveç këtyre ndryshimeve në data, Malro ndërhyn te koha duke praktikuar elipsin. 

Edhe pse intriga zhvillohet në nëntë muaj, duke shënuar gjurmët e një krize historike të 

tendosur, Malro ndjen nevojën e eliminimit të copëzave kohore për të identifikuar atë që 

është më e rëndësishme. 

I mësuar me linearitetin e ngjarjeve, Malro praktikon elipsin, rilidh elemente deri 

tani të pavarura, duke krijuar një estetikë të përforcimit. Për shembull, te « Iluzioni lirik», 

ai bashkëngjit kapitullin 4 të pjesës së parë, që daton nga 21 korriku, dhe kapitullin 1 të 

pjesës së dytë deri në fillim të gushtit e përfton kështu një efekt kontrasti  mes ngjarjeve 

popullore të Madridit, ku populli shpreh besimin e tij nëpërmjet revolucionit dhe 

tensionin tragjik që shoqëron pritjen e aviatorëve mbi aeroport. Elipsi mund të ndërhyjë 

gjithashtu si lidhje mes pjesëve të mëdha të romanit: mes pjesës së dytë dhe pjesës së 
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tretë, romancieri përfshin kështu një periudhë prej dy muajsh: nga 2/12/36 në pjesën e 

dytë, kapitulli 17
587

 në 8/2/1937 në pjesën e tretë, kapitulli 1.
588

 Lidhja mes këtyre dy 

kapitujve përqendrohet në veprimin e Sembranos: në kapitullin e 17-të, avionët  gjuajtës 

republikanë shënjestrojnë bombarduesit fashistë; në kapitullin e parë, Sembrano dhe 

shokët e tij u vijnë në ndihmë civilëve që largohen rrugëve, por ata ndiqen nga avionët e 

armikut. Duke nënvizuar këtë ndryshim të situatës, Malro shton efektin dramatik, në sajë 

të përdorimit të teknikave të montimit. Për të përforcuar këtë ide, ne mund t‘i referohemi 

Aleksander Ejrie i cili shkruan: ―Malro i kundërvë një praktikë të vjetruar bazuar tek 

metafora, një art të ri romanesk duke iu referuar elipsit.‖ 
589

 

 Përsa u përket nocioneve hapësinore, ato janë shumë të sakta, me përjashtim të 

një shënimi që gjendet në faqen143 të romanit Shpresa, «Cacéres në Juglindje të Toledës 

(I burgosur në jug-lindje të Toledos) atëherë kur në të vërtetë bëhet fjalë për perëndimin. 

Po aq interesant është edhe fakti që të gjitha shënimet gjeografike francizohen, sipas 

rregullave të gjuhës frënge. 

Fillimi i romanit përbëhet nga një listë emrash të qyteteve në veri të vendit: 

Tablada, Avila, Burgos, Valladolid, Segovi, të gjitha këto qytete ku triumfojnë 

kryengritjet. Estramaduri është sulmi i autokolonës së motorizuar në Medellin. Albaset, 

është lagja e përgjithshme e Brigadave dhe e Marti Teruelit, është misioni mbi aeroportin 

klandestin të Kalamoshas, pastaj aksidenti ajror mbi malet Valdelinares. Këto tregues 

shërbejnë për të plotësuar treguesit kohorë dhe janë më pak të rëndësishëm se këta të 

fundit. Ato shërbejnë njëkohësisht për të vërtetuar historinë. Ata shpeshherë dëshmojnë 

për vërtetësinë e tregimit dhe shërbejnë si personifikime të një stili të veçantë.  

        Përshtypjet vizuale ndërthuren në mënyrë të përkryer me rrethanat e atmosferës. 

Gurët, tokën e shkëmbinjve, tjegullat e vjetra Malro i transformon në një skelet në tokën 

afrikane. 

 Shumëllojshmërisë së vendeve u shtohet dhe një larmi pikëpamjesh politike të 

ndjekura nga dialogje psikologjike jashtëzakonisht të rralla në radhët e kampit 

republikan, përfshirë liberalë të tillë si Hernandezi apo Mersëri, socialistë të tillë si 

Magnini apo Zhanini, komunistë të tillë si Manueli dhe Ramos, apo anarkistë të 

përfaqësuar nga Puigu,  Negysi apo Barca. Referenca historike mund të ndërhyjë në 

dialogje mes  protagonistëve, gjatë shkëmbimeve që tentojnë të vendosin distancë dhe të 

interpretojnë dy përvoja të ndryshme. Është rasti i një debati në të cilin merr pjesë 

Hernandez, oficier besnik i Republikës, i cili ndodhet në Toledë ndërsa Heinrishi dhe 

Manuel janë nisur për në Madrid për të kërkuar përforcime. Ky humanist mediton mbi 

gjendjen e Spanjës bashkëkohore dhe asaj të Perandorisë së madhe: ―Kjo rrugë duhej të 

ishte po kështu gjatë një mbrëmjeje në periudhën e Sharlit të Pestë. E megjithatë bota ka 

ndryshuar që nga koha e Sharlit të Pestë.‖
590

 Kjo referencë shërben për të ndërtuar një 

interpretim. Ndoshta  është momenti për Malronë t‘i kujtojë popullit spanjoll, të zhytur në 

trazira, kohërat e tij të pikut, si një dinjitet që mjafton ta largosh nga harresa me qëllim që 

secili të gjejë vetveten. 
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Në vend që të jetë një kthim në historinë e Spanjës, referenca mund të bëjë që kjo 

kryengritje popullore të konsiderohet si gjest epik, që do të shënonte këto kohë të forta të 

historisë ku, siç i pëlqen ta quajë Malro, popujt, sipas mënyrës së Antigonës, u ngritën 

për të thënë « Jo ». Në vepër ky qëllim sintetik prezantohet nga Garcia dhe shokët e tij, 

kur ata përpiqen në fund të hedhin një shikim retrospektiv mbi nëntë muaj lufte. 

Kolonel i gardës civile, besnik ndaj Republikës, Ksimenesi përjashton një 

përafrim të papërshtatshëm dhe pohon se kjo betejë nuk është beteja e Marnës. Kujtesa  

historike mbart një vlerë të madhështisë heroike dhe të identifikimit ideologjik dhe 

pikërisht për të njëjtën çështje ngrihet dhe populli spanjoll. 

Në kontrast me ritmin e vazhdueshëm të ditëve të luftimit, skenat e natës 

përshtaten për të përshkruar momente të gjetura qetësie: ―Një parfum i zbehtë erdhi nga 

kopshtet e trëndafilave, i fshehur nën erën e hidhur të bushit dhe rrapeve, si i transportuar 

nga gjuajtjet e mbytura të topit, në anën tjetër të lumit.‖
591

 Nga ndjenjat që ai shfaq, trupi 

është pjesë e këtij lirimi, edhe pse shpirtërisht ai është i vetëdijshëm për rrezikun kryesor. 

Ndërkohë që në tokë hapësirat duken si të ndara, skenat e aviacionit do të favorizojnë një 

shkëputje nga turmat e njerëzve dhe do të përshpejtojnë një lloj ekzaltimi. Dhe pikërisht 

nga aparati i tij, ―Leklerku, me kepin gri në kokë, ndjente një liri hyjnore për të jetuar mbi 

gjumin dhe luftën, mbi dhimbjet dhe pasionet.‖
592

 Pra, perspektiva ajrore është një nga 

teknikat kryesore të romanit Shpresa. Shumë skena zgjerohen në dimensionet e botës. 

Ajo çka është e dukshme është fakti se Malro pikturon  indiferencën kozmike përballë 

zemërimit të njerëzve. Në këtë mënyrë fillon çdo kapitull i veprës së tij, me faza që 

zmadhojnë perspektivën : ―Mbi re, qielli ishte jashtëzakonisht i pastër. Aty lart, nuk ka 

asnjë avion armik për të patrulluar qytetin; paqja kozmike mbretëronte mbi perspektivën 

e bardhë.‖
593

 Sigurisht, ky përdorim i shpeshtë i imazheve kozmike që mbartin një 

funksion poetik nuk është fryt vetëm i një frymëzimi të shfrenuar por merr gjithashtu 

vlerën e një përpunimi të mirëorkestruar. 

Janë të shumta fragmentet ku Malro nuk kishte mundësi të ishte i pranishëm  dhe 

për të cilat i ishte dashur t‘i referohej burimeve informative të besueshme. Së pari, 

komunikimi i drejtpërdrejtë me një sërë intelektualësh si Ilia Ehrenbourg, Hoze Bergamin 

apo të shoqen e poetit Rafael Alberti. Së dyti, një rëndësi e madhe i është kushtuar 

shtypit: shkrimtari frymëzohet nga reportazhet e Lui Delapré të botuara në Paris-Soir, si 

dhe te gazeta Le Petit Parisien ai gjen intervistën e gjeneralit Franko. Frymëzim gjen 

edhe te artikujt e André Violis.   

Nëse i referohemi Zhan La Kutyrjer, ai pohon se shkatërrimi i Madridit nga 

aviacioni frankist është huazuar nga Lui Delapré
594

, burimi dokumentar i të cilit nuk është 

i vetmi. Ka dhe të tjera që shërbejnë si dëshmi, për shembull: fragmente nga 

korrespondeca e Miguel Unamunos, episodi i pilotit italian të vrarë nga një fshatar i 

Klaridadit, më 1 shtator 1936 ashtu si dhe sulmi vetëvrasës kundër gjyleve franke, në 

Barcelonë, të cituara nga Zha Rishar Blosh.
595

 

 Kjo punë dokumentuese i ka lejuar Malrosë të transmetojë një intrigë më të 

pëlqyeshme  dhe më të sintetizuar të ngjarjeve, duke iu përgjigjur shqetësimit të autorit 
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për vertetësi dhe  mjeshtëri. Në këtë vepër, Malro prezanton shumë gazetarë, në mënyrë 

të tillë që të sugjerojë sesi opinioni ndërkombëtar e percepton atë që po ndodhte në 

Spanjë. Duke kundërvënë gazetarin francez Nadal, të rrëmbyer nga piktoreskja, në 

kërkim të ndjenjave dhe emocioneve, korrespondentin amerikan Shade, që merret 

kryesisht me bombardimet e Madridit në të gjithë mizorinë e tyre, ai shtron pyetjen se  si 

do duhej të ishte gazetaria, reportazhi. Gazetaria ashtu si romani modern duhet të çlirohen 

nga çdo tundim romanesk, të çlirohen nga çdo kënaqësi patetike. 

Nën penën e këtij shkrimtari të madh, Historia shërben si një referues, nga ku 

artikulohet një strukturë letrare e cila i tejkalon kufijtë e një shkrimi të thjeshtë 

informues. Duke përdorur teknika të reja shkrimi, në formën e një reportazhi, ai 

mbështetet në realitet  për t‗i  dhënë vërtetësi romanit  si gjini letrare. 

Ngjarjet e datuara, personazhet reale dhe referimet gjeografike janë lënda e një 

rindërtimi imagjinar të kontekstit historiko-politik të kohës. Përveç burimeve 

dokumentare, reportazhi konsiderohet  si një nga rregullat e të shkruarit të priviligjuara 

për romanin Shpresa. Kjo përzierje e romanit me reportazhin gazetaresk të jep 

përshtypjen e një pikture moderniste. Barrierat mes faktimit dhe imagjinares janë të 

pasigurta, kufijtë mes fakteve reale dhe atyre imagjinare janë të lëvizshme. Nisur nga 

plotësia e ligjëratave, Malro krijon një intrigë që përfshin shumë gjini të tjera. Ia vlen të 

themi se ai krijon një formë mes gjinish. Dhe ndoshta kjo është një ndër arsyet kryesore 

që ka ndihmuar në çorientimin e lexuesit dhe në shpërqendrimin e kritikëve, i gjendur 

kështu mes një shkrimi gjysmë  gazetarek dhe gjysmë letrar, një zonë e ndërmjetme ku  

vepron një kryqëzim i reales dhe imagjinares. Pra, nuk bëhet fjalë për t‘u qëndruar 

besnikë fakteve, por për t‘i prezantuar apo transmetuar në një ngjarje letrare. Dhe 

pikërisht në këtë pikë fillon vizioni i veçantë i Malrosë për botën dhe ngjarjet  tronditëse 

të kohës. Kështu letërsia i bashkohet mitit. Ngjarjet sjellin fakte të njëpasnjëshme dhe 

përfaqësime por pa u ndalur asnjëherë. Pikërisht ky qëndrim përbën dhe forcën e tij dhe 

provokon këtë sfidë që ai bën ndaj së vërtetës, si një pjesë përbërëse e ngjarjes. Siç 

shkruan vetë Malro, ―E ndjej të them që asgjë në romanin tim s‘është e vërtetë por kujdes 

[…] asgjë s‘është e pavërtetë.‖
596

 Ai është në kërkim të një poetike e cila duhet të jetë 

bashkim i ―karakterit të jashtëzakonshëm të trillimit dhe i karakterit të kalbëzuar të 

reportazheve.‖
597

  

       Për ta mbyllur këtë çështje, po i referohemi Karol Oruasë: ―Këto modele 

shërbejnë vetëm për të stimuluar rinovimin e nje vepre letrare, duke shfrytëzuar burime 

specifike të nje materiali verbal.‖ Kështu, romani Shpresa është një plotësim i dy 

ligjërimeve të ndryshme, një model i bashkëjetesës së tyre e mbi të gjitha kur bëhet fjalë 

për një histori të trilluar, një provë që provon se letërsia është gjithmonë e hapur ndaj 

formave të ndryshme të ligjërimit që nuk bëjnë gjë tjetër veçse pasurojnë vlerën e saj 

estetike dhe e plotësojnë atë duke qenë pjesë integruese e artit. 
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              4.3.1.2. Transfigurimi i reales : nga një ligjëratë rrëfimtare intensive në një 

simfoni të fuqishme në veprën Shpresa 

 

Gjatë leximit të veprës Shpresa të Malrosë, vëmë re që autori ka përdorur një 

strukturë të kontrolluar: Malro kombinon në mënyrë sistematike skenat e aksionit me ato 

të reflektimit, pra ligjërime filozofike. Me mjeshtëri të lartë artistike, ai arrin të alternojë 

skena të dhunshme lufte me dialogje të gjata mes personazhesh. Gjithsesi, duhet pranuar 

fakti se në vepër mungon plotësisht intriga dhe nuk ka një fund të mirëfilltë vepre. Në 

përshkrimin e skenave të aksionit, nga njëra anë autori përdor një shkrim të shpejtë, fjali 

të shkurtra dhe eliptike pa mbiemra cilësorë. Nga ana tjetër, në fragmentet që ekzaltojnë 

heroizmin ose në fragmentet ku preket themeltarja (takim i vdekjes, dhimbjes, 

vëllazërimit) vihet re një zgjerim i fjalive të mbushura me enumeracione dhe me rimarrje 

fjalësh. 

         Përsa u përket skenave të veprimit, ne habitemi nga mënyra se si narratori i 

gjithëdijshëm shumëfishon planet duke krijuar përshtypjen sikur mban një kamera të 

lëvizshme. Kjo ndoshta për të vënë në dukje praninë e tij të efektshme mes luftëtarësh. 

Ritmi solemn i fjalisë dhe peisazhet madhështore shpalosin një afresk të gjerë të luftës së 

Spanjës, duke i shtuar kësaj vepre përmasa epike. Me anë të dialogjeve, ne si lexues 

dëgjojmë zëra të shumtë që dallohen nga përdorimi i regjistrave të ndryshëm të gjuhës, si 

për shembull zhargonin e punëtorëve dhe luftëtarëve, termat familjare ose emërtimet 

emocionale. Preferenca e protagonistëve të veprës për të përdorur aforizma që 

përfaqësojnë mendimin e lindur nga veprimi  dhe që i japin një vlerë universale veprës, u 

jep propozimeve të personazheve një frymëmarrje oratorike e cila përshkon gjithë 

romanin.  

            Duke qenë se rrëfimi është shumë i hapur, i pasur dhe kompleks, Malro arrin të 

krijojë kombinime të ngjashme me një simfoni  në sajë të një imagjinate që buron nga një 

ngjarje e madhe me përmasa epike siç është lufta e Spanjës.   

Në L‟homme précaire et la littérature, (“Njeriu i pasigurtë dhe letërsia”), Andre 

Malro shkruan: ―Imagjinata e romanit jeton sipas ligjeve të veta, sipas kohësisë së vet, po 

aq rigoroze sa ajo e botës muzikore që sundon libretet ose baletet e veta.‖
598

 Është rasti i 

romanit Shpresa të Malrosë, një libër i cili ― mund të deshifrohet shumë lehtë si një 

kompozim muzikor ose mund të shfletohet si një libret.‖
599

 Pra, nuk bëhet fjalë thjesht 

vetëm për evokimin e luftës së Spanjës, por edhe për shndërrimin e realitetit nga Malro, 

falë teknikave interesante narrative, të cilat i japin kësaj vepre një dimension epik. Siç 

shprehet edhe vetë autori në veprën e tij L‟homme précaire et la littérature:― Shkrimtari 

nuk është një transkriptues i botës reale, ai është rivali i saj.‖
600

 Për më tepër, Fransua dë 

Sharon, shkon më tej duke saktësuar: ―Kur themi se vepra e Malrosë na ofron një botë të 

trasfiguruar, kjo nuk do të thotë se bëhet fjalë për një botë ku çdo gjë është e rreme, por 

me një botë ku nuk mjafton realja për ta mbushur.‖
601

 Një nga teknikat e realizimit të 

këtij transfigurimi është muzika dhe roli që ajo luan në një ligjërim letrar. Me të drejtë 
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mund të pyesim: Si është e mundur që ligjërimi letrar të krijojë te lexuesi një lloj  

ndjeshmërie muzikore ? 

Nëse lexojmë me vëmendje romanin, që në faqet e para vëmë re se Malro përfshin 

lexuesin në atmosferën kaotike të kësaj lufte civile, çka përbën hyrjen sonore të libretit 

operistik. Në mesin e ansamblit të korit të personazheve gjendet koloneli Ksimenes, të 

cilin Malro e pajis me një ―shkop dirigjenti‖ të ngritur si një komandë e heshtur 

harmonike që mungonte në kaosin e zhurmshëm të fillimit për t‘u pasuar nga tri lëvizje 

me amplitudë në rënie të kësaj vepre me karakter operistik. Zëri narrativ u bashkangjit 

ngjarjeve paraprijëse dhe vijuese këtë skenën e fortë dhe fton lexuesin të gjejë kuptimin e 

koncertit gjatë dëgjimit të ekos së tij. Me fjalë të tjera, ky roman ndodhet mes goditjeve të 

orkestrës, të cilat përgjigjen brenda kornizës narrative të romanit. 

 Loehr e konsideron këtë vepër si një libret operistik dhe e ndan në këto pjesë:  

 - Hyrja 

 - Lëvizja e parë 

 - Lëvizja e dytë 

 - Lëvizja e tretë 

 - Finalja 

Në kaosin sonor të një kakofonie të zhurmave të çakorduara dhe të një polifonie 

zërash zhangëllues : në një zhurmë kamionësh të ngarkuar me armë vijnë e përzihen që 

në kapitullin e parë, krismat dhe goditjet e çekiçeve, të shoqëruar me goditjet e zgjatura të 

tamburit, dhe nga ana tjetër janë zhurmat e mprehta të tingujve që jehojnë pa pushim në 

centralin telefonik të stacionit të Madridit. Të përziera gjithashtu me zërat e 

altoparlantëve, nga të katër anët e Spanjës, burimet janë kaq të paqarta sa personazhet 

janë aq konfuzë e nuk dinë se kush flet. 

Në kapitullin e dytë atmosfera vizive ndryshon, klima sonore mbetet po e njëjta: 

në fakt është po e njëjta zhurmë e përditshme në Barcelonë, plot me këngë, të bërtitura 

dhe krisma pushkësh, gjithmonë të shoqëruara me një sfond sonor ku dëgjohet zhurma e 

hapave të trupave fashiste. Dhe akoma më tepër, të gjithë flasin njëkohësisht, megjithëse 

një stacion i vogël radioje përsërit çdo pesë minuta se trupat e revoltuara po zbresin në 

qendër dhe se mungëllimi i toksinave helmuese të kambanave gëlçuese të uzinës shumë 

shpejt do të zëvendësohej me britmat gëlçuese të trompetave dhe të borive. 

Kështu, hyrja kaotike e romanit ashtu si edhe pjesët e para të sistemit të 

personazheve na bëjnë të presim dhe të dëshirojmë ndërhyrjen e një figure të aftë që të 

japë rregullin harmonik që mungon. Hyn në skenë koloneli Ksimenes i armatosur vetëm 

me shkopin e tij në këtë kaos sonor dhe mungesë rrëfimi. Pikërisht, si në një fillim akti 

operistik, heshtja mbizotëron sa nuk dëgjohet as fluturimi i pëllumbave. Ai përparon  

drejt hotelit me qëllimin e një ndërhyrjeje efikase për rregull dhe përpikmëri. Atëherë 

Ksimenesi është më shumë një figurë që lind nga Spanja e vjetër dhe e flaktë dhe që do të 

vendosë në emër të  vlerave të përhershme dhe universale gjithë vullnetin dhe efikasitetin 

e tij teknik e taktik.  

Lëvizja e parë fillon në kapitullin e parë me marrjen e hotelit Kolon dhe që në 

kapitullin e dytë u mbyll me një goditje të dhunshme dhe me vdekjen e Puigut. ―Një 

dollap me pasqyrë i barrikadës goditi fenerët e kamionit dhe Negysi, pa reshtur së shtëni 

vështronte Puigun[…] me kokën e vendosur mbi timon, pa jetë.‖
602

 Skena kryesore e 

kapitullit të tretë harmonizohet në fillim me gjëmimet e rregullta të gjyleve, dhe pastaj 
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me goditjen e madhe të gongut i cili i zëvendëson dhe një tokmak (dash) troket në derën e 

madhe  të kazermës së Malit, çka na kujton operat e epokës romantike. 

Loehr konstaton se struktura kompozicionale e veprës është ruajtur, në brendësi të 

kuadrit narrativ të mirëpërcaktuar. Faktikisht, që të dy kapitujt fillojnë me 

parafjalën përmes ―përmes freskisë së vaditjeve‖
603

 në kapitullin II, ―përmes gjokseve të 

zhveshur dhe mëngëve të këmishëve‖
604

 në kapitullin III. Gjithashtu ato mbyllen në 

mënyrë të ngjashme me hapjen e një porte të shkallmuar dhe të një të çare në portë. Në 

kapitullin II : ―Masa e mobiljeve u hap si një portë e shqyer. Milicët kaluan nëpër të çarën 

që kishte bërë kamioni.‖
605

 Në kapitullin III: ―Njerëzit morën vrull në drejtim të portës që 

fashistët kishin hapur […] milicët e tjerë kishin hyrë përmes të çarave në mur.‖
606

 Trau i 

stërmadh i makinës shërben si një armë e re për luftim, por gjithashtu edhe si instrument 

vokal e muzikor, ―që i jepte ritëm sulmit‖
607

 tek një popull që bën korin, me shumë ritëm 

të krijuar nga një lëvizje e rregullt e ritmike që Loehr e krahason me të njëjtin ritëm e 

lëvizje që shoqëron përpjekjet e Argonautëve. Pyetjes se cila këngë e bën këtë lëvizje 

ritmike dhe të orientuar i përgjigjet me një analogji të kohës së antikitetit. Sipas tij, 

―asimilimi metaforik i tokmakut në anije i cili duket sikur kalon lumin ashtu siç ecim ne 

ndër shekuj, e tërhequr nga pesëdhjetë burra paralel duke u nisur nga sulmi i një 

kështjelle antike të Malit, na kujton ritmin epik të pesëdhjetë Argonautve të drejtuar nga 

zëri sublim i këngëtarit. Për republikanët, të kërkosh në këtë kazermë shulat që i 

mungonin pesëdhjetë mijë armëve të cilat qeveria ua kishte shpërndarë organizatave 

popullore (pesëdhjetë mbajtësit e tokmakut janë anekdota e të gjithë popullit të Madridit, 

―pesëqind mijë zëra‖, është pak a shumë sikur të nisemi drejt Malit Kaukaz në pushtimin 

e Bashkës së artë, njëkohësisht mjet i çlirimit dhe simbolit të burrërisë, që mund të 

simbolizonte gjithashtu brirët e dashit.  

Pasi lëvizja e parë mbyllet me një fat tragjik të pesëdhjetë të burgosurve që i 

hedhin në humnerë, opera fabuliste e romanit kthehet në tragjedi fatale dhe hap lëvizjen e 

saj të dytë mbi imazhet e rrënojave të ëndrrës revolucionare. Ky rrëfim me përmasa 

epiko-tragjike, sigurisht, është në funksion të idesë së autorit që një lëvizje e tillë e 

paorganizuar do të ketë pasojat e veta. Lëvizja e dytë nuk fillon me goditjen e gongut të 

rënë në Madrid nga pesëdhjetë burra paralelë, siç i quan Malro, por me zhangëllimën e 

zhurmës së një tenxhereje, e një kapaku prej qelqi, dhe me thirrjet e luftëtarëve që 

oshëtijnë nga të gjitha anët. ―Kambana të tjera dhe zilka e kapakë, zile biçikletash, bori 

makinash, madje dhe tenxheresh, shoqëronin tashmë zilen. Rrënojat e ëndrrës 

revolucionare, shpata, batanije me vija, rrobat me copë perdesh, çifte – madje edhe 

kapelet e fundit meksikane -vinin nga thellësia e parkut në drejtim të dumdumit që 

bashkonte fiset‖
608

. Sa për të theksuar rëndësinë e organizimit të kësaj lëvizjeje, shfaqet 

Manueli: ―Ne ishim së bashku më 18 Korrik. Mes jush, ka nga ata që kanë sulmuar tanket 

me makina, Malet me një dash.‖
609

 Në të vërtetë, përmes figurës së Manuelit dhe 

Magninit , Malro portretizon figurën e Shpëtimtarit dhe evokon figurën e Apostullit: 

Manueli zëvendësonte rregullat në stacionin e Madridit (Po t‘i referohemi historisë së 
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krishtërimit, Shpëtimtari me shfaqjen e tij do të bëjë predikimin në rrugënajën e 

mbipopulluar. ―Si burri burrit, pavarësisht nga britmat tuaja, unë kam besim te ju.‖
610

 Me 

këto fjalë të thëna nga Manueli, turma e cila valëzonte sikur të ishte duke kërkuar një 

rrugë, ishte e gatshme për ta ndihmuar Manuelin që njihej si organizator i mirë. Nga ana 

tjetër, është Magnini i cili do të drejtojë bashkësinë vëllazërore të burrave, të ardhur nga 

të gjitha vendet dhe që shërbejnë si kor nën ritmin e këpucëve ushtarake të trupave në 

marshim, ku zhurma e çekiçit të lë të kuptosh fjalët e Internacionales, megjithëse kënga 

nuk është e intonuar:  

―Dritarja ishte e hapur; rotacionin e ashikëve të mëdhenj të Spanjës e shoqëroi një 

zhurmë çekiçi, aq e qartë sa ajo e patkonjve të kuajve: ishte marshi i mbytur i trupave[...] 

kockat vazhdonin të lëkundeshin […] Dhe vetë loja u trondit nga ritmi i luftës […] për 

herë të parë, burrat e të gjitha kombeve këndonin Internacionalen.‖
611

 Kësisoj, rrëfimi 

merr një formë spektakulare duke ia shtuar vlerat estetike veprës dhe e tërheq lexuesin 

pavarësisht tematikës që trajtohet. Megjithatë do të jetë Manueli, zëdhënësi i rrugënajës 

së mbipopulluar, i cili do të marrë nën kontroll drejtimin për të kaluar gërmadhat dhe 

netët e flakta të Madridit. ―Opera e romanit do të rimarrë sërish temën e avancimit ritmik 

të gulçimeve në derdhjen e lumit, mbi teatrin e hijeve të një ―baleti nate tragjik.‖
612

 

 Gjatë rrëfimit, narratori rimerr shpesh këngën e gjelave të cilët ―që kur kishte  

filluar bombardimi nuk pushonin së kënduari […] me një shpërthim të zemëruar, të gjithë 

së bashku, të shumtë si në çdo fshat [...], ata filluan të  bërtasin, me sa fuqi të mundnin, 

këngën e egër të varfërisë‖
613

 Kjo këngë hidhërimi e zemërimi që shoqëronte në sfondin 

muzikor luftën e dëshpëruar kundër një fati të verbuar dhe kundërshtar, ishte ekuivalenti i 

magjepsjes së dhimbshme, gëlçuese dhe të egër, i korit të tragjedisë antike. Përsëri Loehr 

i referohet periudhës së antikitetit për të krahasuar vrullin vëllazëror që ka mbërthyer 

popullin spanjoll dhe luftëtarët, të cilët këndojnë si në kor këngën e shpresës (Nga ku 

edhe titulli i pjesës së fundit të veprës, e cila do të përbëjë dhe lëvizjen e fundit). 

Megjithatë, sipas Loehr ―nëse tek Eskili, kori bën thirrje rënkuese, të zymta, ku përzihen 

të gjitha tonet e ankimit, tek Malro kjo këngë e gjelave shpreh gjithashtu vullnetin e 

shurdhët dhe sfidon egërsisht kërcënimet e shfarosjes së ekzistencës së njerëzimit (është 

ajo çka Malro quan fat) dhe duket sikur lajmëron pritjen ose premtimin e një agimi të ri, 

në një botë të çmendur, të terrorit dhe të errësirës së plotë.‖
614

 

 Tingujt muzikorë të vëllazërimit ndërmjet njerëzve dhe të kujdesit ndaj vuajtjeve 

të tyre reciproke bashkohen me zërat e ndryshëm dhe këngët e zogjve të alternuar për të 

kënduar kështu këngën e shpresës së lëvizjes së fundit të operës së romanit e cila mbyll 

gjithashtu gjuetinë e zogjve që kishte hapur lufta. 

Që të tingëllonte përsëri kënga e shpresës, romani e përfundon lëvizjen e tij të 

fundit me një qetësi ―të bardhë absolute‖ në sfond dhe në dhomën e ekos së Malit të 

mbuluar me dëborë. Kjo rrugë e gjatë e dhimbjeve të aviatorëve që zbrisnin malin dhe e 

zogjve të ngrirë që bërtisnin, do të shoqërohet me ekon e të qarave dhe të bërtitura. Ja 

çfarë shkruan Malro: ―Gratë qanin pa asnjë gjest, dhe kortezhi dukej sikur shmangte 
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heshtjen e çuditshme të maleve me zhurmën e nallaneve, mes klithjes së përjetshme të 

zogjve grabitqarë dhe kësaj zhurme të një dënese të heshtur.‖
615

 

 Gjatë zbritjes së malit, krijohet një linjë e re melodike që zëvendëson këngën 

ritmike të vrullit vëllazëror gjatë ngjitjes për sulm drejt kazermës së Malit. Lëvizja 

ritmike e mbajtësve të barrelave që transportonin të plagosurit ose të vdekurit, me një 

ritëm që i dedikohej dhimbjes, mbush grykën e madhe të Malit. ―Ky ritëm i dhimbjes në 

një rrugë kaq të gjatë që dukej sikur mbushte këtë grykë të madhe ku zogjtë e fundit 

klithnin lart, njësoj si goditjet solemne të daulleve të një marshi mortor‖
616

, i përgjigjet 

gjestit ritmik të ―pesëdhjetë burrave paralelë që avanconin për të shtyrë trarin e stërmadh 

që çonte shokun e tyre të vdekur drejt kanateve të portës mes goditjeve shurdhuese të 

marshit heroik.‖
617

 Gjithsesi, mund të themi se nuk është e njëjta gjë. Këta luftëtarë nuk 

nisen në sulm drejt kazermës së Malit me një tokmak, por me një mitraloz të 

shtrembëruar. Edhe pse zbritja e malit mund të konsiderohet si rrugë vuajtjesh, është 

Magnini që ngrihet si statujë mbi kalë, mbi mushkën e vet pa shalë dhe pastaj thërret:  

çfarë pamje!  

Në mbyllje të këtij libreti operistik, siç e kemi theksuar edhe më parë, personazhet 

kryesore zhvishen nga roli që luanin në vepër. Ksimenesi, me aureolë të bardhë të Plakut 

rosak, Manueli që nuk mban më asgjë në dorë, Magnini që tërheq mustaqet e tij dhe në 

fund Garcia, fjalët e të cilit janë: fatkeqët nuk këndojnë. 

Kapitulli i parafundit i veprës shërben si një epilog që përmbledh të gjitha ngjarjet 

e rrëfyera nga zërat e alternuara të këtyre katër personazheve ose nga qetësia e brendshme 

e kujtimeve të tyre. Malro ruan edhe rrjedhën e tyre me një fanatizëm të pashembullt, 

duke sintetizuar luftimet e natës, ikjen ajrore drejt Medellinit nën diellin  që shkëlqen, 

baletin tragjik të natës të popullit madrilen nën sfondin muzikor të fizarmonikave të të 

verbërve dhe natën e Karabanshelit, kortezhin  mortor të zbritjes së Malit të mbuluar me 

borë. Tri lëvizjet e mëdha përmblidhen me deklaratën e Garcias: ―Duket sikur lufta (I), 

Apokalipsi (II), shpresa (III), janë karremi i përdorur nga njerëzit për të marrë burra (jetë 

njerëzish).‖
618

 

 Në kapitullin e fundit, do të jetë Manueli ai që do të akordojë kakofoninë e 

zhurmave dhe zërat e çakorduar të hapjes kaotike.  Me zhurmën e rrahjeve të brendshme 

të pulsimit vital të një zemre që vendosi rregullin, zhurmat e jetës, aksioni dhe lëvizjet 

muzikore do ta shpien njeriun në hovet e tij më ekzistenciale dhe më të thella. Manueli, 

tashmë i vetmuar, dëgjon tingujt e burimeve  dhe të përrenjve malorë, që rrjedhin nga 

shkrirja e dëborës dhe që akordohen me notat e një pianoje, së cilës milici po i binte me 

një gisht. Nuk është më Internacionalja, por një baladë si për t‘u përshtatur me situatën.  

Më tej, muzikën të cilën Manueli e kishte braktisur për nëntë muaj e konsideron si 

shpëtim për të rilindur. Çka na shtyn të mendojmë se misioni i Manuelit është kryer: 

shndërrimi i përvojës në ndërgjegje ( vetëdije), lindja e një ushtrie që do të luftojë për një 

Spanjë të përjetshme. Kjo operë i ngjason një teksti që çlirohet nga monofonia (një zë)  

dhe që përbëhet nga një shumëllojshmëri fijesh narrative të endura me mjeshtëri. 

Kjo simfoni, e kthyer në himn të Bashkimit europian, na bën që të harrojmë 

tmerret  apokaliptike të luftës civile dhe na bën të mendojmë se lumturia nuk është e 
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pamundur dhe që ditë të ndritura do të rrezëllejnë për njerëzimin. Kjo muzikë e 

madhërishme e shpie njeriun më të dëshpëruar drejt anti-fatit, drejt mundësive të 

pafundme të fatit.  

            4.3.1.3. Aspekte ndihmëse të komunikimit verbal në romanin Shpresa të 

Andre Malrosë  

              

 Aspekt i rëndësishëm i veprës së tij është përdorimi i elementeve të komunikimit 

joverbal që pa dyshim përbëjnë ndihmesën më të parë të komunikimit verbal. Andre 

Malro ka arritur të  shpalosë një realitet me përmasa epike të luftës së Spanjës, ku 

zhurmat, dritat, aromat, gjestet, simbolet dhe qetësia bashkëjetojnë në mënyrë të përkryer.  

―Letërsia është një aspekt i veçantë i komunikimit verbal- gojor ose i shkruar – e cila 

shfrytëzon  burimet e gjuhës për të shumëfishuar efektet tek marrësi, qoftë lexues apo 

dëgjues.‖
619

 ―Elementet e komunikimit joverbal: heshtja, gjestet, qëndrimet, shprehje të 

fytyrës, tinguj zëri, zhurma, aroma, simbolet, veshja, drita [...] plotësojnë përmbajtjen e 

mesazheve që përcillen verbalisht.‖
620

 Ky lloj komunikimi, një univers i pazbuluar dhe 

një  potencial pak i shfrytëzuar, shpreh ndjenja, ngjall emocione, krijon vlera. Ai shton 

dhe përforcon besueshmërinë e mesazhit verbal kur është e nevojshme, por duhet patur 

kujdes që ky lloj komunikimi të jetë në harmoni të plotë me transmetimin e mesazhit 

verbal. 

 

Në këtë çështje, ne do të përpiqemi të pasqyrojmë përdorimin e shenjave 

joverbale në romanin Shpresa të Malrosë, të tilla si: tinguj, zhurma, aroma, drita, 

simbole, gjeste, heshtje. Që në faqet e para, romani  nis me një element zanor: ―Zhurma e 

kamionëve të ngarkuar me armë përshkon Madridin e tensionuar në një natë vere.‖
621

 

Treguesit  verbalë që karakterizojnë zhurmat e kanë zanafillën tek onomatopetë, burim i 

rëndësishëm dhe i drejtpërdrejtë i komunikimit joverbal. Janë këto zhurma të ndryshme të 

cilat orkestrohen me kujdes, në një vepër  ku më shumë dëgjohet se shihet uturima e 

furishme e mitralozëve, plumbat që kalojnë me një gumëzhitje të butë grerëzash, 

kërcëllitjet e topave që zhyten në baltë, duke krijuar kështu atmosfera  të  shumta zanore. 

Atmosfera e burgut  përcillet nga Moreno me anë të ―breshërive të natës, zhurmës së 

pirunjve dhe tingëllimës së monedhave.‖
622

 Në nëntokën e Alkazarit, vdekja e shkaktuar 

nga një flakëhedhës i afrohet milicëve, të pajisur me kova uji në duar, në gjirin e një 

koncerti acarues ku përdoren si instrumente përplasja e ujit në mure, cëcëritja e avullit 

dhe kollitja therëse e  njërëzve që i ka zënë era djegëse e naftës dhe fshikëllima mizore 

dhe e butë e predhës. Përplasja e armëve përzihet me zhurmat e jetës, disa prej të cilave – 

sirena uzinash, bori ambulancash- shpërthejnë në poteren e luftës. Janë pikërisht zhurmat 

e qytetit, ajo e këngëve  dhe e shkëmbimit të armëve, që na përfshijnë menjëherë në 

atmosferën e luftës civile të Spanjës, e cila ndjehet jo vetëm në Madrid por edhe në qytete 

e fshatra të tjerë. Kështu në Barcelonë  entuziazmi  i republikanëve është në kulmin e vet; 

kudo këngë, britma, buçitje altoparlantësh, përplasje avionësh në shkëmbinj, grahëm 
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kamionësh të shndërruar në breshka të pafuqishme, shkëndija që shoqërojnë kërcëllitjen e 

armëve dhe të gjyleve në korije.  

Pavarësisht kësaj atmosfere karnavalesh, pavarësisht kësaj euforije, këto zhurma 

paralajmërojnë një sfond tragjik. Jemi në Toledo,  para dështimit në Alkazar: ― Në oborr 

një oficer ishte duke i rënë një pianoje të lënë në trotuar : një rumba e vjetër dëgjohej nga 

një gramafon dhe një altoparlant aty afër ulërinte lajme të rreme.‖
623

 Me anë të këtyre 

detajeve marramendëse autori përçon idenë se Apokalipsi është tragjik që në fillesë. 

Praninë e luftës, Malro përpiqet ta konkretizojë  me aromën e tullave të nxehta 

dhe të drurit të djegur, me erën e amshtë të baltës, një erë lulesh të djegura, me aromën e 

zjarrit që kishte filluar  të përhapej në rrugë, me aromën e benzinës të përzier befasisht 

me erën e qenve të ngordhur, me rrëshirën e pishave të shkulura  për qivurë. Të gjitha 

këto  mbushin ajrin që dridhej. Tymi, i pranishëm në të gjithë romanin, bashkuar me 

freskinë e agimit, kundërmon  erë të rëndë lagështie që shkrihet me atë të kufomave dhe  

në momente të caktuara në vepër ― era e benzinës zëvendëson erën e kërmës.‖
624

 

 Përballë këtyre  aromave dhe zhurmave  shfaqet muzika,  ilaçi që shëron, që fshin 

nga kujtesa tmerret apokaliptike të luftës civile të Spanjës e që premton një lumturi të 

mundshme larg fatit tragjik. Nëse  muzika qëndron përtej  jetës dhe vdekjes, kënga 

përfshin tërësinë e ndjesive (të dëgjuarit: ― britma‖ ; të  nuhaturit ― aroma e kufomave‖; të 

prekurit : ― duart e të vrarëve ―; të parit; ― u ngjit‖, ― në qytet‖, ― në tokë‖). Mund të themi 

se muzika  dhe  kënga i përkasin përjetësisë.Aato simbolizojnë ndjenjën e vëllazërimit, 

një  himn që  bashkon luftëtarët si  në  opera, përtej këngëve të secilit.  

Një diçka që na bën përshtypje në këtë vepër  është  edhe indiferenca e kozmosit, 

d.m.th: e qiellit, diellit, hënës, yjeve , reve , e cila i kundërvihet më së miri  atmosferës së 

zhurmshme të luftimit : ― Shtëpitë digjeshin deri në themel me qetësinë e oxhaqeve të një 

fshati në muzg [...] mbi re, qielli ishte jashtëzakonisht i pastër. Aty lart, [...] paqja 

kozmike mbretëronte mbi perspektivën e bardhë.‖
625

 

 Një moment tjetër ku Malro e ilustron këtë ide është rasti kur Magnini ngjitet drejt 

Linaresit në kërkim të shokëve të plagosur  e çuditërisht gjen ―një Spanjë të 

përjetshme‖
626

. Ai dallon ― një pemë molle, me një siluetë japoneze përkundër qiellit në 

mes të një fushe të vogël. Mollët nuk ishin mbledhur, kishin rënë duke formuar një unazë 

të trashë përreth, e cila gradualisht ishte kthyer në bar. Kjo mollë ishte e vetmja gjë që 

jetonte në gur, duke jetuar jetën e bimëve që rinovohen pafundësisht në indiferencën 

gjeologjike.‖
627

 Kjo kontradiktë tokë – pafundësi  arrin kulmin natyrshëm në të gjitha 

skenat e aviacionit. Ja  një shembull tipik: ―Aeroplani ra me hundë përpara mes një 

zhurme pa kufij, sipër një globi ngjyrë rrufeje [...] dhe u ngrit deri në qetësinë indiferente 

të yjeve. Një shtresë resh i ndau nga toka ( kazermat dhe uzinën) [...] Hëna të cilën ata 

nuk e shihnin, ndriçonte krahët prej alumini[...], euforia që ndjek betejën humb në një 

qetësi gjeologjike, në një marrëveshje mes hënës dhe kësaj gjëje metalike që shndriste si 

gurët e zbehtë, që shndriste si gurët për mijëvjeçarë nëpër yjet e vdekur. Mbi re, nën ta 

ecte me qetësi hija e avionit.‖
628

 Kjo lëvizje, nga zhurma e betejës e deri tek qetësia e 
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qiellit, pastaj nga qetësia përsëri në betejë, është lëvizja e vetë  jetës. Është prania e tyre 

që i jep  përmasë reale konflikteve të kohës me të cilat përballen heronjtë. 

Përveç natyrës qiellore, autori përdor edhe simbole ku një nga më të 

goditurat  është shqiponja e cila simbolizon të gjithë heronjtë e lirisë, ata që derdhin 

gjakun, falin jetën për idealin e tyre, ata që gllabërojnë sfidat, kapërcejnë rreziqe të 

mëdha dhe që vënë nën thundër armiqtë e tyre. Gjaku i armikut, të cilin autori e 

simbolizon me gjarprin, është ai që ushqen venat e heronjve në ballë  të luftës. Janë 

zogjtë shtegtarë  që përshkojnë qiellin e luftimeve dhe ky kozmos indiferent të cilët na 

shtyjnë të rikujtojmë se kemi të bëjmë me një roman jete, një roman shprese. 

Një nga elementët e tjera të  komunikimit joverbal është edhe gjuha e trupit. Në 

librin Portraits avec mains Michele Lantelme shkruan: ―Dora duhet të konceptohet si një 

objekt që paraqitet në forma të ndryshme. Heterogjeniteti është pjesë përbërëse e 

krijimtarisë së tij; te Malro, duart mund të jenë në të njëjtën kohë të vogla dhe të mëdha, 

të majta dhe të djathta, unike dhe të shumëfishta, totale dhe të pjesëshme, të prekshme 

apo në mënyrë figurative, mashkullore apo femërore, të rritura apo të vogla. Si një aspekt 

heterogjen duart marrin një shumëllojshmëri kuptimesh, biles nga më të çuditshmit.‖
629

 

Nëse lexojmë romanin do të vemë re që duart dhe krahët janë të pranishme pothuajse në 

çdo faqe. Janë këto duar dhe krahë që godasin armikun që drejtojnë betejat e luftës dhe që 

marrin pjesë në dialogjet interesante mes personazheve. Nuk mund të lëmë pas dore edhe 

këmbët që hidhen në erë nga shpërthimi i bombave apo nga  shkrepja e automatikëve. 

Në këtë rast Shpresa na paraqet idetë më të çuditshme përmes një skene eksodi. 

Në timonin e një makine, një ushtar po mundohet të dërgojë disa të plagosur drejt spitalit. 

Papritmas ai vëren një të moshuar që mbante në krahët e tij të palosur një foshnjë 

disamuajsh. Nën  urdhërin e mjekut që e shoqëron, drejtuesi i mjetit ndalon dhe i bën me 

shenjë fshatarit që të zërë vend.  

―E pamundur të strehonin brenda fshatarin, ai qëndroi anash, fëmijën ende në 

krahun tjetër, por nuk gjeti asgjë për t‘u mbajtur. Poli, i ulur në krahun tjetër, dhe që ishte 

duke u mbajtur me krahun e djathtë në dorezën e derës, i zgjati dorën e majtë, dhe 

fshatari e kapi.[...] Mjeku dhe Atiniesi nuk mund të ndanin sytë e tyre nga ajo skenë.[...] 

ky punëtor i huaj që ishte duke shkuar të luftonte përsëri, duke mbajtur dorën e një 

fshatari nga Andaluzia përpara popullit në eksod, e trondiste, e çorientonte atë ; ai u 

përpoq të mos i shikonte. Megjithatë, pjesa më e thellë e tij mbeti e lidhur me ato duar, - e 

njëjta pjesë që e kishte bërë të ndalonte  pak më parë, ajo që njeh nën shprehjen më 

qesharake, amësinë, fëmijërinë ose vdekjen.‖
630

 

            Për shkak se ky përshkrim i bashkangjit kuptimit të fjalës dorë elemente sa 

thelbësore aq edhe të padëgjuara, duket sikur mundohet të na tregojë se studimi i 

kuptimeve të fjalës dorë mund të shpjerë në zbulimin e gjithë asaj çka njërëzimi përmban 

në thelbin e tij. Por në të njëjtën kohë, me anë të këtij përshkrimi Malro  përpiqet të na 

tregojë se  edhe mënyra më e mirë për të studiuar një qënie njerëzore është analiza e 

detajuar e duarve të tij. Personazhi kryesor i cili përpara  luftës punonte si inxhinier zëri 

në studiot e kinemasë dhe që më pas do të shndërrohej në një militant në luftën kundër 

fashizmit, ka si pjesë përbërëse të emrit të tij, të njëjtën simbolikë që kanë duart për të 

karakterizuar një njeri: Manuel që  në  frëngjisht do të  thotë  dorë. Mbi të gjitha, për 

Malron gjendja e përgjithshme e një qenieje njerëzore përcaktohet me anë të duarve të tij. 
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            Një aspekt tjetër i gjuhës së trupit janë gjestet. Kështu, me anën e Shadit, njërit 

prej personazheve të romanit, ne vëmë re hezitimin e fashistëve dhe republikanëve për të 

lënë vendstrehimet e tyre dhe për të marrë pjesë në një bisedë gjatë armëpushimit të 

Alkazarit. Më në fund zhvillohet biseda, por me qëllim që lexuesi të mund  ta ndjekë, do 

t‘i duhet të presë që Shadi të afrohet pranë dy grupeve të luftëtarëve:  

―Të dy grupet ishin duke u zënë me njëri-tjetrin. Të ndarë  nga dhjetë metrat, si të ishte 

një vend i shenjtë, duke bërë gjeste që binin edhe më shumë në sy sepse qëndronin në 

vend, ata hidhnin njëri-tjetrin në argumentet me krahët e tyre[...] sepse ne, të paktën, jemi 

duke luftuar për një ideal!, thonin fashistët kur ata ishin duke u afruar.‖
631

 

 Sa më shumë që afrohet Shadi, gjestet e tyre bëhen më të dukshme para syve tanë 

dhe fjalët e tyre dëgjohen më mirë. Që në fjalinë e parë, ne mësojmë që ata po grindeshin, 

ndërsa në fjalinë e dytë ne jemi më afër dy grupeve  për të vëzhguar gjestet e tyre. 

Përfundimisht tek e fundit, ne arrijmë të kapim copëzat e para të bisedave. Një rast tjetër 

është edhe ai kur Manueli humb zërin dhe nuk mund të lajmërojë mbërritjen e avionëve 

rusë. Ne si lexues e marrim vesh sapo ai shkruan lajmin mbi hartë. 

            Larmia e elementeve plotësuese të komunikimit verbal janë edhe efektet e dritave 

ose ndriçimet, fryt i imagjinatës vizuale të autorit. Këto efekte u japin veprës vlera 

dramatike, psikologjike dhe simbolike. Sipas Malrosë, kinemaja moderne ka lindur nga 

― mundësitë shprehëse të kombinuara të tingullit dhe të figurës‖ 
632

 dhe jo nga dhënia  e 

thjeshtë e fjalës personazheve deri tashmë të pafjalë; fuqia shprehëse e tingujve të 

regjistruar  shtohet ―kur ajo gjen mbështetje tek figura.‖
633

 

Shkrimtari  trajton sidomos çështjen  e dialogjeve, por idetë e tij shtrihen 

lehtësisht në kompozimin e përgjithshëm të bandës- tingull,  ku zhurmat krijojnë një 

marrëdhënie që i tejkalon caqet e një shoqërimi të thjeshtë realist të veprimit. 

Kështu  treguesi dëgjimor  që shoqëron shfaqjen e dritave në Talavera  përpara aviatorëve 

të komanduar nga një bombardues  difektoz  e dramatizon spektaklin: ―Zhurma e motorit 

e bënte qytetin të gjallë dhe kërcënues.‖
634

 

 Le të ndalemi, së pari,  tek vlerat dramatike. Malrosë i pëlqejnë këta efekte 

dritash- ndriçimet në sajë të të cilave  i mjafton drita më e vogël  për të tërhequr 

vëmendjen mbi personazhet, tamam sikur t‘ia shkulte natës fytyrën e tyre. Për shembull, 

teksa njëri nga personazhet ndez cigaren me çakmak secili shfaqet një sekondë në dritën e 

shkurtër të çakmakut, shkëndijë e një shprese për të kaluar sërish tek gjysmëhijet. Këto 

ndriçime me kontrast i japin një theks të fuqishëm të gjitha skenave, të cilat marrin një 

intensitet të jashtëzakonshëm. Herë-herë vetëm një dritë mortore ndriçon pallatet e 

shkretuara. Vetëm disa fenerë ceremonialë që vareshin dikur te grilat vënë në sfond 

perspektiva të mëdha të dritave të dobëta të atyre që ruajnë të vdekurit (në natën e tyre të 

fundit). Herë-herë  shpërthimi i zjarrit ndriçon  tërë Madridin me një dritë apoliptike. 

Kështu me anë të një enumeracioni autori shpalos vlerat dramatike të atmosferës së luftës 

ku si një  fishekzjarr i lëshuar në mënyrë të rregullt, zjarri përpinte shtëpi, spitale, muze, 

lagje, ministrinë e brendshme dhe dy lagje me një ngadalësi solemne por me 

vendosmërinë e tërbuar të zjarrit, pra me vendosmërinë e forcave republikane gjatë 

rrethimit të Madridit. 

                                                           
631

 A, Malraux, Shpresa, Botimet Toena,Tiranë, 2012, f. 210.  
632

 A, Malraux, Esquisse d‟une psychologie du cinéma, Gallimard, 1946, f. 9. 
633

 Po aty, f. 10. 
634

 A, Malraux,  Shpresa, Botimet Toena, Tiranë, 2012, f. 237. 



 182 

 

Së dyti, përsa u përket vlerave psikologjike, Malro përdor ndriçimin  e 

personazheve për të shmangur përshkrimin e tyre, për t‘i dhënë theksin e nevojshëm 

veprimit të  tyre. Arritja e kësaj teknike romaneske është pothuajse e njëjtë me atë të 

fotografëve, të cilët në sajë të ndriçimeve të ndryshme, të dobëta ose të forta, arrijnë të 

modifikojnë imazhet që duan të riprodhojnë. Ja dy shembuj tipikë: 

 ―Garcia u ngrit nga kolltuku, iu afrua Magninit, me dy veshët e tij me majë në siluetë 

përpara llambës elektrike të ndezur mbi  tavolinën e punës‖
635

  

 ―Dielli kishte perënduar mbrapa krahëve të tyre dhe pelikanët dallonin mustaqet e 

Manjinit, jo shumë të qarta në rrezen e fundit, në profilin prej totemi të komisarit.‖
636

 

 Vlerat simbolike të ndriçimit shpalosin fuqinë epike të të shkruarit me të gjithë 

shtrirjen e tij. Kështu gjatë betejës së Guadalaharës, shpërthimet artificiale të 

fishekëzjarreve në dëborë i japin  ngjyrim fantastik peisazhit, ndërsa popuj nga e mbarë 

bota hidhen në mbrojtje të një ideali. Efekte drite përshëndesin hyrjen në skenë të 

kombeve të ndryshme. Për shembull, gjermanët e batalionit Edgar-Andre u evakuuan nën 

dritën e parë e të zbehtë të ditës, ndërsa polakët shfaqen nën dritën e hënës  përmes një 

veloje të madhe vertikale dhe të zbutur nga flokë të imët siç shfaqen në legjenda legjionet 

misterioze të dërguara nga  perëndit. Ndriçimi, pra shndërrohet në një simbol në vetvete. 

Burim dhune, shenjë katastrofe, por gjithashtu shfaqje e përpjekjeve të rezistencës, drita 

është shprehje e solidaritetit të të gjithë fshatarësisë së Spanjës me luftëtarët 

ndërkombëtarë- është drita e vëllazërimit.   

Si përfundim, mund të  themi se elementet e komunikimit joverbal mund 

të  shërbejnë  si aspekte ndihmëse të  komunikimit verbal, duke intensifikuar dhe 

shpalosur vlerat estetike të  këtij romani, i cili edhe pse roman lufte  të  ngjall interesin 

për ta lexuar me endje. Ata janë bashkëudhëtarë të pandarë të mesazhit verbal sa që të 

krijojnë ndjesinë e përjetimit të kësaj atmosfere sa tragjike aq edhe shpresëdhënëse siç 

është ajo e luftës së drejtë.  

           4.4. Narrativa te Për kë bie kambana  

Ndër shkrimet kritike që kemi hulumtuar, vepra Për kë bie kambana, ndryshe nga 

veprat e tjera të mëparshme, vlerësohet për psikologjizmin e thellë, për ndërthurjen e 

dialogjeve dhe monologjeve me skena e rrëfime nga lufta spanjolle, për imazherinë 

objektive, ndërrime të ngutshme të këndvështrimeve të autorit, elemente që rrjedhin aq 

natyrshëm në vepër sa e bëjnë penën e artë të këtij shkrimtari të rrallë.  

Në Kongresin antifashist të Shkrimtarëve amerikanë Heminguej shprehet: 

―Problemi i shkrimtarit nuk ndryshon. Ai duhet të shkruajë në mënyrë të vërtetë dhe sapo 

të zbulojë atë ç‘është e vërtetë, të projektojë këtë të vërtetë në atë mënyrë sa të bëhet 

pjesë përbërëse e eksperiencës së lexuesit.‖
637

 Kështu, te vepra Për kë bie kambana, pasi 

ka zbuluar atë ç‘është e vërtetë te njeriu dhe te revolucioni, autori e projekton këtë të 

vërtetë në atë mënyrë sa të bëhet pjesë përbërëse e përvojës së lexuesit. 

Me lëvizje të njëpasnjëshme që i korrespondojnë perceptimit normal të një situate, 

ne depërtojmë  në lidhjen zinxhir të elementëve të dramës.  

Në shkrimin e tij Ernest Lë Kavernek dallon katër lëvizje kryesore në vepër:  
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―Lëvizja e parë: Prezantimi i vendeve, i personazheve dhe i aksionit. Konflikt i 

parë ndërmjet Pablos dhe grupit në kapitullin e katërt pasuar nga një pushim.  

Lëvizja e dytë: Ngjarjet e ditës së dytë- tregimet dhe monologjet zbulojnë 

personazhet, që bëhen karaktere; skena e provokimit ndërmjet Pablos dhe Xhordanit 

shkakton rritje të tensionit dramatik në kapitullin XVI. Atmosfera ulet përsëri.  

Lëvizja e tretë: dita  e tretë shënon një përshpejtim të ritmit; fillojnë luftimet e 

para.  

Kapitulli 21: Kalorësi shfaqet pranë shpellës. 

Kapitulli 22: Burrat organizojnë mbrojtjen. 

Kapitulli 23: Kavaleria arrin 

Kapitulli 27: Banda e El Sordos shkatërrohet. 

Lëvizja e katërt : koha e aksionit. Ritmi shfaqet nga alternimi i kapitujve duke 

treguar herë progresionin e Andre Martit të dërguar në mision nga Robert Xhordani e 

herë përgatitjet e luftimit në kamp‖
638

.  

Teknikat narrative të përdorura nga Heminguej në veprën Për kë bie kambana, 

janë të  ndryshme nga veprat e tjera pasi veta e tretë ia zë vendin vetës së parë, duke na 

pajisur me këndvështrime të ndryshme në aspektin e rrëfimit. Ai përdor gjithashtu 

dialogje të brendshme, në të cilat ndoshta lexuesi gjen vetveten. Nuk mungojnë edhe 

përshkrimet objektive, ndërrime të shpejta të këndvështrimeve në kohë dhe në hapësirë 

dhe në përgjithësi kemi të bëjmë me një strukturë më të lirë se te veprat e tij të 

mëhershme.  

Mendojmë se çdo kapitull na jep idenë e një akti teatral, pasi në fillim të tyre 

autori përshkruan relativisht shkurt dekorin e pastaj hyjnë në skenë personazhet me 

dialogjet apo monologjet e tyre, gjë që e tërheq lexuesin më tepër me gjallërinë e këtyre 

teknikave narrative të përdorura me mjeshtëri nga autori.   

Fabula e romanit është pasuruar me një sërë nënfabulash befasuese, të cilat i 

shpalosen lexuesit si në një ekran të gjerë kinemaje, ku operatori, me sqimën e vet 

karakteristike, shfaq mjeshtërisht para spektatorit pikërisht të tilla copëza jete me 

përmbajtje fort domethënëse që atij ia ngrenë zemrën peshë. Mjeshtëria e autorit, edhe në 

lëmin e artit kinematografik, i ka lënë gjurmët e veta edhe në këtë roman. Kërkimin 

artistik në këtë roman shkrimtari Heminguej e ka mishëruar në një mënyrë origjinale. Kjo 

është një gjetje mjaft e qëlluar. 

Elementi mbizotërues në strukturën e veprës Për kë bie kambana është narrativa.  

Të gjithë kapitujt prezantohen nga narratori, i cili nuk është personazh. E veçanta 

qëndron në faktin se ky narrator as nuk gjykon dhe as nuk bën komente. Ai është  vetë 

romancieri që përdor një numër të madh mjetesh për të paraqitur vendet, aksionin, kohën 

dhe personazhet: tregime, monologje të brendshme, dialogje, ndriçim personazhesh.  

Në përgjithësi, nuk gjejmë përshkrime të stilit të Malrosë, ku atmosfera e zjarrit të 

luftës është  e gjithëpranishme me të gjithë elementet  e saj : aromat, zhurmat, britmat në 

vende e me data relativisht të sakta.  

Përsa i përket nocionit kohë, narratori paraqet një kohë e cila nuk është e dhënë, 

as e përcaktuar,  por e ndjerë, e përjetuar. Janë momente të kapura në manifestimet e tyre 

të dukshme ose të ndjera nga personazhet. Është e vërtetë që ngjarjet zhvillohen në një 

kohë kalendarike për të treguar rrjedhën e kohës gjatë tri ditëve, por pa tregues kohorë 
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konkretë: vetëm mëngjes , mbrëmje, natë apo emërtime stinësh, por jo data. Është një 

kohë në rrjedhën e saj që shprehet nga heroi.   

Përveç kësaj, relativiteti i kohës zbatohet te koha rrëfimtare e për më tepër ideja e 

përshpejtimit të kohës  ndër vite që përputhet me atë të përrallës. Te kjo vepër zbulojmë 

tri kohë rrëfimtare. Monotoninë e jetës hermetike të guerilasve, të shkëputur nga kalimi i 

kohës e thyen mbërritja e Xhordanit. Narratori tregohet i vëmendshëm të tregojë se ai ka 

një orë dhe të cilën do ta shohë kur t‘i nevojitet si dhe udhëzimet për të hedhur në erë 

urën në një kohë të caktuar. Mund të pohojmë se ai, në një farë mënyre, sjell kohën reale 

me vete, e cila përcaktohet nga zhurma e aeroplanëve që shfaqen që në mëngjesin e parë. 

Përshkrimet e vendeve dhe ngjarjet e rrëfyeshme janë reale po t‘i krahasojmë me ngjarjet 

e mëvonshme.  

Teksa rrëfimi merr rrjedhën e tij, krahas tik-takut të rregullt të orës (koha reale) 

pranëvihet dhe koha subjektive, e cila do të marrë format e saj të ndryshme në varësi të 

qëllimeve të heroit. Ka momente kur ora ngadalësohet dhe të tjera kur duhet përshpejtuar. 

Sipas disa kritikëve, kur Xhordani dhe Maria bëjnë dashuri në livadh dhe koha duket 

sikur ndalon për ta. Në këto momente, koha sikur merr përmasa mistike. Më pas, kjo 

kohë subjektive merr një tjetër formë; ajo përshpejtohet pasi Xhordani përjeton një varg 

të shpejtë ngjarjesh të reja tronditëse dhe intensive. Për më tepër, ajo përshpejtohet edhe 

në kuptimin që heroi kalon përmes një përvoje shumëvjeçare dhe një ndërgjegjësim 

emocionesh – edukimin. Mund të aludojmë se ky përshpejtim i kohës dhe i edukimit si në 

përrallë – ky zbatim i konceptit të realitetit të kohës objektive te koha rrëfimtare 

subjektive përbëjnë risi në opusin letrar të Heminguejit.Vetëm pasi ngjitet te ky mal 

Xhordani i  nënshtrohet një edukimi të përshpejtuar i cili nxitet nga dashuria pasionante 

dhe afrimi drejt vdekjes si dhe nga prirja e tij e thellë drejt paqes së vdekjes. Ai 

përfaqëson një botë të pasur shpirrtërore e plot emocione. Pas përmbushjes së misionit, ai 

është i gatshëm të zbresë malin për të takuar përfundimisht vdekjen. Ndoshta kjo vepër 

është metaforë për një Europë të sëmurë në prag të Luftës së Dytë Botërore. 

Nëse flasim për nocionin hapësirë, vendet janë aty sa për të dhënë një dekor të 

thjeshtë në funksion të ndjesisë së aksionit, nuk janë një panoramë fikse, si një botë 

abstrakte e perceptuar një herë e mirë, edhe pse ngjarja zhvillohet në një vend relativisht 

të përcaktuar. Narratori tregon vendet që shohin personazhet, vende të sakta, në një 

perspektivë të dhënë. Në përgjithësi, janë vende që i interesojnë Xhordanit ose që veprimi 

dhe preokupimet e momentit e shtyjnë të përshkojë e të vëzhgojë. Është prania e 

personazhit që kushtëzon prezantimin e vendeve të cilat i shfaqen personazhit si ndjesi, si 

përshtypje, si mendime, si kujtime të një jete të brendshme e cila i jep një domethënie të 

veçantë këtyre vendeve.  

Që në fillim të romanit, narratori prezanton vendet dhe personazhin në të njëjtën 

kohë.  Xhordani sheh rrugën, përroin dhe sharrën të cilat i dallon me dylbi. Janë këto tri 

vende që do të marrin një rëndësi të madhe gjatë sulmit të urës. Ato nuk  paraqiten si një 

peisazh, por si vende të aksionit të ardhshëm edhe pse deri atëherë lexuesi nuk e dinte. 

Gjithsesi  mjafton të ndjekim vështrimin e Xhordanit për të ndjerë kuptimin e këtij 

vëzhgimi. Ura nuk përshkruhet. Ajo shihet nga një kënd i caktuar, në një distancë të 

matshme: nën hijen e pishave, Xhordani dhe Anselmo vëzhgojnë urën në një largësi prej 

50 metrash. Ura shihet kundrejt dritës, e prerë nga dielli i fundit i mbasdites. Pastaj drita 

shuhet dhe ajo mund të studiohet për ta skicuar më vonë. Më pas, vëzhgimi i rojeve në 

kabinë, me anë të dylbive, që lejojnë zmadhimin e perspektivës së shikimit : armiqtë 
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shihen nga afër dhe Anselmo gjatë diskutimit që do të pasojë, do të mendojë që këto roje 

janë njerëz si të tjerët, por që duhen vrarë gjithsesi, edhe pa dëshirë, sepse e tillë është  

lufta. 

Teknika e paraqitjes dhe e ndriçimit të personazhit është disi e veçantë. Në fillim,  

nuk dimë asgjë rreth personazhit kryesor, Robert Xhordanit dhe gradualisht  do të 

mësojmë mbi qëllimin e pranisë së  tij në skenën romaneske të veprës: Mësojmë 

gjithashtu se çfarë do të bëjë, dhe çfarë e si do të mendojë rreth problemeve të ndryshme 

të karakterit etik, moral dhe estetik.   

Narratori vendoset  në rolin e vëzhguesit që e kap heroin në lëvizje, ashtu siç e 

bën kameramani gjatë xhirimit të një filmi. ―Ai qe shtrirë barkas, në truallin e pyllit me 

hala të thata pishash, me mjekrën në krahët e kryqëzuar [...] u përkul, i shkoi krahun 

njërit prej rripave të çantës së djersitur [...] pa rrugën  e shtruar[...]pa një sharrë buzë 

përroit[...], shtroi përdhe hartën ushtarake  dhe e këqyri me vëmendje‖
639

, detaje këto që 

ndihmojnë për të krijuar një përshtypje të parë mbi vazhdimësinë e tregimit. Larg një 

përshkrimi abstrakt, ne e shohim fizikisht në mënyrë krejt të natyrshme dhe të 

vëmendshme në momentin kur ngrihet, çuditërisht pa na e prezantuar dhe portretizuar 

fizikisht, siç ndodh shpesh në vepra letrare. Narratori nuk e gjykon të arsyeshme të 

saktësojë pasi i duket e panevojshme dhe në perceptimin e përbashkët ne si lexues 

regjistrojmë në mendjet tona një veprim. Janë gjestet, lëvizjet e personazhit që shërbejnë 

si elemente të komunikimit joverbal (i kemi trajtuar gjerësisht te vepra e Malrosë), të 

cilat, si elemente narrative, tërheqin vëmendjen tonë si lexues. Kapja  e çantës është një 

arsye, është një gjest që na paralajmëron se ai do të vazhdojë rrugëtimin e tij drejt 

destinacionit, shpellës, ku do të marrë formë e gjithë fabula e romanit. Është pikërisht në 

këtë moment që ne vëmë re personin fizik.  

Narratori rigjen mënyrën e perceptimit normal të personave dhe gjërave, në një 

situatë gjithmonë të përcaktuar. Në faqen e mëpasme, djaloshi ulet pas ngjitjes së malit :  

― Ai u ul pranë [...] dhe vështroi [...] dhe ishte i shqetësuar.‖
640

 

 Në dialogun që paraprin ndërhyrjen e narratorit, bisedojnë dy personazhe; 

plakushi Anselmo dhe personazhi tjetër  për të cilin jepen disa detaje mbi përshkrimin 

fizik të tij: ―I riu, i gjatë dhe i hollë, me flokë të verdhë të pjekur nga dielli dhe me fytyrë 

të nxirë e të argasur nga era, bjonde të shpëlara nga dielli‖
641

, por i cili akoma nuk 

prezantohet me emër. Fjalia ― ai u ul‖
642

 shënon  pushimin  e një aktiviteti dhe më pas 

ngjitjen në shoqërinë e Anselmos. Teksa djaloshi rri i ulur dhe është i vetëm, narratori 

shpreh ndjenjat dhe mbresat që shqetësojnë heroin, duke bërë që të ndihet prania e tij 

fizike dhe psikike. Kështu, me këtë teknikë të veçantë rrëfimi, narratori i shmanget 

mënyrës klasike të paraqitjes së personazhit, me anë të së cilës ai përshkruhet nga brenda 

dhe jashtë një herë e përgjithmonë. Ai ndriçon me projektime të njëpasnjëshme plane të 

ndryshme të heroit në aktivitet gjithmonë duke ekspozuar edhe trupin. Momenti kur 

narratori prezanton Robert Xhordanin shënon lidhjen e tij direkte me lexuesin. 

Megjithatë, nuk bëhet fjalë për një saktësi të domosdoshme pasi narratori është më tepër i 
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prirur të tregojë gjendjen e tij fizike dhe psikologjike ―qe tepër i uritur dhe i 

shqetësuar,‖
643

 për të rimarrë, në këtë mënyrë ndriçimin narrator - personazh- lexues.  

Çështja ndryshon në prezantimin  e Anselmos, partizanit të vjetër e me përvojë, i 

cili shoqëron Xhordanin. Pas përshkrimit fizik narratori vëzhgon lëvizjet e Anselmos: 

―Plaku vinte i shkurtër e shulak, qe veshur me xhaketë të zezë fshatçe, pantallona bojë 

hiri ... në këmbë një palë opinga me shollë, të thurura me litar... dhe me një dorë qe 

mbështetur në njërën prej çantave‖
644

  

Vëmë re që vendin e narratorit e zë Xhordani (kryeheroi)  dhe pyetja ―Si ta thonë 

emrin ty?‖
645

, të cilën ai i bën Anselmos, shënon ndërrimin e roleve, pasi gjatë gjithë 

veprës do të jetë Xhordani që do të prezantojë në mënyrë të tërthortë teknikat e ndryshme 

kinematografike të ndriçimit të personazhit. Përsa i përket vetë Xhordanit, ai ndriçohet 

drejtpërsëdrejti. Pyetja që ai i drejton plakushit, i korrespondon pozicionit qendror të 

heroit, rreth të cilit ndërtohet romani dhe për të cilin personazhet zbulohen dhe ndriçohen. 

Kështu, nga njëra anë, narratori ndriçon heroin dhe ky i fundit, nga ana e tij ndriçon 

personazhet e tjera me anë të narratorit që vendoset në brendësi të heroit, për të shprehur 

mbresat, ndjenjat dhe ndjesitë e tij: ―Ky Anselmo i kishte dalë një udhërrëfyes i mirë dhe 

ishte i fortë për të ecur maleve.‖
646

  

Për ta konkretizuar këtë hipotezë, ne mund t‘u referohemi edhe disa fragmenteve 

të tjera në lidhje me teknikën narrative, sipas së cilës personazhet përshkruhen dhe 

mendojnë nga kamera vëzhguese e Xhordanit. Tregimi dhe përshkrimi drejtohen nga 

vështrimi dhe ndërgjegja e një personazhi.   

Me hyrjen në skenë të Pablos, Xhordani ngrihet, përshëndet dhe i buzëqesh, por 

nga ana tjetër ai vë re reagimin e Pablos i cili i përgjigjet me një ton të vrazhdë ―si me 

pahir‖
647

. Ky ton i shfaqet i tillë Xhordanit dhe narratori shërben si ndërmjetës ndërmjet 

përshtypjeve të Xhordanit dhe atyre që provon lexuesi. Vështrimi i Xhordanit drejtohet 

nga fytyra mjekërdendur me një kokë të rrumbullakët dhe si të ngulur deri në supe. Pas 

këtij përshkrimi të përgjithshëm, Xhordani kalon në detaje, pastaj tek e tëra e përsëri te 

fytyra, duke alternuar kështu perspektivën  e kameras: tipare të fytyrës- tipare trupore- 

tipare të fytyrës. Pas vështrimit vjen përshtypja e menjëhershme e Xhordanit, të cilit ky 

takim i parë i lë një shije disi të hidhur.   

Kjo teknikë është e pranishme edhe kur Xhordani takon Marian. Ajo përshkruhet 

me anë të vështrimit të heroit tonë.Vështrimi i tij, sigurisht i ndjekur nga  narratori, 

përqendrohet te duart, pastaj vajza e re e sheh në fytyrë dhe ai sheh nga një distancë tepër 

e afërt fytyrën e saj, një fytyrë e bukur ku mbizotëron brunja, duke vënë kështu në pah 

bardhësinë e dhëmbëve. Për të përshkruar Marien, narratori merr optikën e Xhordanit, i 

cili  na bën të shohim nga e njëjta perspektivë çfarë sheh dhe si e sheh Marian. Nuk është 

për t‘u habitur që ne nuk dimë asgjë se si Maria e vështron Xhordanin pasi kemi vetëm 

perspektivën e Xhordanit. Kësisoj, ne nuk arrijmë ta shohim nga brenda Marian. Ajo 

shfaqet nga jashtë përmes botës së brendshme të Xhordanit.  

Me shfaqjen e  Pilarit, Xhordani dëgjon nga goja e saj një lumë të sharash që ajo i 

drejton të shoqit. Sapo mbërrin, amerikani  e sheh nga jashtë ndërsa ajo afrohet: ―Robert 
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Xhordani pa një mesogrua  të madhe gati sa Pablo , sa  e gjatë dhe e gjerë rreth të 

pesëdhjetave, [...] me një fytyrë të zeshkët, si model graniti. Duart i kishte të mëdha, por 

të bukura dhe flokët e dendur, të zinj e kaçurrela, i kishte mbledhur top në zverk.‖
648

 Që 

nga përshkrimi dhe shtrëngimi i përzemërt i dorës së Xhordanit,  ne si lexues zbulojmë 

tiparin mbizotërues të karakterit të personazheve, i cili shfaqet nga jashtë, pa ndërhyrjen e 

narratorit. Ky i fundit kërkon angazhimin tonë përkrah heroit të veprës me qëllim që ne të 

perceptojmë ashtu siç percepton ai e të ndajmë simpatinë dhe antipatinë për personazhet 

që ne i njohim vetëm nëpërmjet tij.  

Çdo personazh i veprës kalon në sitën e përshtypjeve të Xhordanit, të cilat, 

sigurisht i shpreh narratori. E gjithë kjo në funksion të qëllimit të autorit: nën maskën e 

përmbushjes së misionit të hedhjes së urës në erë, Heminguej do të realizojë plotësinë e 

karakterit të heroit.    

E vetmja gjë që i intereson atij është të ketë njerëz të sigurt, efikasë me qëllim që 

hedhja e urës të jetë e suksesshme. Përshtypjet e Xhordanit diktohen nga shqetësimet e tij 

për ta përmbushur këtë mision. Gjatë shfaqjes së Pablos, Pilarit, Anselmos, El Sordos dhe 

guerilasve të tjerë, Xhordani shtron këtë pyetje në mënyrë të nënkuptuar: ç‘ besim duhet 

pasur për këtë apo për atë ? Janë përgjigje të tërthorta që gjen narratori për të shprehur 

gjendjen shpirtërore të tij të mjegulluar nga shqetësimet dhe dyzimet dhe jo për të 

shpjeguar personazhet.  

Përmes një përsëritjeje skenash, imazhesh, aksioni, dialogu, stili i Heminguejit 

kontrollohet dhe zhvillohet nëpërmjet detajit të veçantë realist. Ai tregon se çfarë ndodh, 

sigurisht pa zbukurime, duke krijuar kështu një vepër realiste, tipar kryesor i letërsisë 

moderne. Personazhet janë krijuar me detaje realiste dhe analiza vetjake e Robert 

Xhordanit pasqyron zhvillimin e karakterit në letërsinë moderne. 

Edhe struktura e veprës është moderne, shumë e ndryshme nga forma rrëfimtare 

tradicionale. Personazhet e ndryshme rrëfejnë historitë e tyre individuale, ndryshimet e 

pikëpamjes dhe kështu romani bëhet një koleksion historish ku çdo histori kontribuon në 

ndërgjegjësimin gradual të Xhordanit. Disa nënfabula ngjasojnë me artikujt e gazetave, 

ndikim nga përvoja e tij si gazetar dhe reporter. Gjenia e tij letrare qëndron në përdorimin 

e pak fjalëve për të dhënë një informacion maksimal. Sipas Heminguejit, pikëpamja është 

e rëndësishme: Për kë bie kambana paraqet rrëfimin nëpërmjet pikëpamjes së 

gjithëdijshmes që ndryshon vazhdimisht poshtë e lart nga njëri personazh te tjetri. Në 

këtë mënyrë, Heminguej mund të kronikojë në mënyrë të frytshme efektin e luftës te 

burrat dhe gratë e përfshira. Secili personazh tregon historinë e tij rreth sfondit të 

përpjekjes së grupit për të hedhur urën në erë : Maria rrëfen mbi vrasjen e prindërve të saj 

dhe dhunimin që i është bërë, Xhordani ndan me grupin atë çfarë ka mësuar rreth 

politikës së vërtetë të luftës te Gejlords në Madrid, Pilari ofron historitë më bindëse dhe 

të besueshme të frikës së Finitos në luftimin me dema apo atë të Pablosë dhe trimave të 

tij kur të dehur rrahën dhe masakruan për vdekje një grup fashistësh. Heminguej përdor 

flashbacks dhe flashforwards, teknika narrative retrospektivë dhe vizione të të ardhmes 

për të përmirësuar trajtimin e tematikës në vepër. Historitë e Pilarit mbi luftimin dhe 

heroizmin e bëjnë misionin më të gjallë dhe më prekës duke e vendosur në kontekstin 

historik. Kujtimet e Xhordanit kur idealet e tij nuk ishin ushqyer me realitetin e luftës 

theksojnë ndjenjën në rritje të zhgënjimit. Ëndrrat për të ardhmen e tij me Marian në 

Madrid i shtojnë një shije sa të ëmbël aq edhe të hidhur gjendjes së tij aktuale. Në lidhje 
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me këtë, Makjëll Rejnolds shprehet: ―Në veprën Për kë bie kambana Heminguej ka 

shkruar një koleksion historish të shkurtra të ngulitura në një roman inkuadrues, pa i 

kushtuar kujdes mjeshtërisë së tij artistike.‖
649

 Në këtë pikë, ne nuk biem dakord pasi 

kritikët e kanë vlerësuar stilin e këtij shkrimtari të madh si të thjeshtë, por të përkryer. 

Është e vërtetë se nuk kemi përshkrime à la Balzac, e as përshkrime à la Malraux, por 

edhe ato përshkrime që janë në vepër mbajnë vulën  e një pene të hollë prej shkrimtari të 

madh.  

Të tjerë kritikë janë shprehur se stili i kursyer në përdorimin  e mbiemrave dhe 

ndajfoljeve dhe thjeshtësia e shprehjes burojnë nga ndikimi që kanë ushtruar Gertrud 

Stein dhe Mark Tuejn te shkrimi i tij letrar. Barrën më të madhe e mbajnë emrat dhe 

foljet. Gjithsesi, duhet pranuar se stili i Heminguejit përshtatet më së miri me temën dhe 

subjektin e veprës dhe mbart simbolikë në vetvete. Fjalitë e shkurtra dhe konkrete, 

dialogu i gjallë dhe shqetësimi i tij për të gjetur fjalën e duhur e cila do të shprehë një të 

vërtetë të saktë shërbejnë si pika referimi për fiksionin e shekullit të njëzet. Ai është 

shumë i ndjeshëm ndaj ngjyrës, dritës, formës dhe atmosferës së vendeve të veçanta. Në 

sajë të aftësisë për të përçuar ndjenjat dhe mendimet e tij, Heminguej arrin të ngjallë 

emocione te lexuesi.   

Heminguej në këtë vepër shfaqet edhe si mjeshtër i dialogjeve. Ndoshta mund të 

thuhet se në shumicën e romaneve, dialogu është një nga prosedetë më të zakonshme dhe 

si rrjedhojë nuk është se përbën ndonjë veçanti në stilin e një shkrimtari. Me bindje mund 

të shprehemi se kontributi më i rëndësishëm në artin e rrëfimit është ndoshta dialogu. Në 

veprën Për kë bie kambana, një karakteristikë e veçantë e dialogut është kontrasti midis 

anglishtes së vjetër dhe asaj moderne. Anglishtja e vjetër, për përdorimin e së cilës 

Heminguej shpesh është kritikuar, përdoret nga personazhet kur ata bisedojnë me njëri 

tjetrin. Herën e parë kur shfaqet në vepër, sipas kritikëve, ajo nuk është veçse një 

përkthim nga spanjishta. Me sa kemi lexuar luftëtarët flasin kastiliançen e vjetër dhe  

kështu Heminguej ka preferuar të përshtatet me përdorimin e anglishtes së vjetër. 

Dialogun në rrëfimtarinë artistike ai e përdor në një mënyrë shteruese dhe e realizon nën 

prizmin e individualitetit gjuhësor.  Me një thjeshtësi që të habit, Heminguej përpiqet të 

testojë kufijtë e narratives, duke zgjeruar kështu mundësitë se si mund të tregohet një 

ngjarje. Ai përdor një këndvështrim kurioz omniscient duke përfshirë një varg të gjatë 

zërash rrëfimtarë. Kur i përshtatet qëllimit të autorit, narratori mund të tregojë se sa vuan 

Anselmo gjatë vëzhgimit të rrugës ndërsa fryn një stuhi bore ose ai mund të na rrëfejë 

mbi vështirësitë që ndesh Marti për të marrë mesazhin e gjeneralit Golz. Fuqia e këtij zëri 

narrativ ndjehet më shumë teksa rrëfen historinë e trishtueshme të vdekjes heroike të El 

Sordos në majën e vetmuar të kodrës. Kur kapitujt e fundit fillojnë të alternohen midis 

përpjekjes së Andresë për të lajmëruar Golzin dhe përpjekjes së Xhordanit për të hedhur 

urën në erë, Heminguej shfrytëzon sfondin për të dëshmuar mjeshtërinë e orientimit 

tradicional të rrëfimit.  

Një mënyrë e veçantë e rrëfimit në këtë vepër është edhe monologu i brendshëm. 

Në fund të veprës, Xhordani përpiqet të bindë veten se nuk i dhemb këmba, por ndërkohë 

e pushtojnë mendime të turbullta: ―Duhet të pajisemi me radio transmetuese me valë të 

shkurtra. Po, ka shumë e shumë gjëra që na duhen‖
650

 ose ―Mendo për Montanën. 
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S‘mundem‖
651

, etj,…  Ai dialogon me veten, sikur dy gjëra të nxiteshin në kokën e tij, dy 

ide, ose sikur ai të fliste dhe në të njëjtën kohë të mendonte diçka tjetër. Ne si lexues, na 

krijohet ndjesia sikur janë dy veta. Në fakt, heroi bisedon me një të dytë; me ndërgjegjen 

e tij. Kemi të bëjmë me këtë taktikë të autorit, sipas së cilës gjendja shpirtërore dhe 

gjendja fizike luftojnë me njëra-tjetrën. Autori e realizon edhe nga pikëpamja formale. 

Pyetjeve të mundimshme Xhordani i përgjigjet me shkronja korsive. Këto përgjigje duket 

sikur vërtet ndërveprojnë me pyetjet ose reflektimet që i paraprijnë, duke theksuar idenë 

që ata vijnë nga dy vende të ndryshme, nga dy persona pothuajse të ndryshëm. Në këtë 

vepër, Robert Xhordani është  heroi i Heminguejit. Ky i fundit dëshiron të mundë 

vdekjen përmes shkrimit: Ja pse heroi që i bie kambanës së vdekjes, është i ri. Ai 

përfaqëson kërkimin e Heminguejit. Mirëpo ky personazh shfaq gjithashtu ngjashmëri të 

shumta me autorin. Gjithsesi, jo aq sa të flitet për një roman autobiografik ose jo 

mjaftueshem sa për të thënë që heroi është vetë autori. Megjithatë një pjesë e qenies së 

heroit është vetë Heminguej.  

Heminguej mahnitet nga vdekja, po aq sa e ka edhe frikë. Siç  e thamë edhe më 

lart, ne shohim një hero që tenton ta bindë veten që nuk ka dhimbje: ―Vdekja është e 

keqe, kur zgjat shumë e kur ka dhimbje aq të fortë, sa të poshtëron. Kurse ti pate fat, S‘ke 

fare dhimbje.‖ Pastaj sigurohet me shpjegime racionale ―Mua më duket se ke hemorragji 

të brendshme aty, ku  kocka e thyer ka prerë vendin përqark vetes.‖
652

  Teknika e dialogut 

që autori përdor përgjatë gjithë këtij fragmenti, i lejon autorit të vërë në dukje vetminë e 

personazhit. Ai nuk mund të ankohet nga kjo dhimbje pasi sidoqë të jetë, ai është i vetëm 

dhe kjo nuk do të ndryshojë asgjë. Heroi kërkon ta harrojë këtë vuajtje me qëllim që të 

përqendrohet në atë çka bën, çka jeton. Duhet ta mposhtë këtë dhimbje. Për më tepër, 

autori gjithashtu mohon çdo dhimbje ose vështirësi morale: ― O zot, mirë që ia mbusha 

mendjen asaj të ikë.‖ Mirëpo, ai ështe vetëm, aq më keq dhe i lënduar. Nuk i mbetet 

rrugëzgjidhje tjetër, veçse të qëndrojë aty e të përpiqet të ngushëllojë veten, duke 

menduar se kështu është më mirë. T‘ia lejojë vetes ta pushtojë ankthi i vetmisë nuk do ta 

bënte më të fortë. Në të njëjtën kohë, ai shmang dhe emocionet dhe përpiqet të ruajë 

vetëkontrollin. Herë pas here përpiqet të bindë veten se nuk ka dhimbje, por në fund 

duket se dhimbja ka fituar terren në gjendjen e tij shpirtërore, edhe pse ai u përpoq të mos 

e linte të hynte në shpirtin e tij. ― Dëgjo, ndoshta do të më duhet ta bëj atë punë, sepse po 

humba ndjenjat ose po më ra të fikët, s‘jam për gjë fare[…]‖ 
653

 Xhordani, përmes 

apostrofit ―Dëgjo‖, fjalë të cilën e përdor disa herë, krijon idenë se dikush mund t‘i 

degjojë mendimet e tij (praninë  e bashkëbiseduesit). Ai e di mirë që megjithë betejën e 

tij kundër dhimbjes, nuk mund ta mohojë atë, e pikërisht në momentin kur mendon se po 

e sfidon, është kjo dhimbje që e çon drejt vdekjes. Mendojmë të mos zgjatemi mbi 

përballjen e tij dinjitoze me vdekjen. Gjithsesi, duhet pranuar  se autori krijon një truk 

letrar për të luajtur me vdekjen. Prania  e dhimbjes është vetëm lodra që shërben për të 

luajtur lojën. Një gjetje e arrirë.  Dhimbja e pret vdekjen, e ruan, i reziston aq sa mundet, 

duke e shtyrë sa më larg që të mundet. Pikërisht në këtë kontekst ndërhyn teknika e 

teorisë së ajsbergut, sipas së cilës, lexuesi arrin të kapë atë që nuk është  e formuluar në 

tekst, në pjesën e zhytur të majës së ajsbergut.  Autori zbulon që ështe pjesa e zhytur e 

ajsbergut ajo që i jep madhështi asaj që është thënë në sipërfaqe dhe jo anasjelltas. 
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Ngjarjet, objektet ose dialogjet e raportuara nga rrëfimtari ngjyrosen nga lexuesi, falë 

kontekstit afektiv të pashprehur haptazi. Duke qenë se shkrimtari shkruan me mjaft 

vërtetësi, lexuesi do të ketë nga këto gjëra një ndjenjë po aq të fortë sa dhe shkrimtari që i 

ka shkruar. Madhështia e lëvizjes së një ajsbergu i detyrohet asaj çka vetëm 1 e 8-ta e 

lartësisë së tij del nga uji.  Robert Xhordani nuk e shpreh dhimbjen e tij, por ajo shfaqet 

krejt qartë falë majës së dukshme, pavarësisht pjesës së zhytur të ajsbergut të sugjeruar. 

Këtë dhimbje, lexuesi e sheh, e ndjen teksa ndjek rrëfimin e  ngjarjeve. Por janë më 

shumë përshkrimet e sakta të plagosjes, kockat e thyera, grisjet, reagimet që shfaqen në 

fizikun e heroit që lejojnë lexuesin ta imagjinojë këtë vuajtje, ndoshta më shumë se fjalët 

e përdorura nga Robert Xhordani. Deri në faqet e fundit, heroi do të mbetet një njeri me 

dinjitet, por lexuesi e imagjinon se ai vuan më shumë sesa  kërkon të tregojë. Në këtë 

pikë, heroi e bashkë me të dhe autori mbartin një lloj madhështie. Edhe pse asgjë më 

shumë se përshkrim faktesh, lexuesi mund ta imagjinojë skenën dhe gjendjen fizike, 

madje edhe morale të heroit, ndërkohë që autori përpiqet të tregojë sa më pak të jetë e 

mundur rreth ndjenjave  dhe emocioneve të heroit. Edhe pse pranë vdekjes, beteja e 

Xhordanit vazhdon për një solidaritet me çështjen spanjolle dhe në unitet me njerëzimin.  

Gjatë leximit të veprës, vihet re që Heminguej nuk e respekton gjithmonë 

teknikën narrative të tregimtarit që di gjithçka mbi ngjarjet. Ai shpie lexuesin në mendjen 

e Xhordanit, një privilegj i vjetër ky, por më pas Xhordani zë vendin e narratorit në faqe 

të tëra në vepër. Ai bëhet rrëfimtari që tregon flashbacks nga jeta e tij e mëhershme dhe 

flashforёards me ëndrrën për ta marrë Marian në Madrid. Monologjet e brendshme  të  

Xhordanit të cilat kthehen në rrëfime, histori brenda historive, meditimet e ngjeshura dhe 

domethënëse, bisedat intime në dukje të rëndomta por me ngarkesa emocionale, të 

habitshme shprehen me një gjuhë aq të thjeshtë  sa e bëjnë veprën e Heminguejit të 

pavdekshme.  

           4.4.1. Histori të tjera brenda historisë kryesore  

Një anë e veçantë e narratives janë edhe historitë e tjera të përfshira brenda 

historisë që zë vendin më të madh, asaj të hedhjes së urës në erë. Kështu lexojmë rrëfimin 

e historisë së Rafaelit për shpëtimin e Marias, ndërsa hodhën trenin në erë; atë të historisë 

së vdekjes së Kashkinit e cila zbulohet gjatë rrjedhës së ngjarjeve në vepër: historinë 

tërheqëse të luftimit të El Sordos në majë të kodrës: historinë e Marias mbi ekzekutimin e 

prindërve të saj dhe dhunimin e saj: historinë e Andresë të garës me dema kur ishte i ri 

dhe së fundi historinë e edukimit politik të Gejlords në Madrid. Pothuajse secili 

personazh, përfshirë edhe Pablon, kthehet në një farë mënyre rrëfimtar brenda rrëfimit të 

madh. Vlen këtu të përmendim aftësinë e jashtëzakonshme rrëfimtare të Pilarit. Nuk 

bëhet fjalë thjesht për një rrëfim. Së pari, ajo tregon historinë e jetës së saj në Valencia 

me toreadorin, Finiton, dhe më pas krijon dhe pastaj vazhdon rrëfimin me darkën e tij të 

nderit që kthehet në diçka groteske teksa Finito frikësohet nga koka e demit e cila 

ndodhet në mur. Gjithsesi, këto histori janë lënë si në hije krahasuar me rëndësinë e ditës 

së parë të revolucionit kur Pablo dhe fshatarët ekzekutuan fashistët në qendër të fshatit 

duke i rrahur për vdekje teksa ndodheshin në një gjendje të dehur, e cila më pas u 

shndërrua në kafshëri. Kjo përfshirje e historive të tjera brenda historisë kryesore, kjo 

teknikë rrëfimi nuk është se është përdorur vetëm në këtë vepër. Mund të përmendim 
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edhe Në Kohën Tonë, Vdekje Pasdite, Kopshti i Edenit,etj. Për secilën histori audienca e 

parë është Robert Xhordani, për të cilin, mund të pohojmë pa ndrojtje se është vetë autori.  

― [...] Pilari ia kishte nxjerrë të gjallë parasysh gjithë skenën, ashtu si qe zhvilluar 

në qytetibn e saj. Sikur të dinte të shkruante kjo grua. Ai do të përpiqej ta shkruante dhe, 

po të kishte me fat e po të mund ta mbante mend, do ta hidhte në letër, ashtu siia kishte 

treguar ajo. O zot,sa bukur tregonte. Ajo është më e mirë se Kevedo, […] Sikur të 

shkruaja aq mirë sa të bëja tregim , mendoi ai (Xhordani).‖
654

  

Dhe ja ku ndodhemi përpara një momenti post-modern, ku ngjarja brenda ngjarjes 

dëgjohet nga një shkrimtar që shpreson të shkruajë një ditë historinë që ne kemi lexuar. 

Këtë ne e mësojmë nga gjysma e romanit, ku na tregohet që Xhordani do të shkruajë një 

libër rreth ngjarjeve të njohura nga ai si dhe rreth gjërave që ai i njihte mirë. Siç 

mendonte, ai do të duhej të bëhej një shkrimtar më i mirë se ç‘është tani në mënyrë që t‘i 

trajtojë këto gjëra . Që Xhordani të mund të identifikohet me vetë autorin, duhet që ai të 

bëhet një mjeshtër më i mirë për të shkruar një histori. 

Paralelisht me çfarë u tha më sipër, Majkëll Rejnolds bën një analogji të misionit 

të Xhordanit për hedhjen e urës në erë me punën e një artisti për krijimin e një vepre arti. 

Ja se çfarë shkruan ai:  

―Sapo kuptojmë që toreadori, gjahtari, boksieri i veprave të mëhershme  ishin 

metafora për autorin dhe që i gjithë qëllimi është rreth të shkruarit, proceseve dhe qëllimit 

të tij si edhe rreth vdekjes së artistit. Kundrejt rreziqeve të mëdha dhe gjërave të 

çuditshme, artisti, gjithsesi, vazhdon të performojë : shkrimtari me trillin e tij , 

dinamithedhësi  me aksionin e urës. Duke u nisur nga etika e Heminguejit  e vitit 1940, 

asnjëri prej tyre nuk ka një zgjidhje reale: libri duhet të shkruhet dhe ura duhet të hidhet 

në erë: secili është bërë funksion i tjetrit. Por vdekja e secilit e pakëson qenien njerëzore, 

sipas premtimeve të epigrafit të Xhon Donit dhe përfundimi i secilit mision pakëson 

depon e ideve të artistit, duke e bërë kështu koston e jetës dhe të artit pothuajse të 

padurueshme. Pothuajse, por jo tërësisht, sepse në prehërin e vdekjes, ne vazhdojmë të 

krijojmë artin tonë të ndryshëm, siç mund të jenë format e tij e më pas të zbrazim 

minierën nga ku vijnë burimet tona.‖
655

   

Me anë të kësaj analogjie me domethënie filozofike, presupozohet se edhe jeta e 

secilit është një varg veprash artistike, një koleksion ngjarjesh. Qoftë vetë Heminguej, 

qoftë Xhordani nuk kanë një zgjidhje dhe të gjitha ngjarjet tona përfshihen në ngjarje më 

të mëdha e kështu pra, kambana bie edhe për ne.  

Shumica e veprave të  Heminguejit janë  shkruar në  vetën e parë, por  te vepra 

Për kë bie kambana ai përdor disa teknika narrative. Ai përdor dialogje të  brendshme, 

përshkrime objektive, ndryshime të shpejta të fokalizimit (pikëpamjes) dhe në  përgjithësi 

një strukturë  më të lirshme se në veprat e mëparshme. Heminguej besonte se stili i  

shkrimtarit duhet të  jetë direkt dhe personal, shëmbëlltyra e tij e pasur dhe  tokësore dhe 

fjalët e tij të  thjeshta dhe të  fuqishme. 

  Romani Për kë bie kambana mund të lexohet si përshkrim i së vërtetës së luftës, 

si rrëfim dramatik fatesh vetjake dhe si meditim rreth fatit të njeriut.  Përgjatë veprës Për 

kë bie kambana ne ndeshemi me një pamje aq të veçantë  vendesh, objektesh dhe 

njerëzish saqë lexuesi ndjen sikur po i përjeton ngjarjet njësoj si personazhet, çka shënon 

një arritje letrare të autorit. E gjithë kjo, përmes detajesh artistike si figura kristalizuese, 
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realizuar me anë të përdorimit të emrave dhe foljeve. Kështu, nëse ndodhet një objekt në 

skenë, Heminguej do ta përmendë. 

Stili i tij i drejtpërdrejtë, i ngjeshur ku mbizotërojnë dialogjet dhe monologjet e 

bëjnë Heminguejin të mbetet një shkrimtar i madh, veprën e të cilit ta ka ënda ta lexosh. 

Për ta përmbyllur këtë çështje, mund të pohojmë me bindje se kemi të bëjmë me një 

vepër që i ruan karakteristikat e romanit klasik: thjeshtësi stili të drejpërdrejtë ku çdo 

fjalë, çdo element narrativ mbart peshën e një vepre unikale dhe universale.  

           4.5. Narrativa te Hasta la vista   

Hasta la vista, një vepër e frytit letrar të pjesëmarrjes së Markos në luftën e 

Spanjës, mund të konsiderohet si rasti tipik që dëshmon mbi lidhjen e krijimtarisë së tij 

me jetën dhe veprimtarinë e tij. Shumë ngjarje, personazhe, madje dhe reale apo 

përshtypje të autorit janë gdhendur në kujtesën e tij, duke dhënë përshtypjen sikur ka 

mbajtur ditar. Petro Marko ka një kujtesë të mahnitshme. Rrëfimi letrar vendoset 

paralelisht me Historinë. Siç thekson edhe studiuesja spanjolle Marta Maria Garcia 

Suarez, ―Marko ka sakrifikuar pjesë nga romanet për historinë.Vepra e tij nuk ka shumë 

të dhëna historike. Por prapë iu jep një rëndësi shumë  të madhe, duke i shpërndarë në 

kohë dhe hapësirë, në mënyrë të tillë që një lexues që nuk e ka lexuar historinë e Spanjës, 

siç mund të jetë edhe lexuesi shqiptar, të mos lodhej prej kësaj.‖
656

 Historia e luftës së 

Spanjës hyn aq natyrshëm në rrëfim sa vetë lexuesi bëhet pjesë e pandarë e tij për të 

ndjerë rrahjet e zemrës të secilit personazh, për të përjetuar gëzimet e hidhërimet, për të 

thithur aromën e pishave dhe të ullinjve, për të ndjerë erën e barutit dhe për të parë dritat 

e shkrepëtimave të automatikëve, për të dëgjuar zhurmën e avionëve në fluturim që 

bombardojnë njerëz të pafajshëm, viktima të bishës gjakatare fashiste. Një shkrimtar i 

arrirë është ai që di të ekuilibrojë përmbajtjen historike me pjesën e realitetit që ai ka 

krijuar.  

Edhe pse e ndarë në kapituj të shpërndarë si në barazpeshë, jo të ngjeshur, vepra 

evoluon në kohë dhe hapësirë për të përshpejtuar ritmin e aksionit, lëvizjeve dhe për të 

ndjerë rrahjet e zemrave të të rinjve që dashurohen. Shpeshherë, lë pikëpyetje në mënyrë 

të qëllimshme që jo domosdoshmërisht marrin përgjigje në kapitullin në vijim. Ata mund  

të zgjidhen fare mirë në mënyrë të papritur, shumë faqe më pas. Eshtë një teknikë letrare 

që e përdor dhe e ushtron me mjeshtëri. Ashtu si te romani Për kë bie kambana, vihen re 

lëvizje të njëpasnjëshme që i korrespondojnë perceptimit normal të një situate, ne 

depërtojmë në lidhjen zinxhir të elementëve të dramës. Ai fillon me mbërritjen e 

vullnetarëve shqiptarë në këtë luftë për të vazhduar më pas me ngjarjet që ata përjetojnë, 

luftime, bombardime, momente romantike. Fundi i romanit është pak tragjik pasi 

Republika humb betejën me Frankon, të  dy protagonistët kryesorë të romanit ndahen pas 

gjithë atij përjetimi emocionesh njerëzore dhe vullnetarët largohen optimistë për një 

fitore në të ardhmen. E veçanta e këtij romani është se gjatë rrëfimit, qoftë në dialogje , 

qoftë në letra apo lajme telegrafike realitetit spanjoll i pranëvihet herë pas here edhe 

realiteti shqiptar, si për të treguar se të dy popujt përjetojnë një dramë. Krahas dramës së 

varfërisë e të vuajtjeve, populli spanjoll përjeton edhe dramën e luftës së përgjakshme. 

Ndërsa populli shqiptar përjeton  dramën e varfërisë e të papunësisë.   
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Në fakt ndodhemi përballë dy realiteteve: realiteti i një përvoje të përjetuar që ka 

nxitur autorin për të shkruar veprën dhe realiteti që krijon vetë krijuesi. Për një lexues që 

nuk ka  informacion mbi veprimtarinë e tij  jashtëletrare mund të krijohet ideja se kemi të 

bëjmë me një trillim të autorit.   

Petro Marko rrëfen dhe sheh nga pozita të ndryshme. Me një mjeshtëri të rrallë ai 

hyn brenda rrëfimtarit dhe distancohet prej tij kur është e nevojshme. Herë-herë flet në 

pozitat e njërit apo tjetrit personazh dhe here-herë i lë të shprehen vetë. Nisur nga ky 

konstatim kemi tre narratorë; autorin, narartorin dhe personazhin hero. Ndërsa lexuesi 

bëhet pjesë e rrëfimit të ngjarjeve të luftës dhe atij të dashurisë, kësisoj, ai krijon një lloj 

marrëdhëniejeje me narratorin, i dëgjon dhe i shikon ngjarjet njëlloj si narratori duke 

përjetuar kështu  edhe emocionet e personazheve. Gjithsesi, me çfarë konstatojmë, autori 

është ai që di gjithçka mbi ngjarjen dhe ai që drejton zhvillimin e ngjarjeve. Me fjalë të 

tjera, është ai që di dhe të vërtetën dhe e sajon atë, është ai që fut në skenë narratorin dhe 

personazhin-hero, që i bën ata të flasin e të bashkëbisedojnë me të tjerët. Marko është 

kudo, në beteja, në pushime, në dialogje dhe në mendimet e personazheve protagonistë të 

veprës, si Gori dhe Anita, si dhe udhëheq narratorin në rrëfimin e tij.  

Nuk mbetet prapa as vendi i narratorit, i cili luan rol jo pak të rëndësishëm në 

vepër. Me zërin e tij rrëfimtar, ai krijon përshtypjen sikur është në dijeni të ngjarjes në 

fjalë. Ai di çfarë thonë dhe mendojnë personazhet. Ai është madje një vëzhgues i 

kujdesshëm i veprimeve të tyre. Ashtu si autori, ai përpiqet të distancohet nga mendimet 

dhe bindjet e personazheve për t‘u lënë liri të shprehen vetë, por nga ana tjetër ky zë 

rrëfimtar është i gjithëdijshëm. 

Duhet pranuar se në vepër narratori i distancuar nga ngjarja që rrëfen, zhduket 

gradualisht për t‘ia lënë vendin ose autorit ose personazhit-hero i cili ndërhyn me 

përshtypjet, pyetjet, aludimet e herëpashershme qoftë mbi luftën, qoftë mbi dashurinë. 

Kjo teknikë është përdorur nga Marko për të pasqyruar botën e brendshme, mbresat apo 

mendimet e ndryshme me anë të daljes në skenë të personazhit. 

Personazhi sikur mbizotëron narratorin pasi ai raporton edhe anekdota, dialogje 

apo beteja që i ka dëgjuar rastësisht, gjë që mund të bëhej fare mirë nga zëri rrëfimtar. E 

në këto raste, mund të hamendësohet se personazhi bëhet një me autorin duke shprehur, 

në këtë mënyrë, natyrën, cilësitë dhe pse jo, dhe botëkuptimin idealist të vetë autorit.  

Teknikës së rrëfimit nuk i shpëton as syri kinamatografik, i cili vëzhgon rrjedhën 

e ngjarjeve: ―Gorit i pëlqente kjo pamje si në film,: ushtarë që hynin e dilnin, sirena treni 

që shponin qetësinë e natës, biseda lufte. Salla e kantinës errësohej nga tymi i duhanit dhe 

ndonjë kitarë shoqëronte këngën e bukur të ndonjë grupi që pinte rum ose malaga... Gori 

me sytë që i shkëlqenin, shikonte në fytyrë shokët që hynin e dilnin‖
657

. Vëmë re që është 

e njëjta teknikë që Heminguej përdor te Për kë bie kambana, ku personazhet ndriçohen 

nga Xhordani. Gjithsesi, nuk mund të themi se është e gjithëpranishme në vepër.  

Po ta krahasojmë me fillimin e romanit, Marko përdor një teknkë rrëfimi disi të 

ndryshme nga Heminguej, pasi narratori i prezanton personazhet sikur t‘i kishim njohur 

më parë, në një tren tek dialogojnë me njëri-tjetrin, pa i përshkruar ata fizikisht, me 

ndonjë të dhënë të shkurtër mbi gjendjen e tyre shpirtërore. Nuk është se është një skenë 

klasike e një tregimi ku shfaqet një dekor i mirëpërcaktuar, me tregues kohorë, vendorë 

(flasim për një vendndodhje gjeografike), thjesht një tren që lëviz ngadalë. Skenat e 
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luftimeve, bombardimet, lajmet, letrat, fitoret apo humbjet shkrihen në dialogje dhe në 

monologje.  

Përshkrimet e peisazheve, motit apo të vendeve të ndryshme shkrihen ose 

alternohen natyrshëm brenda rrjedhës së ngjarjeve të veprës. 

Ashtu si te Për kë bie kambana, të shumta janë anekdotat, rrëfimet e jetës ose 

kujtimet nga e kaluara historike e popujve të ndryshëm dhe e popullit shqiptar, në 

veçanti, të cilat në gjuhën psikologjike quhen flashbacks. Kjo teknikë e veçantë rrëfimi e 

bën veprën Hasta la vista të shndërrojë realitetin e jetuar, një realitet historik në një lëndë 

të mirëfilltë letrare , me të gjitha karakteristikat e një trillimi të vërtetë letrar.  

Përsa i përket dialogut, ai hyn natyrshëm dhe i gjallë si për të thyer monotoninë që 

mund të karakterizonte një roman të mirëfilltë lufte. Është dialogu që shpesh edhe 

karakterizon personazhet, gjendjen e tyre shpirtërore, idetë dhe qëndrimet e tyre ndaj 

luftës, jetës apo vdekjes. Mund të marrim shembullin e Pucelit i cili me anë të fjalëve 

shpreh mënyrën e të menduarit, të vepruarit dhe qëndrimet e tij ndaj botës që e rrethon. 

Monologjet e brendshme zënë gjithashtu një vend të rëndësishëm. Sigurisht, në 

këtë atmosferë lufte, dyzimet në mendimet e personazheve janë të justifikueshme, 

dyzime, ku pasioni përballet me detyrën, e mira me të keqen, njerëzorja me mizoren, jeta 

me vdekjen. Pyetje e mendime të turbullta i mundojnë personazhet. Në dallim nga 

Heminguej, ku vetëm Xhordani dialogon me vetveten, te Hasta la vista teknikën e 

monologut të brendshëm e përqafojnë Gori dhe Anita. Ndoshta këto pyetje dhe mjegullim 

mendimesh janë në funksion të pikëpyetjeve të mëdha që ngrenë  këto dy protagonistë në 

lidhje me të ardhmen e tyre si dy të dashuruar. Në këtë drejtim, ai tregohet një vizionar 

largpamës pasi dashuria e tyre është një lidhje e parealizueshme në kontekstin historiko-

shoqëror të kohës. Kontekst historik pasi ata, si të dashuruar me kombësi të ndryshme i 

ndan lufta, dhe shoqëror pasi kjo lidhje është e pamundur në kushët e kohës kur u shkrua 

kjo vepër (kemi parasysh këtu se Petro Marko ndodhet nën presionin e kornizave të 

realizmit socialist). Gjithsesi, ai guxoi dhe për këtë ndërmarrje iu nënshtrua kalvarit të 

vuajtjeve dhe persekutimeve duke bërë histori në piedestalin e letërsisë shqiptare.  

Nuk mungojnë edhe ligjëratat thirrmore të cilat janë në funksion të qëllimit që 

autori i ka vënë vetes: të zgjojë ndërgjegjen e luftëtarëve e të lexuesit mbi rëndësinë e 

kësaj ngjarjeje që vërtet tingëllon aktuale. Lidhur me këtë, kritika është treguar shumë e 

ashpër duke e konsideruar ndoshta si një ndër pikat më të dobëta të mënyrës së tij të të 

shkruarit.  

Është folur shumë edhe për stilin agjitativ që përdor Marko në këtë vepër. Ai 

madje është kritikuar. Sipas Mark Gurakuqit, ―Petro Marko ka rënë në agjitacion të hapët, 

që si fakt në vetvete mund të ketë qenë i vërtetë, por që në vepër artistike tingëllon si jo 

aq i pranueshëm‖
658

 Është kritikuar edhe për ngjyrën natyraliste sidomos në bisedat mes 

personazheve. Virion  Graci në studimin e tij krahasimtar mbi veprën e Heminguejit dhe 

të Markos përpiqet të justifikojë dhe të lartësojë autorin shqiptar Markon nisur nga 

formimi, pozitat dhe rrethanat kur e ka shkruar veprën: ―Kultura jonë tradicionale që e 

sheh të garantuar vijimësinë e saj kryesisht nëpërmjet përsëritjeve epigonale, nëpërmjet 

oportuniteteve estetiko-stilistikore dhe zyrtarizimit të standardeve vlerësuese, e 

pamundësoi realizmin e P. Markos si letrar në ato përmasa që ka pasur dhuntinë. Kurse 

vlerën e tij letrare – artistike e çmuan deri sot me kultin e njohur tashmë për servilizëm 
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kronik, duke u nisur së pari nga vendi që i jep sistemi politik-shtetëror njeriut P. Marko, e 

mandej, duke i hedhur ndonjë sy veprës së tij të gjymtuar.‖
659

 

 Duhet vlerësuar fakti se ky romancier i përmasave gjeniale rikrijoi artistikisht një 

periudhë të vështirë të botës spanjolle dhe asaj shqiptare, por ai arriti që të bindë lexuesin 

se ekziston një rreze shprese mbi madhështinë dhe mirësinë e qenies njerëzore, kur bëhet 

fjalë për çështje të mëdha.  

           4.5.1. Stili epistolar –një element i veçantë komunikimi  

Me anë të tij Marko ―u jep dorë të lirë‖ personazheve, duke u lejuar një lloj 

individualiteti dhe njëkohësisht, duke thyer monotoninë e rrëfimit në një mënyrë tërësisht 

origjinale. Ashtu sikurse nëpërmjet dialogut, edhe nëpërmjet letrës personazhi lexohet 

drejtpërdrejt. Letrat ndryshojnë nga njëra-tjetra për nga motivet, forma dhe vetë personi 

që i shkruan. Duhet pranuar gjithashtu fakti se me anë të letrës ndryshohet korniza e 

referencave në komunikim, pra situata e komunikimit.  

Letra në këtë vepër vjen si mënyrë e vetme dhe unike komunikimi ndërmjet disa 

prej personazheve në pamundësi të takimit të drejtpërdrejtë. Përdorimi i elementit letër 

gjithashtu na drejton në kohë ―në mënyrë të nëndheshme‖, pasi ndoshta merr të mirëqenë 

vetëdijen kohore të lexuesit, i cili që në hyrje njeh kontekstin e luftës së Spanjës.   

Një nga qëllimet kryesore të autorit është të zbërthejë psikologjinë dhe botën 

shpirtërore të karaktereve. Mund të themi madje se ata shërbejnë si një mjet zbulimi i 

realitetit historik, politik, ideologjik dhe njerëzor.  

Individi paraqitet në vepër në marrëdhënie  shoqërore, politike dhe ndërpersonale. 

Letra e babait të Igor Jarenkos zbulon një marrëdhënie të veçantë politike, shoqërore dhe 

ndërpersonale. Politike pasi i ati, Andrea, si punëtor sovjetik përmend, ndër të tjera,  

sorrat fashiste të cilat duhen shporrur. Shoqërore pasi ai i shkruan të birit që të ndajë 

pakon e cigares me shokët. Ndërpersonale, pasi në këtë letër përmendet e ëma, i ati dhe e 

dashura apo e fejuara. 

Në letërkëmbimin Gori-punëtorët e Lionit në faqen 58, si dhe në faqen 148, 

punëtorët shqiptarë të Argjentinës nxisin dhe falenderojnë luftëtarët garibaldistë me fjalë 

dhe me vepra, të shprehura këto me dërgimin e disa pakove dhe të hollave të mbledhura 

në një miting solidarizimi. Letrat përfundojnë me shprehjen Non passaran.  

Vijojnë më pas letërkëmbimet Thimi i vogël-Asim. Është Thimi i vogël që rrëfen 

shqetësimin e shokëve mbi ngjarjet në Spanjë të cilat përcillen në Shqipëri me anë të 

Radio Moskës  dhe që e mbyll letrën me ―Fitoni luftën.‖
660

   

Në faqet 388 dhe 389, pas vrasjes së Asimit janë dy letra drejtuar Gorit, njëra nga 

shokët e Tiranës të cilët rrojnë me ritmin e luftës së Spanjës, gëzohen kur goditet rëndë 

armiku dhe dëshpërohen kur pësohen humbje. Gjithashtu ata i bëjnë thirrje Gorit dhe 

shokëve të tij të mos e lënë fashizmin të shkelë mbi tokën ku u mbulua Asimi dhe shokë 

të tjerë të nderuar. Në të njëjtën kohë ata i bëjnë të ditur se e kanë shumëfishuar 

veprimtarinë e tyre dhe më në fund e mbyllin letrën me No Passaran .  

Le të ndalemi te forma e këtyre letrave. Po t‘i referohemi parimeve të shkrimit 

epistolar, letra është formalisht e identifikueshme nga:  
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- data dhe vendi që lejojnë të përcaktohet qartë kuadri hapsinor dhe kohor i              

marrësit. 

- hapja, me përmendjen e marrësit.  

- zhvillimi 

- përfundimi  

- mbyllja që përmban një formulë lamtumire dhe firmën.  

Shtrojmë pyetjen : A respektohen të gjitha parimet e shkrimit epistolar? 

Përsa i përket hapjes, ky element është kryesisht i pranishëm në të gjitha 

fragmentet e letrave që bëhen pjesë e rrëfimit letrar, si për shembull: ―Igor, biri im! 

Shoku Gori‖ ― Gori, biri im!‖, ―Të dashur shokë, luftëtarë të Lirisë!, ― Gori im!‖,‖ Anita 

ime!‖, ― Gori, shok i dashur!‖. Këtu madje rimerret formula hapëse gjatë letrës. Formula 

të  tjera  hapëse janë si të tilla: ―Të dashur shokë!‖, ― Shoqe Marta!‖ 

Zhvillimi nuk ka të njëjtën shtrirje në të gjitha copëzat  e letrave dhe ai është aty 

me një qëllim të caktuar nga ana e dërguesit.  

Ky element neglizhohet krejtësisht nga autori kur bëhet fjalë për përfundimin.    

Formula e përmbylljes së letrës nuk është e gjithëpranishme pasi kemi të bëjmë 

me copëza letrash, gjë që dëshmohet nga prania e tri pikave (...). Pas fjalëve tipike të 

mbylljes, autori preferon  më tepër fjalë e shprehje inkurajuese si : ―Të presim 

kryelartë‖ , ―No passaran‖( 2 herë), ―Fitoni luftën, Asim!‖.  

Për të vënë në dukje gjithëpraninë e dërguesit, të cilin e karakterizon subjektiviteti 

i pikëpamjes së tij në funksion të efektit që ai dëshiron të krijojë te marrësi. Mund të 

përdoren modalitete të ndryshme, të tilla si:  

-modalitete pyetëse: ‗‘Ku je tani ti? Ku lufton?‘‘, letra në faqen 148 

-modalitete thirrmore: ‗‘Igor, o bir!‘‘,‘‘I bini fashizmit!‘‘, letra në faqen 47 

-një pikësim të bollshëm 

-prania e marrësit si një bashkëbisedues ―aktiv‖ 

Komunikimi epistolar :  

Letra është një diskurs që  mbështetet në komunikimin ndërmjet një dërguesi dhe 

një marrësi të caktuar dhe ky komunikim realizohet sipas një skeme të hartuar nga 

Zhakobson në Essai de linguistique générale : 

KONTEKSTI                              

I cili e vendos mesazhin në hapësirë (letra që shkruhen nga vende të ndryshme: 

Shqipëri, Spanjë, Francë, Argjentinë, etj) dhe kohë, gjë që nuk ndodh te letrat e romanit 

në fjalë(me përjashtim të një letre dërguar nga shokët  e Tiranës e cila mban datën 25 prill 

1938), pavarësisht se ne si lexues jemi në dijeni të kontekstit historik në të cilin 

zhvillohen ngjarjet e romanit (kemi të bëjmë këtu me funksionin referencial) 

MESAZHI 

Ka të bëjë me funksionin poetik: artin e të shkruarit dhe theksimin e tij. 

Në veprën në fjalë kemi të bëjmë me zgjimin e ndërgjegjes për një luftë 

gjithëpërfshirëse kundër diktaturës fashiste në solidaritet mbarënjerëzor për demokraci, 

për një botë të paqshme e për ditë më të mira.  

DËRGUESI 

Ai që shkruan letrën. 

Funksioni shprehës me anë të të cilit ai vë theksin në atë që ndjen : emocione, të 

vërteta ose të rreme, pra, me fjalë të tjera subjektivitetin e dërguesit.   
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P.sh mund të shprehet dashuria mes Gorit dhe Anitës, dashuria prindërore, 

dashuria për Spanjën dhe Shqipërinë apo urrejtja ndaj shtypësve dhe bishës fashiste të 

armatosur gjer në dhëmbë.  

MARRËSI 

Ai që merr letrën . Kemi të bëjmë në këtë rast me funksionin impresiv, me anë të 

të cilit dërguesi dëshiron të krijojë një përshtypje te marrësi. Autori përdor mënyrën 

urdhërore dhe diskursin thirrmor. 

Psh : « I bini fashizmit..I shpërndani, o bir, retë e zeza nga qielli i bukur i 

Spanjës ! Fluturo me aeroplanët ...dhe tregoi fashizmit se ne jemi lindur në fortunë..!‖
661

 

 

― Mos e lini fashizmin të kalojë! Mos e lini fashizmnin të shkelë mbi tokën  ku u 

mbulua Asimi ynë...!‖
662

  

― Ju që jeni në Lion.., u shkruani punëtorëve tanë‖
663

  

KONTAKTI  

"Të zgjasë ose të ndërperesë komunikimin, të verifikojë nëse qarku funksionon 

mirë të tërheqë vëmendjen e bashkëfolësit ose të sigurohet që ai të mos ndërpritet " 

Funksioni phatique ( shërben për të siguruar ludhjen midis folësit dhe dëgjuesit) 

Psh : « Më more vesh? » E po mirupafshim, Igorka im !‖
664

 .‖ E pse s‘më the se 

për ku u nise? Bir, nëna jote e mori vesh nga shokët e tu se ti paske ikur larg‖
665

 .‖ Ku je 

tani ti?Ku lufton?..Unë të puth dorën ...‖ 
666

 

 KODI   

Funksioni metalinguistik = të përcaktojë kuptimin e kësaj fjale apo shprehjeje : 

― ..të rrahurat  e zemrës sime këndojnë për ty.‖
667

  ― Kur shikoj diell e hënë, fusha e pemë 

e çdo gjë që ka natyra, aty shoh sytë e tu [...] Me ty flas çdo çast, kur jam e vetme në 

dhomën ku të pres përditë...‖
668

    

           4.5.2. Kënga – ushqim shpirtëror dhe në rrethana të pazakonta  

Shpirti artistik i Markos zbulohet edhe përmes këngës bashkëudhëtare e pandarë 

në kohë lufte. Ajo është pasqyrë e jetës shpirtërore të njeriut. Këto këngë, këto burime të 

pastra bashkohen me egërsinë, dhunën, mizorinë, gjakun, gurët, zhurmat, tymin, topat  

dhe krismat. Gjithsesi këto dy elemente nuk përbëjnë kundërshti, por janë dy skaje që nuk 

prekin njëri-tjetrin e që zhvillohen në të njëtin plan.  

Kënga përfaqëson formën më të pastër të shfaqjes së shpirtit njerëzor. Nga ana 

tjetër, elementet e luftës shfaqin formën më çnjerëzore të materiales si një kontrast 

hyjnore – çnjerëzore. Për të argumentuar këtë hipotezë mjafton t‘i referohemi skemës së 

Aristotelit:  

Perënditë 

Njeriu 
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Kafshët 

ku perënditë përfaqësojnë hyjnoren  dhe kafshët përfaqësojnë anën çnjerëzore. Në mes të 

tyre ndodhet njeriu. Dhe pra është kjo këngë ( arti) që e lartëson njeriun. Ja se si shprehet 

autori: ― Kënga ishte bërë si pjesë e pandarë e luftës, ishte bërë shok i pandarë i tërë 

luftëtarëve, i tërë popullit. Populli spanjoll lind e vdes me këngë. Kënga e nanuris, kënga 

e deh, kënga e bën spanjoll. ...Edhe këndojnë edhe luftojnë‖
669

 . 

Kjo gjithëpërfshirje mbarëbotërore në këtë luftë sigurisht që do të pasqyrohej nga 

autori edhe me anë të këtij elementi tjetër artistik mjaft të lëvruar gjatë rrjedhës së 

historisë së njerëzimit.   

Është tërësisht e natyrshme që në vendin e poetëve dhe piktorëve , në atdheun e 

muzikës së apasionuar, kënga do të shoqërojë luftëtarët në momente të ndryshme në 

vepër. Këngët e luftës dhe këngët andaluziane oshëtinin në tërë tokën  e Republikës.  

Sipas autorit, ―këngët sikur kërkonin të ngrohnin zemrat‖
670

  në atë natë të bukur 

spanjolle. Ato përhapeshin me ëmbëlsi dhe shëronin qoftë zemrat e të plagosurve qoftë 

edhe atyre që ndiheshin të dërmuar pas një aksioni. Melodia e shoqëruar me tinguj kitare 

dukej se u pëlqente shumë të plagosurve.  

Duhet theksuar se kënga tingëllon më fuqishëm e hareshëm në raste fitoreje. 

― Kënga vlon kudo! ...Gëzimi kthehet në manifestim‖
671

 . Internacionalja u kthye në himn 

për garibaldistët, të cilët edhe në beteja të ashpra këndonin Internacionalen: 

―Është lufta finale, 

Shpëtimtare për ne, 

Internacionale 

Do jet‘Bota e Re!,‖
672

 

një himn që përzihet me gjëmimet e krismat duke u përhapur si jehonë në gryka e male. 

Tingujt e këngës revolucionare të mbushura me urrejtje kundër fashizmit shoqërohen me 

parullën Viva los internacionales, duke ngjallur e nxitur vrullin e tyre revolucionar për 

fitore të reja në luftën për liri e drejtësi, për të mirën e popullit spanjoll e të mbarë 

njerëzimit.  

 Nga ana tjetër, edhe kur bëhet fjalë për të ironizuar armikun, përsëri kënga 

mbetet një prosede e papërsëritshme: 

― Me lëkurën e Frankos 

Do të bëjmë daulle, 

T‘u biem në funeralet 

E Hitlerit e Musolinit... 

Rambumbum!....‖
673

 ,  

këngë që shoqërohet nga fizarmonika e Arxhelit, i cili nuk ngurron të këndojë edhe një 

këngë tjetër ―Po të shëtitësh në Burgos, nuk gjen kollaj derra, se Frankoja i ka mbledhur, 

i ka bërë gjeneralë‖
674

  e cila bën edhe robërit të qeshin. 

Tingëllimi i gjuhëve të ndryshme krijon një simfoni që ta ka ënda ta dëgjosh. 

Krahas Internacionales dhe këngëve spanjolle dëgjohet edhe kënga shqiptare, dhe kjo i 
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jep një ngjyrim të veçantë kësaj vepre. Ne si lexues shqiptarë ndjejmë një farë krenarie që 

në këtë luftë oshëtin edhe kënga kosovare apo kënga polifonike labe. Kështu ndërsa 

Dragushi këndonte një këngë kosovare, Xhemali ia kishte marrë një kënge labe, nga ato 

që i pëlqenin shumë Gorit: 

―Ju të bukur zogj, 

Te ju kam një shpresë, 

Ju, që shkoni det‘e male, 

Dua t‘ju pyes, e mjera, dua t‘ju pyes...‖
675

 

 Gjatë bashkëjetesës në Spanjë, Garibaldinët kishin krijuar edhe këngët e tyre, të 

cilat këndoheshin solo nga Moreto i cili shoqërohej në vazhdim me tre zëra, pak a shumë 

si në isot labe
676

, duke vënë në dukje bashkëjetesën dhe bashkëveprimin e kulturave. .  

Gjatë leximit të veprës na bien në sy edhe këngë popullore dashurie të kënduara 

me zemër nga fshatarët. Për ilustrim mund të na shërbejnë faqet 436 dhe 438: këngë të 

mbarsura me një frymëzim poetik të jashtëzakonshëm që vjen nga burimi i pashtershëm i 

krijimtarisë popullore. Një këngë tjetër popullore spanjolle  këndohet nga një fshatar, 

këngë që i kushtohet një femre me emrin Lola
677

. Janë fjalët dhe melodia e kësaj kënge 

që përhapen në grykë dhe që Anita i shoqëron pa fjalë po me zë teksa lan ndërresat. Është 

kjo këngë që ia shton gëzimin dhe lumturinë e që bën që zemrat e Anitës dhe Gorit të 

rrahin më fort. 

Shtrohet pyetja : Pse te Petro Marko kënga është e pranishme në një rrëfim 

romanesk ? 

Nisur nga rrethanat kur autori e ka shkruar veprën ( Janë vitet ‘50), autorit i është 

imponuar një lloj mënyre të shkruari. Kemi të bëjmë me një roman lufte e në të tilla 

vepra, kënga ishte një ndër elementët e rëndësishme që mund të bënte pjesë në rrëfim. 

Kjo ndoshta për t‘i shtuar veprës notat optimiste.  

Nga ana tjetër, mund të krijojmë edhe një hipotezë sipas së cilës kënga është 

mbartëse e botëkuptimit idealist të Petro Markos. Si i tillë, nuk ka se si të mos i referohet 

këtij elementi artistik që ndjell vetëm optimizëm e shpresë kur bëhet fjalë për këngë lufte 

dhe që të bën të lumturohesh kur kemi të bëjme me këngë dashurie.   

Këngët mund të jenë gjithashtu mjete propagande- Internacionalja kontribuon në 

kalitjen e unitetit të grupit. Shpëndarja e himneve republikane, leximi i komunikatave dhe 

hedhja e sloganeve përbëjnë fonogramin e veprës.  
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          PËRFUNDIME  

Pas një pune të gjatë kërkimore mbi angazhimin letrar të këtyre tre shkrimtarëve 

përballë luftës së Spanjës, përkatësisht Andre Malro, Ernest Heminguej dhe Petro Marko, 

kuptuam që kemi të bëjmë me tre vëllezër letrarë që pasqyrojnë epopenë e luftës së 

Spanjës, një ngjarje të konsideruar si preludi i Luftës së Dytë Botërore. Janë tre 

shkrimtarë që i karakterizon shqetësimi i intelektualit demokrat në luftën e drejtë kundër 

fashizmit gjakatar, shkrimtarë që i bashkon fryma internacionaliste për një Spanjë dhe 

Evropë të spastruar nga mizoria, tre njerëz që i lidh e njëjta përvojë e jetuar dhe të cilën e 

kanë sjellë të gjallë, secili në sajë të intuitës intelektuale dhe artistike. Edhe pse kjo luftë 

dështoi, këta kolosë të letërsisë ofrojnë një imazh të veçantë të historisë së letrarizuar.  

Siç e kemi theksuar edhe në hyrje, në kapitullin e parë ne paraqitëm një bazë 

teorike në funksion të përqasjes. Pas një trajtimi në formë eseje mbi domethënien 

filozofike dhe letrare të termit luftë, u ndalëm te kontributi që solli krijimtaria 

mbarëbotërore letraro-artistike e veçanërisht autorët, të cilët ishin dhe objekt i punimit 

tonë. Për të shpjeguar arsyen e angazhimit të tyre ne shtjelluam çështjen mbi 

pozicionimin e vendeve të origjinës së këtyre shkrimtarëve. Pavarësisht politikës 

asnjanëse të qeverisë franceze, Malro, si shumë intelektualë të tjerë, u angazhua fizikisht. 

Krahas drejtimit të Skuadriljes Espanja ai u pozicionua dhe si orator në fjalime agjitative 

për përkrahjen e republikës spanjolle e për më tepër si shkrimtar dhe skenarist duke 

profetizuar se manovrat e mëdha të përgjakshme të botës kishin filluar. E njëjta politikë u 

ndoq edhe nga qeveria amerikane. Megjithatë, ashtu si shumë të tjerë, Heminguej u 

rreshtua në radhët e batalionit ―Abraham Lincoln‖, si korrespondent lufte nga dashuria e 

madhe për tokën spanjolle. Në veprën e tij Për kë bie kambana, lufta kundër fashizmit, e 

vënë përballë dashurisë dhe individualitetit, shfaqet si domosdoshmëri e hapur për të 

cilën personazhi kryesor paguan çmimin e fundit, si një përgjigje që do të zgjidhte 

kontradiktat e pashpjegueshme të Luftës së Spanjës. Qeveria e Zogut dhe realiteti i shtyu 

shumë shqiptarë të rreshtoheshin si vullnetarë të brumosur  me idealin e lirisë dhe të 

humanizmit mbarëbotëror. I tillë ishte dhe Petro Marko, i cili me Hasta la vistën i solli 

lexuesit shqiptar ngjarjet e ethshme të konfliktit spanjoll duke e risjellë atë përvojë të 

paharrueshme të rrugëtimit shqiptar në këtë luftë me rëndësi ndërkombëtare.  

Është e rëndësishme që të njohim profilin e gjerë të secilit autor përpara se të 

bëjmë një krahasim mes pasqyrimit që ata i kanë bërë të njëjtës ngjarje të jetuar në 

mënyrë tërësisht individuale dhe unike. Përsa i përket Malrosë, jeta dhe vepra përbëjnë 

një binom të pandashëm për krijimin e profilit të tij si shkrimtar, për krijimin e veprave 

surrealiste, simboliste dhe të angazhuara të cilat e bëjnë të pushojë në panteonin e 

letërsisë botërore. Ndërkohë karriera letrare e Ernest Heminguejt u formua nga kontekste 

në të cilat ai jetoi, që nga rrugët e Çikagos periferike deri te brigjet e Karaibeve, te fushat 

e betejës së Luftës së Parë Botërore, te Spanja e Frankos dhe te Lufta e Dytë Botërore. 

Heminguej u rreshtua përkrah shkrimtarëve përparimtarë në kërkim të lirisë dhe 

demokracisë për të krijuar vepra të realizmit kritik me një mendësi të qartë filozofike. Me 

gjithë romantizmin dhe idealizmin e tij, në krijimtarinë e Petro Markos, si metodë 

mbizotëron realizmi (jo socialist), pavarësisht përkimeve herë-herë me këtë të fundit, 

sepse ai nuk u ngurtësua në parimet dogmatike të kësaj letërsie dhe nuk iu tremb kurrë 

furtunës së përndjekjeve, burgimeve dhe internimeve.     
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Çfarë bie në sy menjëherë te një vepër letrare, pa e njohur aspak, është titulli, 

sepse është ai që krijon përshtypjen e parë, ai që të ―fton‖ brenda ose jo. Secili nga të tre 

autorët sjell një titull befasues, deri diku edhe intrigues. Titulli i zgjedhur nga autori 

francez Malro hap perspektivёn e sё ardhmes dhe nxjerr qartë idenë se humbja e njё 

beteje nuk ёshtё fundi i lufёs sё popujve kundёr fashizmit, se shpresa pёr t‘u ribashkuar 

është e pranishme në mënyre qё shumë shpejt të bien kambanat e fitores. Titulli i veprës 

së shkrimtarit amerikan është i gjetur pasi ai ndihmon të interpretojmё skenat e 

tmerrshme tё brutalitetit dhe vrasjeve duke shpjeguar kështu edhe mendimin dualist të 

Heminguejit në lidhje me çështjen republikane. Nga pikëpamja politike, titulli i romanit 

Pёr kё bie kambana  pasqyron pozicionin e e tij  mё tepёr antifashist sesa prokomunist. 

Sipas këndvështrimit të autorit, Lufta Civile e Spanjёs konsiderohet si njё betejё 

simbolike ndërmjet autoritarizmit dhe si njё alternativё mё e mirё humaniste dhe liberale. 

Gjatë punimit tonë, titulli i romanit shqiptar Hasta la vista, u interpretua në nivele të 

ndryshme: si shpresë për ritakime të tjera, si një lajtmotiv për të mbijetuar, si përmbushje 

e ëndrrës për të parë qoftë edhe njëherë të vetme Spanjën e bukur e plot jetë.   

Në kushtet e një zhgënjimi të madh, secili shkrimtar propozon mënyrën e vet për 

një zgjidhje të mundshme të situatës kaotike, qoftë individualizmi nga Heminguej, 

solidariteti nga Marko apo vëllazërimi nga Malroja. 

Heminguej duhet tё integrojë dhe ndjesinë e tij individuale me ndjesinë e çdo 

qenieje njerëzore; ai duhet tё zgjerojë personalitetin e tij si njё romancier pёr tё përqafuar 

tё vërtetat e popujve tё tjerё e tё zhytet thellё nё jetёn e tё tjerёve dhe aty tё gjejё 

vetveten. Konkretisht  në veprën Për kë bie kambana, Xhordani si zëdhënës i autorit, 

ёshtё ai që gjatë gjithë veprës u përpoq t‘i jepte kuptim vdekjes individuale, lumturisё 

personale, vuajtjes personale, rёndёsisё personale nё tё jetuarit, megjithëse nuk arriti t‘i 

japë kuptimësinë e plotë pa praninë e të tjerëve. Pra, ai i kapërcen caqet e të 

ashtuquajturit individualizëm i cunguar në emër të altruizmit, gjë që e lartëson në nivelin 

e një heroi i cili mbart një ndër vlerat më të vyera njerëzore. 

 Përsa i përket romanit Shpresa, vëllazërimi, kjo ndjenjë e përhershme e të gjithë 

personazheve të Shpresës ka sjellë sa e sa fitore në betejat e përmendura, ka luftuar 

kundër së keqes, ka qenë dhe do të shërbejë edhe në të ardhmen si çelësi i zgjidhjes së 

çdo problemi. Sipas një kritiku, vëllazërimi merr edhe formën e vëllazërimit burrërror. 

Ndërsa i referohemi fragmentit të zbritjes së malit, ky vëllazërim përmban në vetvete 

diçka të shenjtë jo më vetëm në favor të atyre që po paguajnë me jetën apo lirinë e tyre 

angazhimin në këtë luftë, por gjithashtu edhe të atyre që u nxisin vullnetarëve në fushë të 

betejës këtë rritje të ndjenjës së humanizmit duke ndezur te secili një dritë të shenjtë. 

Në veprën e Markos, solidariteti përbën fillin që përshkon pothuajse çdo faqe të 

veprës. Përmes shfaqjes së kësaj ndjenje te shumica  e personazheve të veprës Hasta la 

vista, Markoja i mëshon idesë së vizionit global mbi botën, një botë ku të ekzistojë 

demokracia e vërtetë, ku të mbizotërojë shpirti i lirë njerëzor, ku të gjithë të flasin të 

njëjtën gjuhë, gjuhën e lirisë, gjuhën e brigadave. Të intrigon fakti se si kjo ndjenjë 

solidariteti kthehet pothuajse në një pasion jo vetëm për protagonistin kryesor të romanit 

Hasta la Vista, Gorin, por edhe për të gjithë internacionalistët nga mbarë bota.   

Romani Shpresa krijon ―njeriun themeltar‖, i cili lufton kundër fatit të tij në një 

―vëllazërim burrëror‖ për një botë pa përulje e nënshtrim. Ndërsa romani Për kë bie 

këmbana krijon një njeri të sakrificës në emër të një misioni që ai e konsideron pothuajse 

të shenjtë, në emër të një dashurie për një vajzë spanjolle dhe për Spanjën e tij të dashur.  
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Së fundi,  romani Hasta la vista kalit luftëtarët që të sfidojnë vdekjen në emër të lirisë, në 

emër të demokracisë së bashkuar me një solidaritet të paparë kundër klikës së egër 

fashiste.  

Një çështje më vete përbën edhe sfida, e analizuar kjo në dy rrafshe: sfidë ndaj 

antagonizmit dhe sfidë brenda vetes. Përsa i përket romanit Shpresa, edhe pse fjala sfidë 

nuk përmendet në asnjë rresht, ajo është e gjithëpranishme. Pas një analize të kontekstit 

shoqëror dhe historik, kuptohet se sfida politike dhe historike ndaj antagonizmit paraqet 

dy aspekte tё ndryshme. I pari lidhet me mjetet e pabarabarta që zotërojnë palët në luftë, 

përkatësisht avionët, tanket e armët moderne nga ana e fashistëve dhe materialet 

primitive, nga pala tjetër. Ndërsa aspekti i dytë lidhet me sfidën e organizimit të 

domosdoshëm. Krahas këtij antagonizmi kryesor romani Shpresa zbulon edhe një 

kontradiktë tjetër antagoniste, ku përballen mendimet anarkiste me ato komuniste, 

mendime këto që përfaqësohen nga anarkisti Negys dhe komunisti Pradas. Malro i jep 

çelësin e zgjidhjes Manuelit, i cili hap derën e fitores së efikasitetit të luftimit kundrejt 

entuziazmit lirik, por mbyll derën e njerëzores, të cilën e rifiton tek rigjen kënaqësinë tek 

arti. Te romani Hasta la vista vihen re disa pikëtakime në trajtimin e këtij antagonizmi, 

por ajo çfarë e dallon Petro Markon në paraqitjen e këtij antagonizmi është pasqyrimi i 

realitetit shqiptar, i cili vuan nga e njëjta ―sëmundje‖; i pasuri shtyp dhe shfrytëzon të 

varfrin, feudali trajton si skllav fshatarin dhe dhuna përbalt lirinë. Nuk mund të flasim për 

humbje në aspektin etik në luftën e Spanjës; miqësia mbarënjerëzore sfidoi mizoritë 

fashiste, besimi në fitore mposhti vuajtjet dhe dëshpërimin, lajtmotiv ky i jetës së vetë 

autorit. Ashtu si në dy veprat e tjera, edhe te Për kë bie kambana fjala sfidë nuk shkruhet 

në asnjë rresht, por prania e saj është e dukshme. Kështu që në faqet e para të Për kë bie 

kambana, simboli i sfidës ndaj antagonizmit është hedhja e urës në erë. Veprimi në urë 

përçon në miniaturë konfliktin më të madh midis luajalistëve dhe fashistëve  si dhe 

konfikte të tjera më të mëdha që e ndajnë individin nga njerëzit e tjerë në mbarë botën. 

Duhet t‘i referohemi epigrafit të Xhon Donit për të mbështetur këtë mendim, sipas së 

cilit, çdo individ i përket një komuniteti njerëzor: “asnjë nuk është një ishull më vete”. 

Në këto vepra sfida paraqitet edhe në një nivel tjetër: sfidë brenda vetes.  

Turbullirat e botёs sё jashtme përputhen më së miri me gjendjen e trazuar të botës 

sё brendshme ku forca tё errёta dhe të bezdisshme pengojnё realizimin e harmonisë 

brenda vetes. Nisur nga ky këndvështrim, Malro portretizon personazhe të cilët, nё forma 

tё ndryshme, luftojnё pёr tё zotёruar mirё vetveten dhe me guxim pёrpiqen t‘i japin njё 

kuptim qenies sё tyre. Sipas qëndrimit të personazheve të larmishëm të veprës, sfida 

brenda vetes herë –herë merr ngjyrim individual dhe herë-herë kolektiv. Absurditetit tё 

vdekjes, heroi malrojan i pёrgjigjet me veprim, gjë që i jep kuptim fatit tё tij dhe në këtë 

mënyrë ai sfidon dhe absurditetin. Nё këtë sfidё ngadhnjimtare kundёr vdekjes, njeriu 

rigjen madhёshtinё e tij. Sfida ndaj gjendjes njerëzore, sipas Malrosë, mbështetet vetëm 

te nocioni i shpresës në momente pasigurie dhe dobësie dhe në këtë mënyrë, njeriu e ruan 

shpresёn pёr t‘i dhёnё kuptim jetёs sё tij.  

Në romanin Hasta la vista, protagonisti kryesor është Gori Gjinleka, njeriu i 

zakonshëm, ai i çdokohshmi, që vetësfidon dhe vetësfidohet, në luftë të përhershme, të 

frikshme, të vështirë, të pandalshme. Ideja se njeriu lind një qenie e mirë, pozitive, me 

shumë potenciale dhe me dëshirën për t‘u përmirësuar çdo ditë e më tepër, ndeshet kudo 

në vepër. Gori zgjedh Luftën e Spanjës dhe realizimin e idealit të tij si mënyrë për të 

përmirësuar vetveten. Ai përballet me pengesa që e nxisin drejt frustacionit, dilemave, 
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ankthit, deri edhe në ―eklipse‖ të brendshme. Dhe ai sfidon kohën dhe veten në kërkim të 

dritës, dritë që personifikon pastërtinë shpirtërore dhe ndriçimin e mendjes.  

Ashtu si te romani Hasta la vista, heroi kryesor i Për kë bie kambana  është në 

kërkim të së vërtetës, në luftë të pandërprerë e të ndershme për të kuptuar veten, botën e 

përfshirë në politikën e pistë të luftës, kompleksitetin e saj si edhe për të shmangur 

vetëzhgënjimin. Për të sfiduar ankthin e ―vdekjes së mahnitshme‖, Heminguej jep një 

zgjidhje; të jetohet e tashmja, të jetohet momenti me ritmin e universit. Në fund të veprës, 

hijes së fatit tragjik të heroit i kundërvihet ndjenja e dashurisë, e cila triumfon. Edhe 

vetëdija e kryerjes së detyrës i jep zemër dhe e bën të pavdekshëm, duke e lartësuar në 

sytë e lexuesit.  

 Përballë të qenurit, veprimi efikas në romanin Shpresa merr një rëndësi të 

veçantë. Efikasiteti i veprimit u rezervohet vetëm burrave. Në veprwn Shpresa të 

vepruarit, që funksionon si një zbulues i esencës së individit, merr përparësi mbi të 

qenurit. Këtë e dëshmojnë fjalët e Manuelit, sipas të cilit nuk i intereson se çfarë janë 

njerëzit, por se çfarë bëjnë ata. Mbështetur në këtë pohim, mund të arrihet në përfundimin 

se në këtë vepër i kushtohet vëmendje kryesore veprimit të frytshëm. Pwr mw tepwr, 

efikasiteti i veprimit u rezervohet burrave, pasi gratw konsiderohen si njw barrw e tepwrt 

qw pengon mbarwvajtjen e luftws. Nuk ka vend as dashuria, as erotizmi e as familja. 

Ndryshe nga Marko dhe Heminguej, të cilët i konsiderojnë gratë si forcë aktive në këtë 

betejë të përgjakshme, Malro i konsideron si nëna të përkushtuara, si luftarake që 

kujdesen për viktimat e luftës e jo si luftëtare aktive.  

 Në mënyrën e tij, Malro ofron dhe një zgjidhje të mundshme mbi efektshmërinë e 

veprimit: të shndërrojë në ndërgjegje një eksperiencë sa më të gjerë të jetë e mundur. 

Përballë frytshmërisë së veprimit, qëndron tragjikja e tij. Individi, në rastin tonë, 

Manueli, modelohet nga aksioni dhe në një farë mënyre e humb hijeshinë rinore, sensin e 

humorit. Ai krijon një distancë me njerëzit, ndihet i ndarë nga ata dhe madje dhe më i 

ftohtë. Më shumë do kafshët (ka adoptuar një qen ujk). Aksioni depërton thellë në 

ndërgjegjen e njeriut duke e turbulluar aq shumë sa i krijon edhe një ndjenjë ankthi.  

      Që në faqet e para të romanit, dallojmë shqetësimin e Robertit për aksionin. 

Bëhet fjalë dukshëm për një kënaqësi në nivel ndjeshmërie dhe emotiviteti. Dhe kur 

hidhet në veprim për hedhjen e urës në erë, ai nuk ka frikë, por përkundrazi e pushton 

gëzimi i cili përkundrejt frikës shndërrohet shpesh në një alegri të vërtetë para veprimit. 

Asgjë nuk është më me vlerë se veprimi. As lidhja e tij me shokët e as dashuria e tij për 

Marian, as vdekja nuk mund ta shkëpusin nga lumturia që ndjen kur ai vepron, ai ndihet i 

ri, i vogël, i rrëmbyer nga entuziazmi, si ditën e parë të shkollës.Veprimi është i lidhur 

ngushtë me ndjesinë: të ndjesh si të jetosh, të jetosh, të ndjesh zemrën të rrahë nën halat e 

pishave që mbulojnë pyllin, të ndjesh zemrën të të rrahë me ritmin e universit, të vibrojë 

me ritmin e jetës, si të thuash personazhi heminguejan sinkronizohet pothuajse me 

natyrën, me atë çfarë e emocion njeriun si qenie. Nga fundi i veprws, ai rimerr fjalën 

ndjenjë, një përshtypje, një eksperiencë e përftuar nga një lloj përkushtimi i një grupi 

njerëzish në shërbim të të gjithë të shtypurve të botës; është kjo ndjenjë mistike, e 

papërshkrueshme edhe nga vetë ai që e bën të hyjë në këtë grup njerëzish, e bën të 

angazhohet deri në atë pikë sa të përbuzë edhe vdekjen. Pra, ai rimerr idenë se ai e ndjen 

të sakrifikojë për të gjithë ata që vuajnë, për të gjithë të shtypurit e botës.  

       Te romani Hasta la Vista, fjala veprim nuk është se përmendet shumë. Në vend 

të kësaj fjale shfaqet fjala ―llogore lufte‖. Veprimi ka kuptim kur kryhet në vëllazërim e 
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solidaritet dhe ideali i tij i ndjek kudo. Dihet se detyra e çdo shkrimtari është të paraqesë 

si njerëzit e mirë ashtu edhe ata të këqij në veprim e nëpërmjet veprimeve. Të njëjtën gjë 

bën edhe Marko. Vullnetarët luftojnë në llogore, hedhin ura në erë, janë njerëz të gjallë, 

që vetësakrifikohen për një çështje të madhe, duke mposhtur kështu fatin e tyre, ashtu si 

heronjtë e romanit Shpresa.  

Pyetjes se çfarë vlerash mund të respektojë njeriu kur vlerat etike si një e tërë 

duket sikur nuk respektohen në kohë lufte, Heminguej i jep një përgjigje me qëndrimin e 

Xhordanit.  Ai pranon më mirë vdekjen se sa nënshtrimin, qëndresën stoike më mirë se sa 

gjunjëzimin servil. Është ky Robert, i cili ashtu si heronjtë e tjerë të Heminguejit, gjen 

dinjitetin në momente thjesht personale të plotësisë së tij dhe vepron në emër të dashurisë 

universale dhe drejtësisë. Një personazh tjetër, Anselmo, justifikon vrasjen në kohë lufte, 

por nga ana tjetër, jepet ideja se pas luftës ky akt duhet të shlyhet me një pendesë qytetare 

e cila do t‘i japë njeriut një arsye për të jetuar. 

Protagonistët e romanit Shpresa luftojnë në emër të njeriut, të bindur se i mbrojnë 

edhe të afërmit e tyre, të bindur se fitorja mbi varfërinë materiale duhet të shoqërohet 

edhe me krenarinë e të qenurit njeri, sepse kur duan të bëjmë diçka për njerëzimin, e 

bëjnë edhe për familjen e tyre. Vëllazërimi transformohet në ndërgjegje të dinjitetit të 

njerëzve. Dinjiteti i njeriut kërkon respekt dhe vëllazërim dhe luftimi vetë do ta humbasë 

kuptimin, nëse nuk pranon besimin reciprok, vëllazërimin, i cili e justifikon atë. Me të 

drejtë Malro shprehet se e kundërta e nënshtrimit është vëllazërimi.  

Në romanin  Hasta la vista, besimi që sfidon frikën dhe dëshpërimin duket sikur 

është lajtmotivi i jetës së vetë autorit. Optimizmi i luftëtarëve garibaldianë për ditë më të 

mira shtohet edhe pse shokët humbin në beteja të përgjakshme. Një element tjetër që 

shton besimin në fitore është dashuria, një dashuri në llogoret e përgjakshme, e cila zbut 

egërsinë, dëshpërimin; është ajo që i bën të fortë dhe optimistë personazhet.  

Tema e shpresës, një temë inherente në romanin Shpresa, shërben si një forcë 

shtytëse e luftimit republikan. Shpresa gjallëron luftën kundër çdo gjëje që e gjymton 

njeriun, që nga fillimi i veprës deri te pjesa e fundit, e cila mban edhe të njëjtin titull. 

Përsëritja e fjalës shpresë shpjegon arsyet e angazhimit të personazheve: fitoren 

republikane. Megjithatë, përtej vlerave politike dhe ideologjike, nocioni i shpresës 

sendërton edhe vlera etike.  

Në këtë studim krahasimor, jemi ndalur edhe te ndërthurja e temës së dashurisë 

me atë të luftës. Ndryshe nga Marko dhe Heminguej, Malro nuk e trajton temën e 

dashurisë, pasi sipas tij, ka gjëra më të rëndësishme në kohë lufte. Duke i bashkangjitur 

luftës, tmerrit, frikës e vdekjes një ndjenjë vëllazërimi e bashkëjetese paqësore, Malro 

arrin të realizojë diçka të veçantë artistikisht duke na bërë të mendojmë se edhe në kohë 

lufte ka një shpresë për diçka më të mirë në të ardhmen, por për ironi nuk është dashuria.  

Për të paraqitur këndvështrimin e Malrosë mbi luftën, kemi bërë një nëndarje 

sipas lëvizjeve të romanit. Me nje ndjeshmëri të çuditshme Malro vendos sistematikisht 

një harmoni midis realitetit politik të skenës dhe fushës së referencave estetike që e 

përshkon këtë realitet duke ndërthurur në mënyrë të përkryer skenat e luftimit me skenat 

e reflektimit mbi luftën dhe problemet e saj. Dashurinë si pasion më vete Malro e 

konsideron si tabu, çfarë shënon një individualitet tjetër të vizionit të tij letrar si 

shkrimtar.  

Optika e Heminguejit dhe e Markos është e ndryshme nga ajo e Malrosë.  
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Prania e skenave të tmerrshme mund të konsiderohet si një strategji e vendosur 

nga autori për të protestuar kundrejt mizorive të kryera gjatë luftës, e cila përgjithësisht 

nënkupton një dhunë të përjetshme. Heminguej nuk prek konfliktin si një pamfletist i cili 

dënon aktet fyese të bëra nga armiku dhe injoron ato të kryera nga kampi të cilin ai 

përfaqëson në njëfarë mënyre. Përkundrazi, Heminguej tregon dështimin e luftës 

spanjolle për të nxjerrë në pah shkatërrimin dhe vrasjen e mijëra të pafajshmëve në vend 

që t‘i thurë lavdi bëmave e luajalistëve apo të pranojë gabimet e tyre. Ai shpall hapur 

qëndrimin e tij kundër luftës, i bindur plotësisht se lufta jo vetëm që sjell pasoja 

katastrofike në dëme materiale, por edhe vdekjen dhe shkatërrimin e individit. Përballë 

veprimit janë idetë themelore që zbulojnë më shumë se si lufta ndryshon një njeri dhe e 

bën atë të kuptojë rëndësinë e kohës. Këndvështrimet që Heminguej sjell me këtë vepër 

realiste nuk janë bardh e zi. Nga njëra anë, kemi këndvështrim negativ për krahun 

republikan, i cili shfaqet si shumë mizor dhe i dhunshëm, ndërsa nga ana tjetër shihen 

nuanca të këndvështrimit pozitiv për armikun, me qëllimin e vetëm: zhgënjimin ndaj 

çështjes republikane. Nën optikën e Markos, lufta është e ligë si murtaja, lufta e Spanjës 

nuk është më luftë civile, po luftë ndërmjet popullit spanjoll dhe ushtrive italo-moro-

gjermane, luftë nacionale kundër agresionit. Ashtu si te romani i Heminguejit, Marko 

rrëfen histori rrënqethëse e të tmerrshme nga personazhe të ndryshme, por me një 

ndryshim; vetëm mizoritë fashiste. Pas një analize të tmerreve të luftës, theksuam një 

këndvështrim tjetër të Markos, traumën psikologjike e shpirtërore që shkakton kjo luftë te 

individë të ndryshëm. Nga ana tjetër, sipas optikës së Markos, lufta krijon gjithashtu 

vlera: njeriun dinjitoz, trim, njerëzor dhe paqedashës. 

Ndërsa Malro e konsideron dashurinë si tabu, linja e dashurisë në veprat Për kë 

bie kambana dhe Hasta la vista luan rolin e katalizatorit dhe shton kërshërinë e lexuesit 

duke e tërhequr atë në shumë aspekte. Gjithsesi, kjo linjë e dashurisë në të dy veprat nuk 

do të mund të merrte frymë pa atë ngjyrën specifike që ia siguron ambienti dhe sfondi i 

linjës së luftës.   

Parë nga këndvështrimi origjinal, Petro Marko nuk është shkrimtar erotist dhe as 

romani nuk është erotik, edhe pse dashuria e dy të rinjve është realitet ndjenjash e 

pasionesh të fuqishme. Dashuria, në radhë të parë, ështe simbol i jetës, është simbol i 

ngadhënjimit të ndjenjave më të bukura mbi urrejtjen që ngjall lufta, është kulla e 

pamposhtur e këtyre ndjenjave të papërsëritshme njerëzore.  

Ndryshe nga dashuria e sinqertë e Gorit dhe Anitës, dashuria e Xhordanit për 

Marian s‘është  gjë  tjetër veçse kënaqësi fizike, pasi monologjet e brendshme dëshmojnë 

për luftën e ashpër midis pasionit dhe detyrës, e cila zhvillohet në ndërgjegjen e 

Xhordanit, ndoshta një luftë që të kujton veprat e klasicizmit francez.   

Nisur nga rrethanat nga të cilat janë frymëzuar tre shkrimtarët, është e natyrshme 

që në kohë lufte luftëtarët të përjetojnë momente, ndjesi të pazakonta, që i shtyjnë shpesh 

të shtrojnë pikëpyetje të përmasave ekzistenciale të cilat shpesh i zhysin në vorbullën e 

mendimeve, diskutimeve pafund rreth fatit të njeriut.  

Luftëtari i romanit Shpresa ndodhet në përballje me pamundësitë e pafund të fatit. 

Nga njëra anë, në romanin Shpresa kemi një hero individual, Manuelin, zhvillimi i të cilit 

përbën elementin unifikues të romanit duke zbuluar edhe shpresën dhe tragjedinë e jetës 

tokësore të njeriut, por nga ana tjetër kemi edhe një hero kolektiv. Ky i fundit është një 

përzierje e të gjithë personazheve, duke përfshirë këtu edhe Manuelin e pikëpamjet 

shumëfarëshe dhe qëndrimet kontradiktore të të cilit shprehin, për njeriun bashkëkohor në  
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kërkim të një identiteti të ri, kompleksitetin e të gjithë jetës, dhe si rrjedhojë, 

pamundësinë e ndonjë zgjidhjeje në një botë  në ndryshim e cila nuk është e përshtatshme 

për ta. 

Konflikti midis asaj që njeriu do të jetë dhe çfarë mund të bëjë përbën temën 

mbizotëruese të këtij romani, një temë e cila është burim i konfliktit të pafund si brenda 

individit ashtu edhe shoqërisë njerëzore. Konflikti shfaqet në evoluimin e Manuelit, i cili 

gradualisht pushon së  qenuri dhe vepron për të arritur atë plotësimin  e tij si ushtarak.   

Ndryshimi i vazhdueshëm me anë të të cilit do të përmbushet qëllimi i historisë 

njerëzore përjetohet nga individi gjatë rrjedhës së jetës së tij, siç tregohet në vepër me anë 

të evoluimit ciklik të Manuelit te Shpresa. Simboli i autoritetit, dega e pishës zhduket për 

të shënuar rilindjen e Manuelit me shkrirjen e dëborës dhe mbërritjen e pranverës. Nga 

muzika, pranvera, jeta e re që po lind brenda tij dhe nga përvoja e tij, Manueli zbulon 

mundësitë e pafund të fatit të njeriut teksa evoluimi i tij ciklik vazhdon.  

Prej shekujsh, pikëpyetja e njeriut perëndimor, trashëgimtar i Biblës dhe i 

Greqisë, është vënë gjithnjë te njeriu, te fati dhe te vdekja e tij. Natyra dhe yjet, dikur të 

heshtur, te kjo pikëpyetje luanin vetëm rolin e aksesorëve, dekoreve ose të motiveve 

plotësuese të ankthit. Malro fton të pranojmë se ekziston një fat i pemëve, siç ekziston një 

fat i njerëzve dhe se jeta dhe vdekja e njeriut do të gjejnë kuptim vetëm nëse të gjithë 

rrathët në kalbësim dhe të mbushura me farëra që rrethojnë të gjitha mollët gjejnë, edhe 

ata vetë, kuptimin e tyre. Molla nuk është më pema e mëkatit, por është pema e rilindjes 

dhe e pajtimit kozmik, e cila ndërgjegjëson njeriun themeltar mbi gjendjen dhe fatin e tij. 

Te Malro, njeriu i vetmuar aspiron të jetojë dhe të vdesë në një komunitet vëllazëror, 

duke i tejkaluar kështu kufijtë e problemeve personale. Ky vizion i autorit gjen objektin  e 

tij monumental në luftën e popullit spanjoll për liri, e cila shërben për të si justifikim i 

problemit të tij individual, i paraqitur me një fuqi gjiganteske. Trajtimi i personazhit 

zbulon një bashkëveprim kompleks ndërmjet veprimit dhe krijimit të identitetit të njeriut. 

Në sajë të veprimit, transformimi fizik shoqërohet me transformim moral.Temperamenti 

gazmor zëvendësohet me një buzëqeshje serioze. 

Realiteti kolektiv i veprimit dhe loja universale e jetës dhe e vdekjes, i ofrojnë  

çdo luftëtari qasje në vetvete dhe i bashkojnë të gjithë në një ndërgjegje të përbashkët, 

duke krijuar kështu një Spanjë të vetëdijshme.  

Përsa i  përket nocionit mbi artin, në romanin Shpresa  dialogojnë dy tendenca të 

viteve 1937-1938. Nga njëra anë, pasioni ekskluziv për artin, interesi ekstrem për 

trashëgiminë kulturore si shfaqja më e pastër e madhështisë së njeriut, nga ana tjetër 

ndërgjegja e mprehtë e kufizimeve të tyre në këtë luftim ku luhet fati i jetës dhe e 

ardhmja e njerëzve. 

Në këto kohë të ndera lufte, kulti dhe pasioni i Malrosë eksluziv për artin nuk 

duken më të përshtatshme për kontekstin në fjalë dhe kështu ai i largohet konceptit të 

Alvearit mbi artin. Në fund të romanit prioritet merr aspekti jetësor i artit që lejon të 

krijojmë një kuptim ndryshe mbi jetën, një fushë e pafund e të mundurave. Pra, arti 

rishfaqet si një nevojë themeltare. Tri akset mbi të cilat janë ndërtuar problematikat e 

romanit: angazhimi, ndërgjegja dhe krijimi, bashkohen me qëllim që vepra të flasë 

gjuhën e dyfishtë të artit: atë të ―së përjetshmes‖ dhe atë të së vërtetës, gjuhën e ―së 

përjetshmes dhe të së shenjtës‖. 



 207 

 

Në kontekst lufte, jeta dhe vdekja marrin një rëndësi të veçantë  pasi në çdo 

moment njerëzit janë në një betejë të pandërprerë mes jetës dhe vdekjes. Është kjo ide që 

na ka intriguar që të ndalemi te këndvështrimi i secilit autor mbi këtë çështje.  

Të shkruash për vizionin malrojan mbi jetën dhe vdekjen, nuk është  aq e lehtë  

duke marrë  parasysh morinë  e këndvështrimeve të  personazheve mbi këtë  nocion. 

Sipas Negysit, jeta ka kuptim kur jetohet me guxim, me besnikëri, me barazi. Sipas 

Morenos, vdekja shndërron çdo gjë  në  absurde dhe të kotë, por vdekja e zgjedhur me 

dëshirë ruan dinjitetin njerëzor. Absurditetit të vdekjes, Sembrano i përgjigjet me aksion; 

zgjedhja e qëllimshme e rrezikut i jep një kuptim fatit dhe largon absurdin dhe me këtë 

sfidë ndaj vdekjes, njeriu rigjen madhështinë dhe zotërimin  e fatit të tij. Ka raste në 

vepër kur i njëjti personazh e koncepton jetën dhe vdekjen ndryshe në varësi të 

rrethanave. Kështu, Hernandezi së pari është në favor të vdekjes solidare, vdekjes për të 

tjerët. Vetmia përballë vdekjes ishte shndërruar në një shtysë për t‘i dhënë kuptim jetës. 

Mirëpo, refuzimi i tij për arratisje para ekzekutimit, pavarësisht mundësisë së tij të fundit 

nuk ka të njëtin kuptim si pritja e armikut në arenat e Toledës. Dimensioni vetëmohues i 

sakrificës së parë në jetë është lënë në plan të dytë, ndërsa marshimi drejt vdekjes nuk 

shpreh gjë tjetër përveç se lodhjen për të vepruar, neverinë për të jetuar e mbi të gjitha 

vendosmërinë kryelartë përballë komedive të përvojës së njeriut.  

Përsa i përket vizionit mistik të Malrosë, mund të pohojmë me bindje se si në 

angazhimin e tij si pjesëmarrës në luftë ashtu edhe në vepër, ai dëshmon për një 

misticizëm të pamohueshëm me bindje agnostike dhe humaniste. Malro dallohet për një 

misticizëm profan, atë të vëllazërimit ndërmjet njerëzve dhe praktikës artistike. Është 

populli sovran i Spanjës që mbizotëron rrëfimin te kjo vepër, që rrëmbehet nga një 

ndjenjë mistike e veprimit.  

Ndërsa luftëtari i romanit Shpresa ndodhet në përballje me pamundësitë e pafund 

të fatit, ai i romanit Për kë bie kambana ndodhet në udhëkryqet e dualitetit.  

Historia e Pilarit te vepra Për kë bie kambana mbi masakrën e fshatit sinjalizon 

një problem moral që ka pasoja gjatë gjithë veprës. Pikërisht në këtë moment zë fill 

fërkimi ndërmjet sigurisë së vjetër të Heminguejit kundër luftës në të cilën çdo vrasje 

është e gabuar dhe sigurisë së re të antifashizmit në të cilën çdo vrasje është e 

justifikueshme. Këtu qëndron ai dualitet në mendimin e Heminguejit. Përpjekja e tij për 

të humanizuar ushtarët fashistë- veçanërisht nëntoger Berrendon, i cili do të vritet nga 

Xhordani që edhe atë e pret vdekja e shpejtë –më vonë komplikon këtë veprim moral 

balancues e torturues. Efekti krijon më tepër paqartësi në lidhje me idenë e vrasjes së 

justifikueshme në kohë lufte. Edhe kur Heminguej ndihet antifashist, ai njëkohësisht 

shpreh keqardhje për vrasjen që duhet ta kryejë domosdoshmërisht. Përfundimisht, duke 

luftuar me siguritë e mëhershme, Heminguej tashmë më i ndëgjegjësuar, ishte në gjendje 

të zbulonte talentin dhe gjeninë e tij dhe të vërtetën e eksperiencës njerëzore. 

Heminguej e percepton jetën si një betejë. Romani Për kë bie këmbana është një 

roman i takimit me vdekjen. Jo vetëm për shkak të arsyeve të sapopërmëndura, por 

ndryshe nga personazhi i Malrosë  i cili ka shkuar në  luftë  për të  mësuar se si të jetojë , 

Xhordani ka ardhur në luftën e Spanjës për të mësuar se si do të vdesë. Pas kësaj analize 

të detajuar të qëndrimit të tij, mund të hamendësohet se vdekja e tij është thjesht një 

vdekje fizike, por jo një vdekje morale. Ai vdes me stoicizëm duke triumfuar moralisht, 

vdes për vazhdimësinë e ekzistencës së njerëzimit. Kemi të bëjmë në të njëjtën kohë me 

vdekje solitare dhe solidare ku e mira triumfon mbi të keqen.  
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Në kohë lufte, është e natyrshme të hedhësh në erë ura. Ky element real është bërë 

burim frymëzimi i mjaft trilleve letrare. I tillë është edhe rasti i autorëve tanë. Duhet 

pranuar se në veprën Hasta la Vista dhe Shpresa ky element nuk është se merr ndonjë 

vlerë të veçantë si te Për kë bie kambana. 

Përtej interpretimit të motivit të urës, ne jemi përqendruar më shumë te hedhja e 

urës në erë, ky aksion rreth të cilit sillen të gjitha ngjarjet në veprën Për kë bie kambana.   

Së pari, e interpretuam hedhjen e urës në erë si dëmtim të marrëdhënies midis 

Xhordanit dhe Marias, marrëdhënie që lindi nga asgjëja dhe hedhja e urës në erë, jo 

vetëm që nuk shënon bashkim, por përkundrazi një ndarje të trishtuar e si rrjedhojë një 

marrëdhënie dashurore pa të ardhme. Së dyti, në fillim të veprës hedhja e urës në erë 

është më e rëndësishme se vdekja dhe vetë ura ka rëndësi deri në përmbushjen e misionit, 

më pas ajo është asgjë. Së treti, ura mund të konsiderohet edhe si vend i përcaktimit të 

fatit të protagonistit kryesor të veprës. Së katërti, ura shërben si një objekt largpamësie 

dhe së fundi, ura është edhe simbol i sakrificës. Në përfundim të këtij interpretimi, mund 

të themi me bindje se hedhja e urës në erë, simbol i ndarjes me jetën dhe me mëdyshjet 

politike dhe filozofike që lindin te individi gjatë luftës si dhe simbol i bashkimit me 

dinjitetin dhe ndjenjën humane të altruizmit, është një ngjarje që meriton të trajtohet.   

Motivi i vrasjes është një nga motivet e pranueshme në kohë lufte. Në fillim të 

veprës zhvillohet një diskutim i gjatë midis Xhordanit dhe të moshuarit Anselmo rreth 

vrasjes së njerëzve. Ndërsa Anselmo e quan vrasjen të domosdoshme në kohë lufte por që 

duhet shlyer me mbarimin e saj, Xhordani, i ndikuar nga kjo bidedë, fillon të mendojë 

mbi pasojat njerëzore që mund të shkaktojë hedhja e urës në erë. Ai urren të vrasë kur 

bëhet fjalë për vrasje politike.  

Sipas këndvështrimit të Heminguejit, vrasja të bën të humbësh ndjenjën e të qenurit 

njeri, të bën kafshë dhe të vrasësh njeriun është gjë e shëmtuar por deri diku ajo 

justifikohet nëse kryhet për një qëllim të caktuar; për hir të fitores dhe për mbrojtjen e 

Republikës Me një pozicionim disi kontradiktor: edhe për vrasjen (gjatë luftës), edhe 

kundër saj (pas luftës), Heminguej ndoshta dëshiron të përcjellë mesazhin se vrasja merr 

ngjyrime në varësi të rrethanave të kryerjes së këtij akti.  

Një vend të konsiderueshëm në këtë vepër zë edhe motivi i vetëvrasjes, të cilën 

protagonisti kryesor i romanit e quan si një akt frike. Sipas Heminguejit, personazhet që 

mendojnë të kryejnë vetëvrasje në këto rrethana, shprehin vetëm dobësi të karakterit. 

Kështu nga fundi i veprës, Xhordani e sjell ndër mend vetëvrasjen por e hedh poshtë këtë 

ide, duke preferuar të luftojë për të qëndruar zgjuar pavarësisht dhimbjes së plagëve të 

marra. Ky besim në forcën e brendshme e dallon nga dobësia e karakterit të personazheve 

të tjera, gjë që tregon që të vazhdosh të jetosh duhet të kesh dëshirën e mirë dhe një forcë 

të madhe psikologjike. Megjithatë edhe pse në këtë vepër ai dha një mësim se si të 

mposhtim vetëvrasjen, në jetën e tij reale, Heminguej u vetëvra tragjikisht me revolverin 

e tij për shkak të një depresioni.  

Termi misticizëm nënkupton më tepër një vetëdije të paverbalizuar të diçkaje të 

ndryshme nga jeta fizike e një njeriu, një vetëdije e asaj çfarë është quajtur më parë jeta 

më e gjerë e universit. Në veprën Për kë bie kambana, lexuesi është në dijeni të një force 

tjetër e cila vepron paralelisht me jetën e një njeriu dhe e kufizon atë, edhe pse 

Heminguej është paksa skeptik në lidhje me këtë, pra nuk e shpreh hapur se beson në 

supersticione.  
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 Përsa i përket veprës Hasta la vista, vizioni i Markos mbi jetën është optimist. 

Angazhimi i heronjve markojanë në këtë luftë është një betejë për jetën, për një jetë më të 

mirë, për një të ardhme më të mirë. Edhe pse karakterizohen nga një idealizëm që arrin 

deri në utopi, këta liridashës e paqedashës e duan jetën. Ata jetojnë dhe luftojnë për një 

botë të lirë të paepur para vdekjes duke krijuar kështu një mit qëndrese, sidomos nëse 

flasim për vullnetarët shqiptarë të cilët i karakterizon guximi dhe vetëmohimi për të 

mposhtur dhimbjen shpirtërore përbashkuese në luftë kundër nënshtrimit për një botë 

tjetër të ndritur dhe të qytetëruar, si një e drejtë universale që u takon të gjithëve. Edhe 

pse hija e vdekjes i ndjek personazhet, këndvështrimi i autorit është njëkohësisht 

denoncues dhe sfidues. Ideali i tyre i lartë i bën të sfidojnë vdekjen me parullën 

kuptimplote: ―Më mirë të vdesësh në këmbë se sa të rrosh i gjunjëzuar‖. Në këtë pikë, 

Marko bashkohet me Heminguejin mbi kuptimin që i japin nocionit të vdekjes: një 

vdekje të ndershme dhe dinjitoze.  

Huazimi i motivit të kurbatkave nga vepra e Heminguejit me të njëjtën fabulë 

historike shënon një nga gjetjet më të arrira të shkrimtarit Petro Marko në veprën e tij. 

Vizioni mistik i Markos është në funksion të qëllimit: luftë kundër fashizmit dhe 

solidaritet për ditë më të mira. Në mënyrë figurative, kurbatkat veprojnë si një dorë e 

fshehtë në mes të shumë duarve që përziejnë gjellën e shpifur të luftës për t‘ia shërbyer 

njerëzimit. Ato nuk mund të ndërhyjnë në veprime të mirëfillta ushtarake, përderisa janë 

femra, por nga ana tjetër përdorin një armë më të fuqishme: manipulimin e mendjes. 

Origjinaliteti i Markos qëndron në trukun artistik që përdor përmes maskimit të Anitës si 

kurbatkë, ndërsa Pilari i Heminguejt është kurbatkë e vërtetë. 

Diskutimeve të shumta në veprën Shpresa, Për kë bie kambana dhe Hasta la vista 

nuk i shpëton as çështja fetare, ajo e besimit, e kishës dhe e rolit të priftërinjve. Duhet 

pranuar se në kushtet e luftës së Spanjës, besimi fetar nuk është se luan ndonjë rol të 

rëndësishëm në tri veprat në studim. Ai shfaqet si një diçka që i përket së kaluarës, 

ndonjëherë si burim i disa sjelljeve por vetëm si një kushtëzim ku bindja fetare nuk luan 

më asnjë rol. Megjithatë te romani Shpresa takojmë personazhe besimi i të cilëve është 

autentik dhe vazhdon të frymëzojë jetën. Megjithëse besimi fetar anashkalohet, përsëri në 

momentin vendimtar ku ndahet jeta me vdekjen, personazhet kërkojnë ndihmën Zotit 

përmes lutjeve.  

Rëndësi e veçantë në këtë studim  u kushtohet edhe vlerave estetike të këtyre 

veprave ku realiteti përballet me trillimin letrar. Ndërsa Malro e shkruan ngjarjen 

ndërkohë që e përjeton, Heminguej dhe Marko e shkruajnë pas mbarimit të Luftës së 

Spanjës.  

Këta romane, edhe pse janë fryt i imagjinatës së autorëve, i referohen një 

konteksti të mirëpërcaktuar historik: lufta civile spanjolle. Ato janë të mbushura me 

referenca të kontekstit të luftës civile të Spanjës dhe e informojnë lexuesin mbi situatën 

konfliktuale në këtë moment delikat të historisë së njërëzimit. Romanet në fjalë gëzojnë 

një status të veçantë, pasi ata funksionojnë si dëshmi fiksionale. Këto vepra janë në të 

njëjtën kohë trillim letrar, por nuk përjashtohet fakti se mund të përdoren edhe si burim i 

punës së një historiani. Edhe pse i përkasin fushës së fiksionit, ato na japin çelësin për të  

hapur derën e atmosferës së luftës së Spanjës në sajë të punës së krijuesit, në sajë të 

zhvendosjes së reales drejt sferës së  artit. Gjithsesi mënyra e sendërtimit të kësaj 

dëshmie është e ndryshme për të tre autorët për shkak të prejardhjes së tyre të ndryshme, 

formimit intelektual dhe letrar të secilit.  
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Ndërsa Malro krijon një mit për luftën civile spanjolle, me anë të cilit e kapërcen 

ngjarjen historike për të shpalosur një realitet alternativ bile edhe më tërheqës, Marko 

shkruan në formë dëshmie, pra duke përshkruar çdo përjetim të tijin personal në këtë 

ngjarje me rëndësi botërore. Ndryshimi mes dëshmisë së Heminguejit dhe Markos 

qëndron te prejardhja e tyre e ndryshme, e cila ndikon drejtpërdrejt në mënyrën sesi i 

perceptojnë ata gjërat, si e lidhin periudhën e luftës me të kaluarën në vendet e lindjes me 

njerëzit e dashur dhe aspiratat që kanë për të ardhmen.  

 Me të drejtë mund të shtrojmë pyetjen : A mund të bëhet fjalë për romane tezë? 

Në romanin Shpresa zhvillohen dy teza: ajo e luftës kundër fashizmit dhe 

domosdoshmërisë së disiplinës për të fituar atë. Edhe në dy veprat e tjera, përkatësisht 

Hasta la vista dhe Për kë bie kambana, mund të pohohet pa ndrojtje se kemi të bëjmë me 

romane tezë. Kështu, Heminguej paraqet disa teza, të tilla si: domosdoshmëria e 

disiplinës për të korrur fitoren: përparësia e detyrës apo e pasionit, kuptimësia apo kotësia 

e misionit të hedhjes së urës në erë etj. Hasta la vista mbetet një roman tezë përderisa 

edhe në këtë roman me nota realiste parashtrohet teza e njëjtë me dy të tjerët, ajo e 

domosdoshmërisë së diplinës si dhe teza të tjera, të tilla si: frika e dëshpërimi apo guximi 

e besnikëria, dashuria e mundur apo e pamundur, pesimizmi apo shpresa për një fitore të 

mundshme kundër fashizmit. Edhe këtu titulli është i hapur për një zgjidhje të mundur: 

Mirupafshim për një paqe e liri mbarëbotërore.  

Personazhet e Malrosë paraqiten në vepër në ndryshim të pandërprerë. Nocioni i 

personazhit, sipas tij, mbështetet në parimin e metamorfozës. Krahas revolucionit historik 

zhvillohet edhe një revolucion i brendshëm që ndikon në metamorfozën personale të 

personazheve dhe që shërben si një paralelizëm në këtë luftë historike. Atmosfera kaotike 

e luftës është shpesh metafora e luftës së brendshme të personazheve. Ata paraqiten në 

vepër herë si aktorë të një drame, herë të një komedie e herë sikur janë aktorë filmi. Të 

gjithë kanë veshur maskën e hipokrizisë. Ata që nuk vriten në betejë, humbasin një 

gjymtyrë ose një shqisë. Hipokrizia e luftëtarëve të Malrosë në luajtjen e rolin të tyre 

revolucionar, shprehet me anë të kaosit dhe lëkundjes në luftën e tyre të brendshme 

veçanërisht përmes metaforës së verbërisë. Malro nuk synon të krijojë karaktere, por të 

shprehë tragjiken e gjendjes së njeriut përballë problemeve kryesore ekzistenciale. 

Ç‘është më kryesore, personazhet e Malrosë janë  virtualitete të autorit të tyre.  

Bota në të cilën heronjtë e kodit të Heminguejit e gjejnë veten e tyre i përcakton 

ata. Në këtë vepër, heroi pranon njerëzit: jo vetëm një  numër të kufizuar, por të gjithë  

komunitetin. Ndërsa heroi ruan cilësitë e kodit të Heminguejit, ai është krijuar në unitet 

me njerëzimin. Në fund të veprës, ai e konsideron botën ―një vend të mrekullueshëm‖, 

për të cilën ia vlen të  luftosh. Në  përballjen e tij me vdekjen, Xhordani kupton që 

ekziston një  çështje më e madhe të  cilën e zgjedh njeriu për t‘i  shërbyer. Nuk kemi të  

bëjmë  me një  individ që lufton kundër ambientit që e rrethon. Individi është  instrumenti 

i njerëzimit ndaj tmerreve të  luftës. Çështjet politike të kësaj vepre paraqiten jo si një 

―kontrast i të  bardhës e të  zezës, por në  tonet e hijëzuara të  realitetit‖.  

Në studimin tonë kemi analizuar edhe një ndër personazhet  e Heminguejit, e cila 

meriton vëmendje, Pilarin, me karakterin e saj burrëror dhe cilësinë e saj prej një  

terapisteje apo një psikologe, të aftë për Marian. Ajo çfarë ia shton simpatinë tonë është 

autoriteti dhe aftësia e saj e lindur prej rrëfimtareje. Figura e saj komplekse plotësohet me 

cilësinë prej lidereje. Përmes rrëfimeve të Pilarit, ne zbulojmë gjithë psikologjinë e 

sjelljeve jonjerëzore që fitohen në luftë dhe karakterin brutal që fiton edhe një njeri i 
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turpshëm dhe i qytetëruar kur ndodhet nën presionin  e turmës. Përtej pranisë së saj si 

individ, Pilari ngrihet në piedestalin e një simboli. Ajo është  figura e një nëne universale, 

imazhi i përjetësisë së tokës dhe njerëzimit. Ajo është simboli i jetës sepse është plot 

vitalitet. Pilari bashkon të dashuruarit, zbulon sekretet e jetës dhe të vdekjes. Me 

stoicizmin e saj, ajo tregon se është  vetë jeta dhe shpresa. Është lufta që prodhon njerëz 

me një vizion shumëdimensional pas përjetimit të një eksperience të pazakontë. Me të 

drejtë, mund të pohojmë se Heminguej krijon një roman të mendjes njerëzore.  

Petro Marko njeh botën shpirtërore të personazheve dhe krijon në këtë mënyrë 

karaktere njerëzore që dinë të luftojnë, dinë të përballin vdekjen dhe që dinë të 

dashurojnë. Ndryshe nga personazhet e Malrosë të cilët kanë vënë maskën e revolucionit 

përsa kohë që zgjat konflikti, personazhet e Markos zhvishen nga gjërat e tepërta e 

shfaqen në vepër me një vërtetësi të pashembullt ashtu siç janë, me të mirat e me të 

këqijat e tyre. Ata janë të gjithë qytetarë të botës dhe i ndeshim në mjedise më 

kozmopolite, siç janë luftërat botërore. Në këtë mënyrë, heroi i Markos dhe sondat e tij 

krijuese depërtojnë te gjithënjerëzorja, me bindjen e patundur se njeriu është një, kudo 

qoftë ai në botë.  

Elementet narrative në këto vepra përbëjnë objektin e studimit në kapitullin  e 

katërt. Krijimi i vërtetë fillon kur autori duket sikur i nënshtrohet fakteve. Barra më e 

rëndë i bie romancierit: është ai që zgjedh, imagjinon dhe organizon. Para tij ndodhet një 

realitet që i imponohet, një realitet që e gjen në kujtimet e tij. Veprat e këtyre 

shkrimtarëve përbëhen nga copëza narrative, ku çdo detaj i bën jehonë një ngjarjeje 

historike të përjetuar apo të sajuar, çdo dialog mbart një mendim ose ide,çdo monolog i 

brendshëm zbulon botën shpirtërore të personazheve. Janë këto veçori të frymëzimit 

letrar të tyre që krijojnë një strukturë narrative komplekse.  

Malro, Heminguej dhe Marko zgjedhin teknikat kinematografike, të tilla si: vënia 

në skenë, montimi i skenave dhe dialogjeve, ndriçimi i personazheve, përafrimi ose 

largimi i perspektivës së kameras. Kështu, nëpërmjet veprave të tyre, ata arrijnë të 

krijojnë një vazhdimësi midis ―së shkuarës dhe së tashmes”, midis ―atje dhe këtu”. 

Lëvizja e kohës historike nuk është e njëjtë te veprat në shqyrtim. Progresionit linear 

malrojan dhe markojan i kundërvihet trajektorja ciklike heminguejane. Ndryshe nga 

relativiteti i kohës i romanit Për kë bie kambana, itinerari i kohor i veprave të Malrosë 

dhe Markos paraqitet si një trajektore kronologjike që kalon nëpër etapa, të cilat 

vendosen në nivele që lejojnë një progresion të rrjedhës së ngjarjeve. Ndërsa te Malro 

personazhet nuk tipizohen, por zbulohen përmes veprimeve dhe mendimeve që shprehin, 

te Heminguej dhe te Marko ato mishërojnë psikologji të caktuara shoqërore dhe mendësi 

të veçanta karakteresh njerëzore. Ndryshe nga Heminguej, në veprën e të cilit 

personazhet veprojnë, përshkruhen, dialogojnë nën optikën vëzhguese të Xhordanit, 

personazhet e romanit Hasta la vista narratori i prezanton sikur t‘i kishim njohur më parë, 

në një tren tek dialogojnë me njëri-tjetrin, pa i përshkruar ata fizikisht, me ndonjë të 

dhënë të shkurtër mbi gjendjen e tyre shpirtërore.  

Përsa i përket veprës së Malrosë, ajo ndodhet në kufijtë e një ligjërimit gazetaresk, 

një kompozimi simfonik, një libreti operistik, një skenari filmi, çfarë e bën një vepër 

unikale për nga lloji i saj dhe nga bashkëfolësia filozofike, sociale dhe estetike që 

përcjell. Nga ana tjetër Heminguej cilësohet si mjeshtër i përdorimit të teknikës narrative 

kinematografike, i teorisë së ajsbergut të zbatuar përmes teknikës së monologjeve, si 

përçues i idesë së relativitetit të kohës, me kohën objektive dhe kohën subjektive, si një 
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autor i një narrative të veçantë; rrëfim nënfabulash brenda fabulës kryesore. Së fundi, 

Marko dallohet për një rrëfim realist që mund të konsiderohet si itinerar paralel i 

historisë, për tipizimin dhe individualizimin e personazheve, si mjeshtër i dialogjeve dhe 

monologjeve. Përdorimi i stilit epistolar dhe përfshirja e elementit këngë janë dy prosede 

që e dallojnë nga Malro dhe Heminguej.  

Pikërisht përmes mjeteve dhe teknikave narrative të përdorura nga këta 

shkrimtarë, zbuluam aftësinë e tyre krijuese për të kompozuar vepra të tilla që kanë lënë 

gjurmë të pashlyeshme në thesarin e trashëgimisë letrare botërore. 

Të tre shkrimtarët mbeten bashkëkohës, me të përbashkëtat dhe të veçantat e tyre 

sepse koncepte të tilla si; solidaritet, tolerancë, mirëkuptim e dialog, koncepte këto që 

gjenden në këto vepra, janë bashkëudhëtarë të përhershëm të njerëzimit. Edhe pse 

realiteti i largët, librat e këtyre autorëve lexohen me ëndje falë ideve që ata përçojnë dhe 

vlerave të padiskutueshme që ata shpalosin te lexuesi i të gjitha kohërave.   
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