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“LETËRSIA SHQIPE E EMIGRACIONIT NË VITET 1944-1990” 

 

Historiografi e qasje komparative 

      bazuar në identifikimin e Rretheve, Tribunave letrare, 

teksteve dhe autorëve më përfaqësues. 

 

 

 

 

PARATHËNIE 

 

 

1. Koncepte mbi sistemin letrar. 

Në vitet ‘90 të shekullit XX, shkrimtarë të mërgatës
1
 u çliruan nga çensura në Shqipëri e 

Kosovë, duke u shfaqur me shkrimet e tyre në shtypin e përditshëm por edhe atë letrar si: 

Martin Camaj,
2
 Arshi Pipa,

3
 Bilal Xhaferri,

4
 Stavri Skëndo etj., por sistemi letrar

5
 nuk 

ishte ende i gatshëm për t‘i përfshirë me të gjithë agregatin aktiv të tyre, pasi botimet e 

veprave të plota, si pjesë të aktivitetit letrar mungonin dhe hyrja e librave të tyre të botuar 

jashtë vendit, mori trajtën e ngjashme të tamizdatëve
6
, të veprave të botuara në Perëndim 

dhe të qarkulluara në Shqipëri ashtu siç pati ndodhur me veprën e Boris Pasternakut 

                                                           
1
 Koliqi, Ernest: Bota arbnore, Shêjzat, nr. 1-2, Romë 1966, f. 4. Koliqi në njësinë ―Diaspora e mërgata‖ të 

këtij shkrimi vendos termin e ―Mërgatës politike‖ për ekzilantët politikë shqiptarë në Perëndim të pas vitit 

1944, brenda një strukture të botës ―arbnore‖ ku përfshin shqiptarët e Shqipërisë, Kosmetit, Diaspora mes 

së cilës dallon arbëreshët ( e Italisë e Greqisë) dhe mërgatën politike (mjaft prej të cilëve ishin shkrimtarë) 

që sipas autorit të shkrimit duhet të jenë: ―zembreku i diasporës në qyshket e sotme të botës arbnore‖. 

Emrat e shkrimtarëve të diasporës, të çensuruar në Shqipëri, janë publikuar në Shêjzat, 1978 numër 

komemorativ kushtuar Ernest Koliqit i përgatitur nga Peter Bartl dhe Martin Camaj f. 48.  
2
 Një cikël me poezi nga Martin Camaj Tingujt e parë, Shkodra etj. u botuan në gazetën Albania, tetor 

1991, shoqëruar me një introduktë të tij për lexuesit shqiptarë dhe redaksinë ku shprehej: ―batë burrninë të 

më shtinë ndër rradhët tueja‖. 
3
 Pipa, Arshi: Subversion drejt konformizmit, fenomeni Kadare, gazeta Adriatik, Durrës, tetor-nëntor 1991, 

(26 tetor - 1 nëntor) f. 3. Eseja kritike e përkthyer nga anglishtja u botua në disa numra të gazetës, nën 

okielon e redaksisë: Pak dritë mbi një “duel të bujshëm” duke përbërë një sensacion. Po në Durrës, qershor 

1992, Arshi Pipa mbajti një konferencë në Pallatin e kulturës Aleksandër Moisiu në serinë e një turi 

konferencash të ndërmarrë nga ai në Tiranë, Elbasan, Shkodër, Korçë. Ndër të tjera ai u pyet lidhur me 

qendrimin e tij kritik ndaj Kadaresë dhe polemikën mes tyre. Camaj dhe Kadare kanë zënë pjesën e luanit, 

tha ai, në studimet e mia për shkrimtarët bashkëkohorë shqiptarë, ndërsa lidhur me polemikën, nuk 

dëshironte të mbante qendrim tjetër përveç kritikës së shkruar. Intelektualët shqiptarë kanë vetëm një 

vernice [bojë] kulture perëndimore  (Pipa). 
4
 Bilal Xhaferri u shfaq me botimet e poezive të tij Baladë çame, etj. sidomos në gazetën Kosova gjatë vitit 

1991. Më 1993, shtëpia botuese me emrin e tij, botoi romanin e mbetur dorëshkrim të ruajtur nga gazetarja 

Balkiz Halili: Kastakraus. 
5
 Even-Zohar, Itamar: Polysystem Theory 1990, in Polysystem Studies, [= Poetics Today 11:1], 1990. 

Revised version, 2004. Papers in Culture Research, f. 28. ―In short, for polysystem theory the "literary 

system" can be formulated to mean: The network of relations that is hypothesized to obtain between a 

number of activities called "literary," and consequently these activities themselves observed via that 

network.  

Or: The complex of activities, or any section thereof, for which systemic relations can be 

hypothesized to support the option of considering them ―literary‖. 
6
 Cudon, J. A.: Literary terms & literary theory, ed. 4, Penguin, 1999, f. 778. 



Doktor Zhivago të refuzuar nga revista Novi Mir, por në vitin 1957 u botua në Itali 

(Milano) dhe qarkulloi në fshehtësi në BRSS.  

Këta autorë nuk do ta shfaqnin të gjithë përmasën e një identiteti kulturor të natyrshëm, 

tradicional dhe modern, me gjithë forcën e tyre, deri në kryerjen e plotë të procesit të 

përthithjes nga sistemi letrar kombëtar duke nisur me aktivitetin kryesor të sistemit letrar: 

botimin e plotë të veprës, por edhe për një arsye tjetër tepër të rëndësishme lidhur me një 

fenomen të ngjashëm socio-kulturor.  

Në të njëjtën kohë doli në sipërfaqe e ashtuquajtura letërsia e burgut me autorë të 

Shqipërisë politike si Kasem Trebeshina, Frederik Reshpja, Visar Zhiti, dhe si të mos 

mjaftonte kjo u shfaq edhe letërsia e ―sirtarëve‖ dhe librat e dënuar, të kthyer në karton, 

të autorëve të realizmit socialist. Këto tri fenomene të ndodhura në të njëjtën kohë e bënë 

të plleshëm marketin letrar, dhe lexuesit kishin zgjedhje të pafund, ndonëse për të 

komunikuar me këtë letërsi do t‘i nevojitej një përshtatje ndërkulturore, pasi edukimi i 

lexuesve ishte kryer me koncepte kulturore në shmangje të identitetit kulturor tradicional 

që kultivohej pareshtur në perëndim nga Martin Camaj, Ernest Koliqi e Arshi Pipa.  

Kritika dhe institucionet u gjetën nën valën e këtij prodhimi letrar, të papërgatitura, duke 

u mjaftuar me rivlerësimin e autorëve më të njohur e të përjashtuar nga sistemi letrar për 

45 vjet: si At Gjergj Fishta, Faik Konica, Ernest Koliqi por dhe të Bilal Xhaferrit, kështu 

pranimi i personaliteteve ―të reja‖ në fushën letrare, si Martin Camaj, u krye me një farë 

rezerve për t‘i përfshirë në qendër të sistemit letrar kombëtar pasi bashkë me veprën e 

tyre u mor socio-linguistika, madje edhe brenda diasporës
7
, pasi tronditej edhe standarti 

gjuhësor, ndërsa Arshi Pipa
8
 u shfaq fillimisht si kritik i autorëve më të suksesshëm në 

Perëndim si Camaj e Kadare, duke vendosur një hierarki të re lidhur me rindërtimin e 

qendrës së sistemit letrar në demokraci, duke vënë në dyshim kriterin e standartit të 

shqipes, si kanon për sistemin letrar. 

Autorët e tjerë të diasporës mbetën më pak të njohur, pasi procesi i qarkullimit të vlerave 

lidhet me aktivitetin botues për pasojë kritika e ka patur të vështirë sigurimin e 

tamizdatëve pasi edhe studimet bibliografike kanë qenë të mangëta dhe të kondicionuara 

nga kriteret politike deri në vitin 1990. Vetëm në këto vite fondet e bibliotekave në 

Shqipëri u pasuruan me serinë e revistave letrare Shêjzat të dhuruar nga i biri i Ernestit, 

Marko Koliqi, Buletini Katolik Shqiptar nga Gjon Sinishta, vepra e Arshi Pipës dhuruar 

nga autori "Muzeut Historik" të Shkodrës, Peter Prifti "Bibliotekës Kombëtare" Tiranë 

etj., por edhe të veprave të tjera të Perëndimit, duke bërë të mundur të krijohet një fond i 

përgjithshëm për prodhimin letrar në diasporë.  

Duhet theksuar se Institucionet kulturore si ―Lidhja e shkrimtarëve‖ dhe ―Instituti i 

Historisë dhe i Gjuhës‖, ―Shtëpia botuese 8 Nëntori‖
9
, bashkë me aparatet qendrore 

partiake që merreshin me politikat kulturore i kanë qarkulluar më së shumti këto botime 

për praktikat e tyre të aktivitetit. 

 

                                                           
7
 Prifti, Peter: Mbi gjuhën shqipe, polemikë me Prof. Arshi Pipën, Vatra, Boston, 1993. 

8
 Pipa, Arshi: Subversion drejt konformizmit, fenomeni Kadare, përkth. Bardhyl Shehu, Plejad, 1999, 

Tiranë, 77 f. Botimi i parë revista tremujore Telos: A quarterly Journal of critical Thought. New York, 

1987. 
9
 Intervistë me ish shefin e Redaksisë politike e shoqërore të ―Shtëpisë botuese 8 Nëntori‖ Rexhep Hida 

(1979-1989), 20 maj 2012. Bashkë me revistën Shêjzat në redaksi konsultoheshin edhe revistat Albania e 

Konicës, Hylli i dritës etj. 



Duke pasur parasysh vështirësitë dhe morinë e problematikës mbi përmbushjen e 

kërkesave për informacionin lidhur me prodhimin letrar e bibliografik mbi realizimin e 

studimit ―Letërsia e diasporës 1944-1990‖, kemi konsultuar edhe një herë pikëpamjen 

tonë fillestare rreth një parashtrimi teorik dhe një vështrimi panoramik të letërsisë së 

diasporës së kësaj periudhe, duke e shtrirë studimin edhe ndaj autorëve më pak të 

suksesshëm apo me prodhimtari më të ulët por me karakteristika të veçanta për sistemin 

letrar.  

Brenda prodhimit letrar në diasporë dallohet një mbivendosje e autorëve të mërgatës së re 

të vitit 1945 e më tej, të cilët i dhanë tonin prodhimit letrar, autorët e të cilës periudhë 

përbëjnë temën e trajtuar në këtë studim. Shtrati i diasporës tradicionale, i asaj shekullore 

dhe ajo e kolonive i pranoi zhvillimet e reja letrare në Perëndim, por kriteret shkencore të 

botimit e shmangën aradhën e shkrimeve ―patriotike‖ sidomos në revistën Shêjzat, duke i 

kufizuar autorët sipas kualitetit të mjetit shprehës: gjuhës. 

 

Praktika historiografike e mbështetur në teorinë e sistemeve letrare
10

, do të ndalet në 

qasje të veçanta tipologjike të fenomeneve të sistemit letrar në rastin tonë (nënsistemi i 

diasporës) përmes metodës ndërkulturore, pasi shumë nga aktivitetet letrare i përkisnin 

një marketi të ndryshëm në kulturat dhe gjuhët përkatëse, siç ishte rasti i kumtesave e 

leksioneve të Arshi Pipës
11

 dhe Isuf Luzajt
12

 në SHBA, aktivitete kulturore, kumtesat e të 

cilave u përkthyen e botuan diku më shpejt diku më vonë në Shqipëri nga anglishtja, në 

gjuhën shqipe, proces i cili s‘ka përfunduar.  

Për analizat e veprave të veçanta, ose të painterpretuara, e kemi parë të përshtatshme 

aplikimin e metodave të interpretimit sipas qasjes së autorëve me rrymat letrare 

bashkëkohore por edhe teknikave të reja apo të përcjelljes së mesazheve artistike të 

veprave, me një qasje të shoqëruar nga vlerësimet në rrjetin e aktiviteteve letrare apo të 

kritikës në kohën dhe vendin e prodhimit letrar.  

Përveç veprave letrare studimi do t‘i japë rëndësi tribunave letrare, qëllimit dhe metodave 

të kritikës në diasporë dhe rezultatet, lidhur me sistemin letrar atje (të mbijetuar për 40 

vjet si nënsistem në tablonë e sistemit letrar shqiptar), duke u nisur nga suksesi dhe 

praktikat kritike, të botuara, dhe teorizimeve të cituara për rrethet kulturore-letrare nga 

autorët-prodhues të aktiviteteve
13

 letrare të marra në shqyrtim, bazuar sipas një 

perceptimi të suksesit
14

 të tyre në rrjetin e sistemin letrar në diasporë dhe më pas në atë 

kombëtar.  

 

                                                           
10

 Even-Zohar, Itamar: The literary system, në Polysystem theory, op. cit. f. 27-44. 
11

 Pipa, Arshi, Dante and Montale, University of Minesota, 1968. Kjo vepër studimore, u përkthye edhe në 

gjuhën italiane. 
12

 Luzaj, Isuf: Ekzistenca dhe boshësia, Dituria, Tiranë, 1994. Kjo vepër filozofike është bazuar në 

leksionet e autorit dhe kumtesave në anglisht mbajtur në universitetin e Ilinoisit deri në vitin 1990 (Luzaj, 

Boshësia 88). Autori në shënimin e f. 76 pohon: ―... jam i shtrënguar të krijoj fjalë të përkthyera nga 

frengjishtja, italishtja apo anglishtja‖. 
13

 Eichenbaum, Boris: në  Russian formalism,criticism, four esays. Përkth. Lee T. Lemon & Marion J. Reis, 

University of Nebrasca, 2010, bot. 1, 1965.  
14

 ―Advocating the inclusion into or the exclusion of certain occurrences from the "system" is not an issue 

of the systemic description of literature, but a matter of the greater or lesser "success" that can be achieved 

by one procedure vs. another from the point of view of theoretical adequacy.‖ Even-Zohar, Itamar: op. cit. 

f. 28. 



Letërsia e diasporës, quajtur ndryshe Letërsia e Ekzilit duke i dhënë një ngjyresë 

kuptimore simbolike letërsisë që ka lidhje me Ekzilin politik apo mërgatën, si proces 

simbiozë që ka prekur prodhimin letrar të dy autorëve më të suksesshëm të emigracionit: 

Ernest Koliqit dhe të Martin Camajt. Përfaqësimi i tyre është kryesor në studim, por duke 

u dhënë vendin e duhur edhe autorëve që krahas veprimtarisë kryesore të tyre të 

pedagogjisë, studimore apo publiçistike prodhuan edhe vepra letrare-eseistike si Arshi 

Pipa, Isuf Luzaj dhe Bilal Xhaferri. Veprat e këtyre autorëve dhe aktivitetet kulturore të 

gjeneruara prej tyre duke i analizuar do t‘i përgjigjemi hipotezës se ç‗vend zenë këta 

autorë në rrjetin e sistemin letrar kombëtar.  

 

Letërsia e mërguar apo prodhimi letrar i mërgatës, ende nuk e ka mbyllur ciklin e botimit 

dhe për pasojë edhe të kritikës e të vlerësimit, për të hyrë e plotë e për të gjithë autorët, në 

këtë sistem drejt unifikimit pas viteve ‘90. 

Ky unifikim e pajtim i nënsistemit të diasporës apo mërgatës në sistemin kombëtar letrar 

dhe agregateve të tjera kulturore që përbëjnë polisistemin (Piktura, Çmimet e ndryshme, 

Muzeologjia, Kremtimet kombëtare), ka shtuar synimin kryesor të gjetjes së vendit të 

kësaj letërsie artistike, krahas zbulimit të forcave shtytëse të krijimit të prodhimit letrar 

dhe institucioneve në diasporë, për të krijuar rrjetin e komunikimit të seksioneve të 

ndryshme kulturore në Perëndim, në një paraqitje sistemike, për një klasifikim të 

prodhimit dhe agregateve letrare-kulturore, të repertorit apo kodit letrar, në kushtet e një 

marketi apo tregu të shpërndarë (term i Itamar-Even Zoharit, kanali sipas Roman 

Jakobsonit) të gjuhës shqipe, ku konsumatori i shqipes, si destinatar i prodhimit letrar apo 

lexuesi, në rastin tonë i diasporës, duhej të ruante identitetin kulturor shqiptar për ta bërë 

të mundur sistemin letrar dhe funksional në kohë.  

Studimin e kemi ndarë për lehtësi, në prodhimin letrar në pjesën e parë dhe të joletrares e 

kulturores në pjesën e dytë të punimit. 

 

Prej këtej, procesi i historishkrimit nuk pretendon që të jetë shterrues pasi mbetet një 

sprovë klasifikuese e tërheqjeje kritike sipas teorisë së suksesit në sistemin letrar të 

diasporës, por edhe të plotësimit të sfondit me autorët më pak të njohur si kriter qëmtimi, 

në pritje të prurjeve të reja të këtij prodhimi (dorëshkrime) apo plotësime të mëtejshme të 

kërkimit tonë, e jo vetëm.  

Përfundimi i plotësuar i tablosë së letërsisë së diasporës, rreket kah pasurimi i sistemit 

letrar kombëtar me prodhimin letrar të ―luleve të muzgut‖ siç i quante Ernest Koliqi 

krijimet artistike të mërgatës, të kësaj njësie kombëtare letrare
15

 larg atdheut, të një 

atdheu i cili mjaft nga këta shkrimtarë i kishte afishuar si ―kundërshtarë të regjimit‖
16

. 

                                                           
15

 Rugova, Ibrahim: ―Teoria e qarqeve letrare‖, në Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare 1504-

1983, bot. i dytë, Eurorilindja, Tiranë, 1996, f. 144. 
16

 AQSH, lista e Emigracionit me ―aktivitet kriminal‖, MPJ, 1979. Kjo listë nis me Abas Ermenjin e Arshi 

Pipën e përfshin djalin e Ernest Koliqit, Marko Koliqin, Martin Camajn etj.           

 

          Ksenofon Nushi zv. Ministri P. Jashtme 

          Lista e [e shkurtuar] emigracionit reaksionar aktiv [394 persona] 

1) Abas Ermenji, 19) Arshi Pipa, 21) Agim Karagjozi, 23) Anesti Andrea 27) Albert Akshija, 

Shkodër  33) Bilal Xhaferri 34) Bashkim Merlika Usa, 45) Esma Zavalani, Korçë Angli 50) Elez 

Ndreu - Sllovë – Dibër, USA, 51) Enver Risilija, 52) Enver Shaskaj, Usa 62) Feime Pipa, Usa, 64) 

Fiqiret Fterra, Tiranë, Usa,  75) Gjon Pjetër Gjonmarkaj, - Ndershan – Mirditë, Itali, 106) Hasan 



 

 

2. Mbi metodën studimore e të kërkimit. 

Së pari: duke u nisur nga suksesi i prodhimit letrar, i zbulimit të faktorëve të suksesit në 

dallueshmëritë letrare nga kritika dhe vlerësimet e ndryshme të sistemit letrar, së dyti: 

duke u nisur nga realiteti receptues i revistës kryesore si bilinge që në titull Shêjzat (Le 

Plejadi) mendojmë se metoda interkulturore e studimit do të ishte e pashmangëshme, për 

sa kohë që kemi të bëjmë me autorë që shkruanin në dy gjuhë: për receptuesit e gjuhës 

amtare dhe të gjuhës pritëse (mundëse), italisht, anglisht, gjermanisht, frengjisht, 

spanjisht etj.  

Në këtë rast ngadhnjimi i gjuhës pritëse, ka prekur në raste të veçanta prodhimin gjuhësor 

të shkrimtarit shqiptar ose e ka përfshirë në gjuhën fituese, duke e shmangur nga fokusi i 

trajtimit tonë por duke krijuar premisa për t‘u përfshirë në historiografitë e atyre gjuhëve 

si (Arshi Pipa e Zef Oroshi, në anglisht, Isuf Luzaj, spanjisht etj., Ekrem Vlora, 

gjermanisht, Nermin Vlora Falaski, italisht etj.). Rastet e asimilimit nga gjuhët fituese 

janë vrejtur më së shumti në vepra studimore si Dante and Montale të Arshi Pipës, Storia 

della gramatica albanese, të Namik Ressulit duke ndjekur një prirje të nisur nga Pashko 

Vasa, Fan Noli
17

 dhe Faik Konica
18

 drejt përfshirjes në literaturën globale. 

Pavarësisht se me metodën komparative, ndërkulturore melting-pot
19

 fusha e gjuhësisë e 

identitetit dhe e bartjes së këtij identiteti kulturor duke respektuar tolerancën e marketit 

pritës (sistemi i pritjes
20

) është më e prekura për autorët që shkruajtën në gjuhën amtare, 

ne do t‘i kushtojmë rëndësi aplikimit të metodave të sistemit letrar në diasporë dhe të 

kritikës letrare nga autorët në Perëndim. Sesa i kanë pasqyruar ata artistikisht hapjen ndaj 

rrymave dhe teknikave letrare perëndimore në veprën e tyre dhe në terminologjinë e 

shkrimit. 

 

Kriteri dhe metoda e identifikimit dhe renditjes së autorëve nuk do të jetë ngushtësisht 

sipas kronologjisë së autorëve siç theksonte historiografi dhe kritiku i letërsisë De 

Sanctis,
21

  

 
E in verita le notizie cronologiche sono si scarte e incerte, che non è facile assegnare 
di ciascuno scritore l’età, seguire strettamente l’ordine del tempo. Al nostro scopo e 

                                                                                                                                                                             

Dosti, Kardhiq. Usa, 108) Hil Topalli, Shk. RFGJ, 113) Hasan Berisha, Viçidol Tropojë USA, 118) 

Injac Daragjati, Usa, 143) Jani Dilo Sheper  Gji. Usa, 178) Muharrem Bajraktari, Belgjikë, 182) 

Mentor Çoku Itali, 189) Martin Uk Camaj, Temel Shk. RFGJ, 191) Mark E. Koliqi, Itali, 211) Ndue 

Mark Gjonmarkaj, Usa, 225) Dom Nikoll Gjonmarkaj, Orosh, Mird. Itali 292) Stavro Skendi Korçë, 

USA, 329) Tonin Miraka Iballe Pukë USA, 349) Vasil Alarupi, Korçë USA, 360) Xhevdet Blloshmi, 

Berzesht Libr. USA, 366) Xhaferr Deva, Kosovar USA, 379) Zef Shllaku Shk. USA.  

[AQSH, Fondi  506, D. 260  [fl. 24] 30 04 1979 - 1 11 1979] 
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 Noli, Fan, Bethoven and the french revolution, Boston, 1960. 
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 Konica, Faik, Albania – The rock garden of Suothestern Evrope and other Essays, përgatiti Q. Panariti, 

Vatra, 1957. 
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 Milton, Bennett: Principi di comunicazione interculturale, 2002, Franco Angeli, Milano f. 1: ―celebre 

commedia di Zangwill‖. 
20

 Chevrel, Yves: Letërsia e krahasuar, përkth. Ali Xhiku, Albin, 2002, f. 25. 
21

 De Sanctis, Francesco: Storia della letteratura italiana, Vol. I, A. Barion, Milano, 1936, f. 95. 



piu utile seguire il cammino del pensiero e della forma nel suo sviluppo, senza violare 
le grandi divisioni cronologiche, ma sensa cercare una precisione di date, che ci 
farebbe sciupare il tempo in conietture e supposizioni di poco interesse. 

 

por nisur nga zhvillimet e brendëshme të letërsisë dhe sipas një bibliografie analitike por 

edhe të kriterit të kalimit të prodhimit nëpër një revistë letrare qendër, apo filtër shkencor 

si ai i Shêjzave, (Koliqi, Camaj e Gradilone) që kishin vënë kritere të njohjes në nivel 

shkrimtarie fillimisht të gjuhës shqipe
22

 qëndrim që u ndryshua më vonë me kriterin e 

njohjes së ―një gjuhe‖ (të huaj), që është një kriter ndërkulturor. Ky kriter ndërkulturor i 

vendosur nga Ernest Koliqi u provua se funksionoi në jetëgjatësinë e revistës kulturore 

letrare: me kohëzgjatje 17 vjet, duke i shtuar edhe një numër komemorativ, përkujtues, të 

vitit 1978, përvijoi deri në fund të prodhimit të autorëve të letërsisë së diasporës, duke i 

botuar si autorë bilingualë, ose rrjeti i aktiviteteve të tilla
23

.  

 

Në 12 vjetët e fundit të ekzistencës (nga viti 1978) të letërsisë së mërgatës politike, me 

mbylljen e revistës Shêjzat në Romë, qendërzimi humbi vëllimin e aktiviteteve letrare, 

duke u shprishur dhe poliqendërsia e nënsistemit solli uljen e vëllimit të aktiviteteve 

letrare dhe fragmentarizimin e saj: në Europë e nëpër kolonitë e vjetra dhe Mynih, duke 

risjellë situatën e mërgatave të kohës ndërmjet dy luftërave botërore ku aktivitetet 

kulturore kishin humbur marketin bazë të gjuhës. Gjatë kësaj periudhe pas vitit 1981 

mërgata e shqiptarëve të Kosovës do të organizohej në shoqata kulturore-politike ku bazë 

e aktiviteteve ishte një rrjet i retorikës kombëtare kryesisht ndër kumtesat. 

Identifikimi i autorëve të emigracionit ka pasur si kriter prodhimin artistik, në gjuhën 

shqipe, pak a shumë të njohur nga sistemi i sotëm letrar: Vasil Alarupi, Bardhyl Pogoni, 

Viktor Koliqi, Anesti Andrea, Zef Nekaj, Gjon Sinishta, Zef Oroshi, Tahir Kolgjini 

(pseud. Lok Limthi), Kosovë Rexh-Balaj, Niazi Sulçioglu, Nermin Vlora Falaski etj. 

Gjithsesi, autorët me aktivitet më të dendur letrar të pranishëm rregullisht në shtyp e të 

qëmtuar sipas kritereve të prodhimit dhe atij kronologjik
24

 janë: Ernest Koliqi, Martin 

Camaj, Arshi Pipa, Isuf Luzaj, Bilal Xhaferri, por edhe studiues si: Namik Resuli, 

Mustafa Kruja, Karl Gurakuqi, Zef Valentini, apo historianë e eruditë si Ekrem Vlora, Ali 

Këlcyra e Abas Ermenji. 

 

 

3. Nënsistemi letrar shqiptar i diasporës 1944-1990. 

Përcaktimi i sistemit letrar kombëtar marrë nga teoricieni Itamar Even-Zohar, mundësia e 

aplikimit të këtij nocioni për letërsinë e mërgatës na ka detyruar të bëjmë disa negocime 

lidhur me qendërsinë e sistemit letrar që ofron ky model. Sipas këtij teoricieni qendra e 

sistemit letrar përcaktohet nga normat e vendosura nga institucionet e shtetit (kritika, 

universitetet) shoqëruar nga një seri aktivitetesh duke nisur nga botimet, promovimet, 

leximet në salla e media, posterat e reklamat, deri te procesi i vlerësimeve. Por edhe 
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 Camaj, Martin: Gedichte, Kyrill & Verlag, 1991, Munich, New York. 
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vëllimi i aktivitetit letrar është faktor përcaktues për vendosjen e një sistemi kombëtar 

letrar për këtë arsye jemi përcaktuar në cilësimin e sistemit letrar të diasporës ndonëse 

me krijimtari të përcaktuar nga norma të ndryshme nga ato të Tiranës e Prishtinës si 

nënsistem letrar shqiptar, i brendashkruar por dhe për t‘u bërë dallimi nga sistemi 

kombëtar letrar. Shkurtimisht termi sistemi letrar i diasporës.  

Përveç vëllimit të aktiviteteve letrare, edhe konsumatori i prodhimit letrar në diasporë ka 

qenë në një numër relativ, po të konsiderojmë zhbalancimet e tirazheve të revistave nga 

300-500 kopje të Shêjzave, në 2 000-5 000 kopje tirazh të revistave Nëndori (1954) 

[Nëntori pas vitit 1973-1990] dhe Jeta e re (1949), në Prishtinë. Por kryesorja në 

përcaktimin e veprave letrare mbresëlënëse midis dy sistemeve ka qenë ndryshimi i 

normës që përcaktoi prodhimin letrar, a) nga institucionet e shtetit shqiptar dhe 2) 

institucionet albanologjike në diasporë (institutet, universitetet perëndimore të Romës, 

Mynihut, Palermos, Napolit, Barit, Kozencës). 

Kjo teori (Studimet polisistemike të Zoharit) marrë si pikënisje, është shfrytëzuar si 

koncept bazë dhe për krijimin e një rrjeti dhe sistemi paralel letrar midis dy njësive të 

mëdha të sistemit kombëtar letrar 1. sistemi i Tiranës dhe Prishtinës 2. sistemi letrar i 

diasporës (mërgatës). Këto sisteme kanë ndërkomunikuar në distancë dhe shpesh kanë 

dialoguar duke e kundërshtuar njëri tjetrin si: të ndryshmin, pjesë e luftës ideologjike apo 

të luftës së ftohtë që zyrtarisht u ndërpre në vitin 1990, por pasojat e saj do të lenë shenjë 

në mospajtimin e seksioneve kulturore dikur të ndara, në trajtën e indiferencës reciproke. 

Letërsia arbëreshe e Italisë ka qenë pjesë e sistemit letrar kombëtar dhe nuk ka patur 

refuzim nga ana e sistemit kombëtar letrar në Tiranë e Prishtinë përveç disa 

personaliteteve që u selektuan politikisht si rasti i studiuesit Zef Valentinit e deri diku 

Dushko Vetmos, lidhur me aktivitetin e tyre kulturor pranë Shêjzave ndërsa për Zef 

Valentinin dhe Gaetan Petrotën, për bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit gjatë Luftës 

së Dytë Botërore si përgatitës tekstesh së bashku me Karl Gurakuqin, Terenc Toçin etj. 

 

Nëse në Tiranë debatohej ―novatorizmi në letërsi‖
25

 për të ndërprerë traditën nëpërmjet 

letërsisë ―primare‖ që të hidhte poshtë traditën sipas teorisë së formalistit rus 

Tomashevskit,
26

 në diasporë ngulej këmbë te tradita apo letërsia e vijimësisë ajo 

―sekondare‖
27

 por pavarësisht shkrimeve kritike, risitë ndodhën në të dy letërsitë e 

lëvruara në Shqipëri e në diasporë, ndonëse në dy letërsitë shërbyen konvencione të 

ndryshme të pranuara nga autorët në diasporë dhe të imponuara apo më mirë të themi të 

kontraktuara për autorët në Tiranë e deri diku në Prishtinë, pasi akti i botimit nuk ishte i 

detyruar, siç veproi Lasgush Poradeci që nuk botoi asnjë libër për 40 vjet. 

Për tematikën tonë ka qenë e domosdoshme edhe teoria e metodës ndërkulturore, pasi në 

diasporë përbërësit institucionalë nuk ishin të qendërzuar nga shteti shqiptar, duke shtuar 

edhe faktin se prodhimi letrar i shqiptarëve nën regjimet demokratike të perëndimit ku 
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mbështetet gjeografia e punimit tonë, me kufinj politikë të shteteve demokratike, është 

ndikuar nga proceset normale të zhvillimit të letërsisë, sidomos për politikat gjuhësore, 

tematikat dhe hapja apo mungesa e tabuve letrare. 

Kështu kjo periudhë letrare (1944-1990) duke pasur në vete kriterin socio-historik të 

diasporës na ka detyruar të marrim në konsideratë edhe ndërkulturalisht prodhimin letrar 

në Itali e SHBA kryesisht, pasi sipas studimeve polisistemike ato kanë ndërkëmbyer me 

kulturat pritëse pasi edhe revistat në Perëndim janë të ndikuar nga agregatet kulturore të 

vendeve përkatëse duke nisur nga gjuha dhe veprimtaritë e tjera.  

Në pikëpamjen teorike, dhe praktikisht sukseset e para letrare në atdhe të Koliqit, Camajt, 

Pipës, Xhaferrit do të ishin një bazë e sigurtë dhe kriter për hierarkinë e vlerave kur këta 

shkrimtarë do të dilnin në mërgim, pasi ata vinin nga qendra e sistemit letrar kombëtar. 

Ne do të vlerësojmë se në ç‗masë u pajtuan këta shkrimtarë për të lëshuar qendrën e 

sistemit letrar, ndonëse tashmë ishin komponentë të nënsistemit të diasporës dhe sesa 

mund ta pranonin këta shkrimtarë ndërvarësinë nga sistemi letrar i Tiranës apo Prishtinës. 

Pasi këto dy sisteme i bashkonte vetëm kanali i gjuhës dhe ajo me kritere të ndryshme 

nga profesorati e shkrimtarët në Perëndim me ata të Shqipërisë e Kosovës, prandaj është 

më e përshtatshme teorikisht përdorimi i termit nënsistem letrar kombëtar megjithëse për 

lehtësi mund ta quajmë ndryshe sistemi letrar i diasporës. 

Do të bëjmë një qasje komparative për pajtimet dhe refuzimet e ndërsjella të prodhuesve 

e kritikës në Perëndim ndaj veprave të veçanta të autorë të veçantë të Shqipërisë (autorë 

të vendosur në qendër të sistemit letrar kombëtar në Tiranë si Shuteriqi, Migjeni, Jakov 

Xoxa e në ndonjë rast edhe Kadareja, krahas vlerësimeve të shumta). Do të shohim 

metodat e qasjes së aktivitetit kritik ndaj prodhimit letrar dhe sidomos historiografik të 

letërsisë në Shqipëri, nga qasjet filologjike të Martin Camajt, në ato komparative të Arshi 

Pipës në metodën e tekstologjisë, dhe qasjes hermenautike për klasikët arbëreshë e 

filozofisë së rrymave letrare për letërsinë bashkëkohore si hermetizmi
28

 nga pasuesi i 

Koliqit në katedrën e Institutit të Studimeve Shqiptare, Giuseppe Gradilone.  

 

 

4.Qendra e nënsistemit letrar të Diasporës (Fishta dhe Koliqi). 

Prodhimi letrar nuk mund të plotësonte kushtet e sistemit kombëtar letrar, jo vetëm për 

vëllimin e prodhimit por edhe për sa i përkiste edhe marketit letrar të kufizuar. 

Nënsistemi u distancua nga qendra pas mospranimit të qendrës sistemore të Tiranës 

letrare, duke mos e zëvendësuar poetin kombëtar Gjergj Fishta nga qendra e sistemit, 

sikundër Tirana e Prishtina, madje për Fishtën u kryen kremtime madhështore 

sistematikisht në Romë, Palermo e Boston sidomos në vitin 1961, me rastin e 20 vjetorit 

të vdekjes së poetit, moment i cili shënoi apogjeun e aktiviteteve letrare të nënsistemit të 

diasporës për të krijuar një rrjet veprimtarish të cilat u pritën ftohtë në Tiranë. Qendra e re 

e letërsisë së diasporës përbëhej nga veprat e Koliqit, Camajt dhe Arshi Pipës, një qendër 

sistemore kualitative multikulturale ende e pakapërcyeshme nga sistemi kombëtar letrar 

në Shqipëri e Kosovë që dominohej nga vepra të vakëta të realizmit dhe realizmit 

socialist si Çlirimtarët e Shuteriqit që Camaj e quan me ironi ―Dekani i shkrimtarëve në 

Shqipëri‖ dhe Hasta la Vista e Petro Markos të kritikuar nga Shêjzat
29

 për një  
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gjuhë të rëndomtë e të varfër publicistike por të suksesëshme nga vëllimi i marketit. 

 
Prap tash së fundit disa kritikë komunistë i mshojnë kundra disa rrymave artistike të 
përçuduna dhe ekstreme që shfaqen këndej në Prendim, me qëllim të mbulojnë para 
botës themelet e kësaj ndërtese të dobët që e quejnë ―realizmi socjalist‖. 
Tue ardhë në skâj, mbasi të gjithëve ne Shqiptarëve këndej na gëzon çdo përparim i 
artit tanë kombtar, pyesim puntorët e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të 
Shqipërisë: tue ndjekë ata kët drejtim a janë të bindun se kanë me qitë diçka të 
vlefëshme në dritë që të mbesë për meritimet e veta estetike në letërsinë shqipe? Atyne 
u përket përgjegja e, pjesërisht, përgjegjsija para vetvehtes, si artista, dhe  popullit 
shqiptar për të cilin flasin e që i lexon.30 

 

Kështu vetëm për arsye të shtrirjes receptive = marketit letrar shqip, letërsia e diasporës 

mund të konsiderohet si nënsistem letrar pasi kufizohet nga elementë statistikorë 

(vëllimi), por të ndryshëm dhe konkurrues të sistemit kombëtar (Tiranë-Prishtinë) të 

dominuar nga institucionet e metodës së realizmit socialist, që e shmangnin plotësisht nga 

komunikimi sistemor letërsinë e diasporës (mërgatës). 

 

Duke marrë parasysh teorinë e qarqeve letrare si: ―pjesë ekzistenciale e kulturore e 

kombit‖ dhe trajtuar për të parën herë nga Eqerem Çabej
31

, kemi identifikuar, rrethin e 

Italisë dhe të SHBA për lehtësi studimi për të definuar letërsinë sipas shkollës historike-

shpirtërore të mërgatës nga qarku i italo-arbëreshëve, apo për ta dalluar nga letërsia 

arbëreshe, dhe atë të shkrimtarëve të mërgatës së Amerikës nga diaspora tradicionale. 

 

 

5.Vëllimi i nënsistemit letrar. 

Duke pasur parasysh se letërsia e diasporës është mjaft e gjerë, duke përfshirë qarkun e 

madh italo-arbëresh qark i cili është identifikuar nga shkolla gjermane e Eqrem Çabejt, në 

studimin tonë historiografik kemi marrë në shqyrtim kryesisht letërsinë e mërgatës 1944-

1990. Për metodën e studimit tonë kemi ndërfutur elementë të qasjes historiko-shoqërore, 

për të dalluar tiparet ekdotike
32

 të lashta e të reja të kësaj letërsie, gjithashtu në praktikën 

hermenautike lidhur me interpretimin e veprave si ―Rusha‖ e ―Libri i burgut‖ të Arshi 

Pipës, për të dalluar rrjetet kuptimore të veprave për mërgatën dhe për konsumatorët 

(receptuesit) në Kosovë e Shqipëri, apo të lëvrimit të rrymës së një pesimizmi romantik 

(Anesti Andrea) për vetë pozitën e shkrimtarit të refuzuar nga atdheu, si motiv prehjeje 

artistike e vokacionit të autorëve të mërguar politikë. Këto qasje të veprave me modelet e 

mëdha danteske e lidhin letërsinë e diasporës me moralin dhe veprimin politik për vitet 

‘50 –‘60 kur ishin ende të freskëta gjurmët e shkëputjes nga atdheu ndërsa në vitet ‘70 – 

‘80 iniciohet moderniteti i Martin Camajt e Anesti Andreas në poezi dhe i Gradilones në 

kritikë. 

Qasja historike-kulturore e sheh vitin 1944 si datë konvencionale, të përcaktuar për 

qëllim studimi si praktikë e fillimit të një ekzili të ri politik për shqiptarët e Shqipërisë 
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 Çabej, Eqerem: Për gjenezën e literaturës shqipe, në: Rugova, Ibrahim: 1996, Kahe dhe premisa të 

kritikës shqiptare 1504-1983, bot. 2, Eurorilindja, Tiranë f. 143.  
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 Mandalá, Mateo: Kumtesë, në promovimin e librit studimor Studime filologjike për letërsinë romantike, 

Naimi, Tiranë, 2013, Akademia e Shkencave, 5 prill 2013. 



por edhe të Kosovës e të viseve shqiptare në ish Jugosllavi, ndonëse Koliqi ishte larguar 

në vitin 1943, ndërsa Camaj e Pipa në vitet ‗50.  

Në sinkroni me nisjen e diasporës së re në vitin 1945 u përcaktuan edhe ndryshimet etike-

politike të prodhuesve të letërsisë nga Shteti i ri në Shqipëri, ku letërsia për herë të parë u 

konsiderua në funksion të aparatit shtetëror, duke u vënë në shërbim ekskluziv të një 

partie dhe ideologjisë marksiste, madje duke u përcaktuar në vetëm një metodë: atë të 

realizmit-socialist. Për zhvillimin e sistemit letrar në diasporë luajti rol edhe deformimi i 

misionit të letërsisë në Shqipëri. Analizimi dhe identifikimi i letërsisë në diasporë, ka 

patur parasysh se thuajse një të treta e shkrimtarëve shqiptarë dolën në mërgim, një e treta 

u likujdua apo u burgos (Ethem Haxhiademi, Mikel Prennushi, Lazer Shantoja, Petro 

Marko, Ali Asllani) dhe një e treta u konformua (Sterio Spasse, Dhimitër Shuteriqi), ose 

u demotivua si Lasgush Poradeci, Mitrush Kuteli, Injac Zamputti.  

Është me interes fakti se shkrimtarët më të vlerësuar, apo më prodhimtarët si Ernest 

Koliqi, Arshi Pipa, Martin Camaj, të ndjekur nga Bilal Xhaferri në vitet ‗70-‗80 prodhuan 

në Perëndim duke i dhënë formë një nënsistemi letrar me dy qendërsi kryesore Italinë dhe 

SHBA, duke u nisur nga aspekti i gjerësisë së marketit (receptuesve) letrar e kulturor. 

 

 

HYRJE TEORIKE 

(Mbi strukturën e prodhimit letrar të diasporës) 

 

Nënsistemi letrar që krijoi këtë produkt pas këtij përcaktimi teorik për këtë identifikim, u 

krijua nga autorë dhe shkaqe pak a shumë të njohura, si pjesë e një agregati kulturor e 

politik të bartur nga Shqipëria me identitet kulturor të plotë, autorë të cilët kishin krijuar 

sistemin kombëtar letrar dhe kishin përzgjedhur prodhimin e autorët e qendrës sistemore 

në vitet ‘30-‘40. Këta autorë e studiues si Ernest Koliqi e Karl Gurakuqi, njëri ish 

ministër i Arsimit e tjetri ish Kryeinspektor në Ministrinë e Arsimit, dhe hartues 

programesh e tekstesh, ideuan me krijimin e revistës Shêjzat, duke udhëhequr proçesin e 

ligjërimit kulturor e deri diku politik të mërgatës, me kodet socio-politike të të cilit u 

përfshinë edhe në mesazhet e letërsisë artistike.  

Rrjeti i aktiviteteve përmes kësaj reviste, gjallëroi agregatet kulturore në diasporë duke 

krijuar një market të ri që u shtri në qendrat universitare të Italisë, Europës dhe SHBA 

duke zëvendësuar rolin e shtetit shqiptar me inisiativën universitare dhe private
33

.  

Për lehtësi studimi prodhimin letrar e kemi ndarë në grupe, të përfshira në dy pjesët e 

studimit. 

 

1. Prodhimi artistik, letërsia. 

2. Prodhimi studimor: albanologjik, socio-filozofik. (Arshi Pipa, Stavri Skendo, Isuf 

Luzaj, Tajar Zavalani, Abaz Ermenji). 

2.1. Prodhimi publicistik, politik, letërkëmbimi. (Lec Shllaku, Mustafa Kruja, Ali 

Këlcyra).  

2.2. Literatura fetare: Nënë Tereza, Zef Oroshi, Gjon Sinishta, Imam Vehbi Ismaili, Baba 

Rexhepi etj. 
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 Ernest Koliqi në vitin 1957 u dekretua si ordinar i Institutit të Studimeve Shqiptare në Universitetin e 

Sapiencës dhe në gusht të atij viti nisi botimin e revistës Shêjzat me titullin e pronarit. Shêjzat, nr. 1, Romë 

1957, f. 2. 



2.3. Institucionet arsimore-kulturore; editoria dhe artet pamore: Ibrahim Kodra, Lin 

Delija, Omer Kaleshi, Vera Blloshmi, Gjelosh Gjokaj. 

 

 

1. Prodhimi artistik i diasporës dhe mërgatës
34

. 

A. Autorë që kanë qenë në qendër të prodhimit letrar të zhvendosur në mërgim: 

Ernest Koliqi nga Shqipëria në Itali, Martin Camaj nga Kosova në Itali e 

Gjermani, përkthyesi Frano Alkaj nga Shqipëria në Argjentinë, Arshi Pipa e Bilal 

Xhaferri nga Shqipëria në SHBA. 

B. Autorë që nuk ishin në qendër të sistemit artistik letrar në Shqipëri, ndërsa 

zhvilluan prodhimin e nënsistemit të ekzilit deri në vitet 1990, si Nexhat 

Peshkëpia, Vasil Alarupi (Bendo Shapërdani), Isuf Luzaj, Anton Logoreci. 

C. Autorë të krijuar në ekzil ose prodhues më pak të njohur: Anesti Andrea, Bardhyl 

Pogoni, Viktor Koliqi, Nermin Vlora, Fehime Pipa, Zef V. Nekaj, Tahir Kolgjini, 

Kosovë Rexh-Balaj, etj. 

D.  Autorë të mërgimeve të mëparshme: Fan Noli, Asdreni, Viktor Eftimiu; Niazi   

      Sulçoglu [Sulça] apo klerikë si Daniel Gjeçaj, At Jak Marlekaj, At Paulin  

      Margjokaj, Imam Ismail Vehbiu apo pedagogë: Stavri Skendo, Peter Prifti,  

      Nikolla Pano.     

       

 

2. Prodhimi (joartistik): albanologjik, socio-filozofik. 

Vepra studimore, historiografi, filozofi apo monografi të plota si: Arshi Pipa: Trilogia 

albanica: Albaniche Forschugen, Hieronimus De Rada, dhe: Albanian Literature: social 

perspectives, Mynih 1978; Namik Ressuli, Storia della letteratura albanese, 1986, 

Fratelli Fabbri, Milano 1970, kritika psikanalitike e Krist Malokit. 

Vepra historiografike e studimore: Tajar Zavalani, Historia e Shqipnisë, 2 vol., Londër 

1957;1965, Vepra e Zef Valentinit, Kujtime nga Eqerem Bej Vlora dhe studimet historike 

të tij.  

Studime, shkrime të fushës arsimore dhe bibliografike nga Karl Gurakuqi, Fehime Pipa, 

Fiqret Fterra. Në fushë të studimeve të antropologjisë kulturore Stavro Skendi. Studime 

letrare e gjuhësore nga Arshi Pipa e Peter Prifti, dorëshkrimi (Writings on albanian 

language and literature (1953-1993),
35

 autorë të cilët u morën gati tërësisht me 

veprimtari studimore. 

 

2.1. Prodhimi publicistik, letërkëmbimi, feja. 

Panoramë e shtypit kryesor të mërgimit, revista: Shpirti shqiptar, Torino 1954, Shêjzat: 

Romë, gusht 1957-1978, Koha e Jonë, Firence-Paris: 1962-1991 të Italisë; Dielli, (1909-

1992) Shqiptari i lirë, New York, 1956, Lajmtari i të mërguemit- organ i Blokut Kombtar 

Indipendentist, Krahu i shqiponjës- organ i Lidhjes Çame, 1976-1986, Buletini katolik 

shqiptar dhe me librin për shkeljen e të drejtave fetare e persekutimin e klerit në Shqipëri 

The fullfilled promise, Santa Clara, Californi, të Gjon Sinishtës 1980-1994, The monitor, 

San Francisco. 
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 Koliqi, Ernest: Diaspora e mërgata, Shêjzat, nr. 1-2, Romë 1966, f. 4. 
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 Fondi i Bibliotekës Kombëtare, Tiranë; daktiloshkrim i lidhur në formë libri.  



Publicistika politike e Tajar Zavalanit, Mitat Frashërit, Abas Ermenjit, (Partia agrare) 

Vendi i Skënderbeut në Historinë e Shqipërisë, Kol Mirakës etj. 

Prodhimi teologjik, apo subjekteve lidhur me këtë kategori: Zef (Joseph) Oroshi, Daniel 

Gjeçaj (Pal Duka-Gjini), The fullfilled promise e Gjon Sinishtës, Përpjekja e jonë (Our 

effort) organ i Komitetit Mysliman në SHBA, dhe krijimtaria e Nënë Terezës me Libri i 

lutjeve etj. 

 

2.2. Institucionet arsimore-kulturore, sistemi i vlerave. 

 ―Qendra ndërkombëtare e studimeve shqiptare‖, Universiteti i Palermos, ―Istituto degli 

studi Albanesi di Roma‖ drejtuar nga Koliqi etj. Editoria në mërgim, dhe artet pamore: 

Ibrahim Kodra, Lin Delija, Vera Blloshmi (Mellet), Gjelosh Gjokaj, (nga trevat shqiptare 

në Mal të Zi) Omer Kaleshi (diaspora në Turqi) dhe trashëgimia kulturore duke shënuar 

dhe segmente te tjera të agregatit kulturor në mërgim. 

Sistemi i vlerave u zhvillua kryesisht nëpërmjet polemikave ndërsistemore: Tiranë-Romë 

(Karl Gurakuqi - Jup Kastrati, Babinger - Shuteriqi; Tahir Zajmi - Zëri i popullit - Zëri i 

rinisë (Prishtinë), Koliqi - Skënder Luarasi, Tiranë - New York: Lidhja e Shkrimtarëve - 

Bilal Xhaferri, Pipa-Kadare, Prishtinë-Romë: Shêjzat – Ali Podrimja
36

, e qëndrimet e 

kundërta mbi tematikat e qendrës së sistemit letrar Tiranë-Prishtinë. 

 

 

3. Objektiva dhe premisa. 

Për realizimin e kësaj strukture duke arritur në disa koncepte bazë marrë nga Even-

Mitamar Zohar-i, Polisystem Studies, si mbështetje teorike në a. përcaktimin e faktorëve 

që ngritën nënsistemin letrar të diasporës dhe b. funksionin e ndikimit të letërsisë të 

diasporës së re, krahas asaj arbëreshe, si diasporë e hershme me karakteristika kryesisht 

gjuhësore e të tradicionit italo-arbëresh, në sistemin e përbashkët letrar kombëtar të 

krijuar pas vitit 1990. 

 

Për arritjen e këtyre objektivave: struktura paraprake e studimit, është hartuar duke patur 

parasysh edhe modelin e njësive historiko-kulturore në letërsitë e tjera pararendëse 

(rrethet) të gjuhëve më të mëdha, si letërsia italiane dhe ajo ruse, por edhe të letërsisë 

koloniale angleze (të kolonive) të përfshira tashmë si historiografi e një periudhe 

historike-kulturore e ndarë në dy njësi bazë: rrethet e diasporës në Itali dhe SHBA, duke 

mos përfshirë qarkun e italo-arbëreshëve, i cili sipas kodifikimit terminologjik përbën një 

nënsistem të mëvetësishëm, i cili në krye të herës pati vepruar si qendër sistemore deri në 

fillim të shekullit 19, me autor ‗të letërsisë primare‘ Jeronim De Radën. Tradita arbëreshe 

me hapjen e Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare në Palermo i hapet 

ndërkomunikimit me komponentët e vëllimit të nënsistemit letrar të diasporës. 

 

 

 

                                                           
36
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PJESA E PARË 

LETËRSIA ARTISTIKE E DIASPORËS (MËRGATA) 

 

 

 

KAPITULLI I PARË 

 

FAKTORËT, PERIODIZIMI, RRETHET LETRARE 

 

 

1. Letërsia e diasporës 1945-1955, faktorët nxitës. 

Letërsia e diasporës pas vitit 1945 u gjend në fund të një periudhe të lulëzuar të saj pasi 

atje kishin shkëlqyer dy yjet e letërsisë shqiptare Faik Konica dhe Fan Noli në SHBA, 

Asdreni në Rumani, kritiku Krist Maloki në Austri dhe me ardhjen e mërgatës së re me 

Ernest Koliqin, Namik Resulin, Zef Valentinin, Karl Guarakuqin ishte koha që të 

rivlerësohej prodhimi i saj letrar më i mirë, për të ushqyer marketin kombëtar letrar.  

 

1.1. Konteksti socio-politik në Shqipëri. 

Dukuritë politike në Tiranë vendosën norma të reja për krijuesit dhe një sistem të ri letrar 

që fillimisht u përqendrua tek shkatërrimi i sitemit kombëtar letrar ekzistues të viteve 

‘30-‗40. Ç'aktivizimi i sistemit letrar tradicional u arrit në dy etapa.  

Etapa e parë ishte asgjësimi i qendrës tradicionale përmes heqjes nga programet 

shkollore të Gjergj Fishtës, Faik Konicës e Ernest Koliqit
37

 dhe daljes nga qarkullimi të 

veprës së tyre përmes akteve publike dhe zbatimit të kurrikulave të reja të Ministrisë së 

Arsimit dhe urdhëresave e akteve të tjera gjysmë ligjore. 

Etapa e dytë ishte futja në qendër të sistemit letrar të letërsisë sovjetike
38

 dhe e letërsisë 

së Luftës së Dytë Botërore, ndërsa Migjeni u vu në qendër të letërsisë së re shqipe pas 

botimit të veprës së tij, nën kujdesin e Skënder Luarasit në vitin 1950. 

Kështu edhe diaspora e përjetoi këtë përmbysje vlerash duke pësuar tronditje dhe ankth: 

pjesa më e rëndësishme e sistemit kombëtar letrar ishte flakur si e padobishme për 

regjimin e ri. Prodhuesit kryesorë letrarë Fan Noli, Ernest Koliqi, Asdreni, e kishin kryer 

kryesisht veprën e tyre dhe nuk reaguan për një kohë. 

Kjo atmosferë në Shqipëri, ndikoi në riorganizimin e nënsistemit të diasporës në kushtet e 

reja: mërgata e re ishte më e madhja dhe më e kulturuara dhe me një përvojë në krijimin e 

institucioneve dhe të prodhimit letrar. 

Ringritja e këtij sistemi në diasporë apo Botën e lirë
39

 u ndikua nga këto zhvillime 

drakoniane në Shqipëri e cila i kaloi politikisht Lindjes. Kjo politikë kulturore u kritikua 
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 Maleshova, Sejfulla: Revolucionarizimi i shkollës sonë, broshurë, Tiranë, 1945. 
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 Më 1949 u botua në Tiranë: Antologji e poezisë sovjetike, me autorë Aleksander Blok, Gorki etj. Në vitin 

1947 ishte botuar nga Ministria e Arsimit, Propagandës dhe Kulturës teksti shkollor Antologjia ruse-
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shkollorë të botuar në vitet 1947-1948. 
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 Term politik i viteve ‘40 për Perëndimin. 



nga autorët në Perëndim por formë të plotë kritika kulturore zhvilloi në revistën Shêjzat e 

drejtuar nga Ernest Koliqi dhe Koha e Jonë (1962-1991) e drejtuar nga Lec Shllaku. 

Pasi u bë i qartë kursi i politikës kulturore në Shqipëri, autorët shqiptarë në Perëndim e 

quajtën veten autorë të Botës së Lirë dhe nisën një seri aktivitetesh letrare e kulturore në 

kundërshtim me vijën politike të Tiranës fillimisht dhe të Prishtinës më pas.  

 

Themelimi i Qendrës ndërkombëtare të studimeve shqiptare pranë Universitetit të 

Palermos nga Rossolin Petrota dhe drejtor Zef Valentinin (1949) dhe revistës Shpirti 

shqiptar, (1954) e Namik Resulit, ishin nga mediumet e para të themeluara nga mërgata e 

re. 

 

Për periudhat e mëparshme të letërsisë së diasporës në punimet paraprake të 

historiografisë shquhet letërsia rilindase e shpërndarë në kolonitë shqiptare që nga 

Eqerem Çabej, Namik Resuli, Karl Gurakuqi por edhe nga studiuesi Rexhep Qosja në 

Historia e letërsisë shqipe, (romantizmi) dhe teorizime të tjera të studjuesve 

bashkëkohorë shqiptarë për përcaktimin e periudhave dhe saktësimin teorik të 

problematikës së periodizimit. Nga studjuesit bashkëkohorë si prof. Isak Shemaj e shohin 

zhvillimin e historiografisë në periodizim kohor dhe jo socio-tematik (Shkup, 29-31 gusht 

2012).
40

  

 

1.2. Mërgata si gjeneruese e letërsisë së diasporës. 

Për krijimin e një reviste letrare në perëndim, në vitin 1952 është e vlefshme dëshmia që 

vjen përmes informacionit të kohës në letërkëmbimin e Mustafa Krujës me Zef Nekajn, 

mbi përpjekjet e para të rrethit të Romës për të krijuar një revistë si reagim kundër 

"shkrijimeve" (krijimtarisë së realizmit socialist) në Tiranë e Prishtinë.
41

 Madje Nekaj si 

pjesmarrës në këto mbledhje njofton se studjuesi i gjuhës së Bogdanit, paleografi At Jak 

(Giacomo) Marlekaj (1906-2003) dhe studjuesi i historisë At Paolin Margjokaj, kërkonin 

të rithemelonin një revistë si Hylli i Dritës, për të cilën studjuesi Karl Gurakuqi kishte 

propozuar që ta quanin Ylli i Dritës në Mërgim. Por Zef Nekaj dhe Ernest Koliqi me 

miratimin e Zef Valentinit
42

 kishin ngulur këmbë që revista të ishte kryekëput letrare e 

shekullare, ndërsa për të gjetur burimet financiare u caktua Ernest Koliqi. Por kjo ide u 

materializua vetëm pas pesë vjetëve nga Koliqi (Shêjzat, vjeti I, nr. 1, Romë, gusht 1957).  

Këto mbledhje të ngjashme me ato të shoqërisë për shkrimin e gjuhës shqipe në Stamboll 

në themelimin e Rilindjes kombëtare, sjellin një paralele socio-politike me karakteristikat 

dhe frymën në kontekstin historik të viteve ‘50.  

 
Qyshse pata ardhë e pata hjedhë nji sy fletvet e fletushkave të këtij emigracjoni (Nanduer 
1951), i ndezun për me kundërbalancue në kuptimin nacjonal prodhimtarin letrare ndaj 
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 Shema, Isak: Çështje të periodizimit të studimeve letrare shqiptare: në Mendimi shkencor gjithëshqiptar 
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 Kjo dikotoni e letërsisë e kritikës në diasporë ndaj sistemit letrar në Tiranë e Prishtinë do të theksohet 

deri në kundërvënie për problemet kryesore të ideologjisë e depërtimit të saj në letërsinë në Shqipëri. 
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 At Zef Valentini si drejtori i fundit i revistës Leka të Shkodrës më 1944, i prirur më së shumti nga 

studimet shkencore, por nisur edhe nga urdhëri jezuit të cilit i përkiste s‘do të mbështeste dot si 

bashkëpunëtori më i zellshëm i Shêjzave, një revistë të themeluar nga urdhëri françeskan në Shqipëri, duket 

këto dallime janë evituar me bashkëpunimin e frytshëm të letrarëve të të dy urdhërave në këtë revistë. 



shprodhimtarin e të kuqve në Shqipni e Jugosllavi, pata ngulë kambë pranë Z. Koliqit qi 
të bante shka t'ishte e mujtun e me botue ndonji revistë apolitike përsa i takon 
emigracjonit e me frymë antikomuniste natyrisht. Ai pat paraqitë kushtet ekonomike si 
pikë e pakapërcyeshme; por m'anë tjetër, i të njajtit mendim edhe para se t'a mërzitshe 
un, pat thirrë Padre Margjokajn, Padre Marlekajn e Padre Valentinin dhe patën mbetë 
njimendjet me ia nisë botimit të njij reviste me frymë fetare-kombtare, për të cilën Z. 
Prof. Gurakuqi ngulmonte të quhej "Ylli i Dritës në mërgim". Padret anojshin me pasë 
frymë vetëm fetare, a ma mirë theksin kryesuer fetar. Kjo qe lanë si e dorës së dytë e pika 
kryesore ishte qi Z. Koliqi të përpiqej për mjetet materjale.43 

   

Për shqyrtimin e kësaj ringritjeje letrare deri në themelimin e revistës Shêjzat të Koliqit 

në vitin 1957, shohim se vetëdija për ruajtjen e identitetit shprehet me organizimin për të 

mbrojtur traditën në sistemin letrar kombëtar, e cila përjashtoi figurat kryesore letrare si 

Fishta, Konica, Koliqi por edhe Camajn, Pipën e dalë në mërgim etj. Riorganizimi letrar 

mori funksione të reja përveç publikimit dhe qarkullimit të krijimtarisë së diasporës, si 

ruajtja e identitetit perëndimor para kulturave mësymëse të Lindjes që lulëzonin në 

Shqipëri. Ideuesit i dhanë një funksion kryesor krijimit të Zembreku-t të diasporës siç e 

quante Koliqi, mërgatën politike të Botës së Lirë. 

Me themelimin e revistës Shêjzat, ndiqej me hollësi çdo lëvizje kulturore në Shqipëri 

duke kritikuar gjithë aspektet e prishjes së sistemit kombëtar letrar, duke vlerësuar ose 

kundërshtuar autorët për vepra të veçanta kur synonin prishjen e sistemit tradicional. Këtë 

mision kritik të Shêjzave (Romë 1957-1978) e vijuan edhe Krahu i shqiponjës (1976-

1986) i Bilal Xhaferrit dhe Buletini Katolik Shqiptar (1980-1994) i Gjon Sinishtës. 

Klasifikimi bibliografik siguron një kronologji të veprave, por në këtë punim mjediset e 

ndryshme të prodhimit na shtyjnë të japim një pasqyrë më të gjerë të grupimeve social-

kulturore si Federata Vatra, apo politike si Lidhja Çame dhe të produktit kulturor-letrar 

nga organizata tradicionale në mërgim.  

Për të arritur në përfundimin e përqendrimit të historishkrimit për qarqet kryesore të 

letërsisë së ekzilit: Itali-Europë, SHBA, duke dhënë tiparet kryesore të prodhimit artistik 

dhe veprimtarive kulturore si përfaqësim me autorët kryesorë. 

 

 

2. Rrethet letrare-kulturore dhe periodizimi. 

Trajtimi i kësaj lënde të ekzilit sipas metodologjisë së disa gjuhëve të mëdha: si lexim 

analogjik i simpoziumit për letërsitë emigratore të shkrimtarëve me prejardhje italiane në 

Brazil e Argjentinë, Rio De Janeiro 2010, shihet më së shumti sipas metodës 

interkulturore, të mbishtresimit të kulturës pritëse si kulturë fituese dhe shkallës së 

përthithjes apo transferimit në kulturën e mërguar si gjuhë e afektuar dhe përmes 

strukturave mentale të së huajës.  

Ndryshimi i letërsisë së diasporës nga qendra burimore e saj nuk varet vetëm nga 

ndryshimet e sistemeve politike dhe të letërsive që sendërtuan qendrën sistemore duke 

menduar se letërsia kombëtare shqipe e transferoi metodën e realizmit socialist nga Rusia 

duke transferuar edhe mentalitete të popujve sllavë. Por për analogji qasja ndaj letërsisë 
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perëndimore në diasporë do të jetë më e dukshme. Në rrjetin e veprimtarive letrare do të 

konstatojmë arsyet e dallimit mes sistemit dhe nënsistemit, tendencat e transferimit të 

seksioneve kulturore nga Perëndimi në formacionin kombëtar shqiptar. 

 

Për letërsinë ruse të autorëve që zhvilluan krijimtarinë jashtë BRSS, si Nabokov, 

Sollzhenicin etj. kemi konsultuar kritikën mbi këtë letërsi dhe përmbledhjet e fundit të 

teorive letrare në perëndim
44

 por edhe të studiuesve në Rusi për fenomenin e tamizdatëve, 

që ka qasje edhe me agregatin kulturor Shqipëri-Kosovë gjatë çensurës për 45 vjet në 

këtë market ndaj qarkullimit të librit e sidomos atij shqip. 

 

Lidhur me përfundimet e studimit sipas një kërkimi në tipologjinë vëllim-krijuese dhe 

dallueshmërinë e prodhimit letrar si:
45

 Tipologjia danteske e letërsisë së ekzilit. 

 

Kjo veçori historike-politike e bartur nga subjektet krijuese ka dashur të kërkojë një etikë, 

një modus vivendi, një vetëformatim të kahjes së literaturës drejt sublimimit të dëshirave 

efemere dhe të ngritjes në shkallë idealistike të kultit të atdheut. Gjatë kërkimit, janë 

identifikuar nga studiuesit e letërsisë dhe hartuesit e teksteve historiografike variabiliteti i 

―rretheve‖ letrare që janë integruar në trupin e Letërsisë Shqipe. Një nga përbërësit e 

kësaj letërsie ka qenë edhe letërsia e emigracionit, së shumti politik të shkrimtarëve 

shqiptarë që dashur pa dashur u shkëputën nga zhvillimet e centralizuara të Shqipërisë 

për të rikrijuar një nënsistem të ri letrar, shpesh, në kundërshtim me lëvizjen kulturore-

letrare të Shqipërisë, ky proces i fragmentarizimit apo i vijimit të traditës u iniciua nga 

Ernest Koliqi dhe pasuesit e rrethit të Romës të ashtuquajturit ―tradicionalistë‖ dhe më 

pas me Martin Camajn e Anest Andrean si ―modernistë‖
46

, ky fenomen i rishpërndarjes 

së letrarëve më të mirë në qarqe iu rikthye traditës së rretheve letrare të periudhës nga 

Rilindja deri në Pavarësinë e Shqipërisë (1912).  

Në këtë punim do të trajtohet diversiteti kulturor letrar më së shumti dhe estetik sesa ai 

politik. Do të shohim se deri në ç‗masë autorët kryesorë Koliqi, Pipa, Camaj në veprat e 

tyre ruajtën integritetin e fiksionit të veprave e deri në ç‘masë dialoguan reciprokisht 

shkrimtarët e Shqipërisë politike apo në cilat çështje, polemizuan (S. Luarasi e E. Koliqi) 

duke dhënë një pasqyrë komparative të botimeve përfaqsuese dhe organeve të tilla si 

Shêjzat e Koliqit, Romë 1958-1975, Shpirti Shqiptar, drejtuar nga Namik Ressuli, Torino 

1954, Koha e Jonë, Paris-Firence
47

 me ato të Shqipërisë politike, Letërsia jonë, Nëntori, 

Drita etj. 

 

Shumësia dhe shpërndarja e kolonive dhe rretheve letrare shqipe në një arqipelag letrar 

siç është quajtur nga E. Koliqi dhe fletorare nga Karl Gurakuqi në tekstin Shkrimtarët 

Shqiptarë
48

 v. 2, (1878-1940) Rilindja, që nga botimi i të përkohëshmes Fiamuri i Arbërit 
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i De Radës dhe themelimi i Shoqërisë së Stambollit deri te botimi i revistës Albania të 

Konicës. Shpërndarja ishte një karakteristikë kalimtare e letërsisë shqipe. Me 

konsolidimin e shtetit shqiptar rrethet letrare përqëndrohen në Shqipërinë politike, ndërsa 

rrethet letrare të diasporës përqëndrohen rreth shoqatës Vatra dhe organit kryesor të tyre 

Dielli përfaqësuar e drejtuar nga Faik Konica për periudhën deri në vitin 1909-1924 dhe 

Fan Noli në vazhdimësi (deri më 1965). Evidencat e prodhimit letrar të kësaj periudhe 

shquhen nga pamfletet, proza satirike e Faik Konicës dhe përkthimet magjistrale të Nolit. 

 

Në vitet 1924-1944 të konsideruara si periudha e artë e letërsisë shqipe, botohen 

kryevepra: të At Gjergj Fishtës, Mrizi i Zanave 1931, Lahuta e Malsisë 1937; të Asdrenit, 

Psallme Murgu, Bukuresht 1929; të Lasgush Poradecit Vallja e yjeve Bukuresht 1933, 

Ylli i zemrës, Bukuresht 1937; të Ernest Koliqit, Hija e Maleve, Zarë 1929, Tregtar 

Flamujsh, Tiranë 1935, duke u prirur drejt unifikimit të një qendre letrare të përbashkët. 

Kjo qendër e konsoliduar në Shqipëri nga botimi i mjaft të përkohshmeve letrare si Hylli 

i Dritës, Cirka, Illyria, Bota sot, Shkëndia në vitin 1945, humbi emrat e shkrimtarëve 

përfaqësues. Por autorët e studiuesit si Koliqi, Gurakuqi, Resuli fillimisht dhe Arshi Pipa 

e Martin Camaj në vitet ‘60, duke përfshirë edhe Fan Nolin në Shtetet e Bashkuara, 

mbajtën të pacënuar rrjedhën normale të letërsisë si proces artistik, pa deformim të 

normës nga teorizimet ideologjike. 

 

 

Përfundime: 

Vetëdija kombëtare si fill i kuq lidhës i periudhave letrare
49

 me njëra tjetrën dhe  

njëmendësia (koncepti bashkëkohor) e entitetit tonë kulturor në Itali, janë dy faktorët 

krijues të vlerave të përbashkëta, në një ansambël kulturor të diasporës. Autorët të 

vetëdijshëm për vështirësitë e largimit nga atdheu, ruajtjen e identitetit dhe gjuhën shqipe 

e vunë letërsinë edhe një herë në shërbim të çështjes kombëtare, humanizmit dhe 

demokratizimit të grupimeve të diasporës e përmes letërsisë edhe të receptuesve në 

Shqipëri e Kosovë. Nga vepra bashkëkohore historiografike Elio Gioanola, Letteratura 

italiana, 
50

 duke hequr një paralele me letërsinë e autorëve të mërguar (në Angli) më i 

shquari i tyre pas mërgimit të Dantes nga Firencja në Francë, Angli e deri në Ravenë, siç 

është edhe Ugo Foscolo, një model për trajtimin e periudhës së mërgimit politik të tij në 

Zvicër dhe Angli, ku ka edhe një shtëpi muze si vend pelegrinazhi siç mund ta 

krahasojmë me shtëpinë e Martin Camajt në Lenggries të Gjermanisë, apo me aktin 

funeror të përhirjes në detin Adriatik të trupit të Arshi Pipës (1997) dhe të Fiqiri Fterrës 

në detin e Borshit (1999).  

Për lehtësi studimi dhe ruajtjen e traditës gjeoletrare kundrejt kriterit ndërkulturor të 

paraqitjes së gjuhëve pritëse dhe vëllimit të prodhimit letrar grupimet letrare kulturore i 

kemi ndarë në njësitë e rretheve letrare: Itali, Europë, Egjipt-Turqi-Indi (në pjesën e dytë 

të studimit), SHBA dhe Amerika Latine. Simbolikisht letërsia e diasporës nis në fund të 

vitit 1944, dhe përfundon në 12 dhjetor më 1990, por si periudhë studimi do të trajtohet 

për lehtësi historishkrimi si letërsi e gjysmës së dytë të shekullit XX, dhe dekadave 

përkatëse. 
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KAPITULLI I DYTË 

 

RRETHI LETRAR I ITALISË 
 

 

1. Konteksti socio-politik në Itali. 

Italia për vetë pozicionin gjeopolitik dhe rolin ndërkombëtar të theksuar gjatë dhe pas 

përfundimit të Luftës së Dytë Botërore shërbeu si streha e parë për mërgatën politike të 

larguar nga Shqipëria e rënë në duart e NcÇl. Ikja e tyre u bë diku e paramenduar, diku 

nisur nga situata e trazuar e ndjekjes ndaj personaliteteve e iniciuar nga çlirimtarët. Në 

Itali u strehuan me pozitën e ekzilantit që nga Kryetari i Ballit Kombëtar Mit‘hat 

Frashëri, anëtarët e Komitetit Shqipnia e lirë, të Bllokut Nacional Indipendentist, Ernest 

Koliqi e Kapedani i Mirditës Gjonmarkaj, Partia katundare dhe në fillim vitet ‘60 partia 

Bashkimi Demokrat Shqiptar drejtuar nga Isa Ndreu. Këto organizma politike nxorrën në 

dritë edhe të përkohëshmet e tyre si L’Albanie Libre, revistat Shêjzat (1957-1978) dhe 

Koha e Jonë (1962-1991). Zhvillimet politike në Perëndim sollën pajtime dhe 

mosmarrëveshje mes grupimeve të emigrantëve shqiptarë të zhvendosur në një mjedis 

pak të njohur dhe të vetmit udhërrëfyes të ekzistencës dhe programeve të tyre ishin shtypi 

krahas veprimtarive politike, kështu drejtimin e këtij shtypi dhe botimet e ndryshme do t'i 

ndërmerrnin letrarët dhe njerëzit e kulturës. Këto grupime përshpejtuan lindjen e një 

shtypi të pavarur, politik fillimisht por që shpesh komunikonte me format e ligjërimit 

artistik si p.sh.poema e Bardhyl Pogonit Fytyr' e kombit kushtuar Midhat Frashërit. 

Kështu shtypi kulturor ishte i pandashëm nga ai politik si vijim i një tradite të themeluar 

në kohën e Rilindjes Kombëtare e cila u rievokua edhe në periudhën e pasluftës. Por 

faktori kryesor i lindjes së një shtypi kulturor në mërgim ishte ndryshimi rrënjësor i 

politikës kulturore në Shqipëri, që konsiderohej në Perëndim si rrezik i tëhuajsimit të 

traditës kombëtare nga kultura sllave si komponent bazë tashmë i qendrës sistemore 

letrare Tiranë-Prishtinë. 

 

1.1. Krijimi i qendrës sistemore letrare në Itali. 

Historiografët më në zë të viteve ‘40 si Gaetano Petrota, Karl Gurakuqi, Namik Ressuli e 

Zef Valentini nën drejtimin e Rosolin Petrottës krijuan Qendrën Ndërkombëtare të 

Studimeve Shqiptare pranë Universitetit të Palermos më 1949. Kësaj Qendre iu shtua 

dekretimi nga Presidenti i republikës Italiane të Institutit të studimeve shqiptare në Romë, 

në vitin 1957, nën drejtimin e Koliqit. Krijimi i këtij institucioni për kulturën shqiptare u 

shoqërua njëkohësisht me themelimin e revistës Shêjzat, me kontributorë shkencorë nga 

të dy qendrat e Romës e Palermos. Kjo revistë me mbi 8 000 faqet e saj në 19 vjetët e 

jetës së saj, u bë pikë referimi dhe kryeqendër për gjithë kulturën shqiptare në Perëndim 

për vitet 1957-1978.  

Në revistën Shêjzat, krahas traditës u zhvilluan letërsia primare dhe kritika bashkëkohore 

e letërsisë e historiografisë shqiptare ku spikatën Martin Camaj e Giuseppe Gradilone, të 

cilët ruajtën të gjallë funksionin bazë të kritikës shkencore, pa pathos ideologjik sipas 

normave të lirisë së shprehjes, ndërsa Koliqi, Valentini e Gurakuqi u përqëndruan në 

ruajtjen e traditës dhe identitetit perëndimor të letërsisë shqipe. 

 



1.2. Mecenati dhe shtypi kulturor. 

Në mungesë të njësisë politike që të kujdesej për zhvillimin e kulturës shqipe në Itali, 

këtë rol e luajti një Mecenat nga Qarku Italo-arbëresh me qendër Palermon.  

Një nga mbështetësit kulturorë më të rëndësishëm ka qenë senatori arbëresh Rossolin 

Petrotta i cili luajti rol kryesor në krijimin e mbështetjen e Qendrës ndërkombëtare të 

studimeve shqiptare në Palermo, pranë këtij universiteti si dhe për krijimin e Institutit të 

Studimeve Shqiptare në Romë në vitin 1956 krahas vendosjes së shqipes me dekret 

presidencial si gjuhë e detyruar në sistemin arsimor në kolonitë arbëreshe. Pas humbjes së 

Rosolin Petrotës, Koliqi në vitin 1966 e vijim u mbështet në mecenatin e kolonisë më të 

madhe të shqiptarëve në botë atë të SHBA, duke ndjekur shembullin e federatës Vatra, 

krahas miratimit të projekteve të veçanta pranë shtetit italian dhe Selisë së Shenjtë. 

Ndërsa Lec Shllaku në projektin e krijimit të sheshit Skënderbej në Francë, gjeti një 

mbështetje te njeriu i biznesit dhe politikës Isa Ndreu dhe miku i tij Zhak Shirak, asokohe 

kryetar i bashkisë së Parisit. Isa Ndreu mbështeti revistën politike-kulturore Koha e Jonë 

për 30 vjet në vitet 1961-1991, që ishte projekti më i rëndësishëm i nënsistemit letrar të 

diasporës pas mbylljes së revistës Shêjzat më 1978. 

Humbja e Koliqit në vitin 1975, la pas një zbrazëti që nuk u mbyll më në diaporën 

shqiptare. Edhe në të gjallë të tij, kohë pas kohe, shpallej kriza financiare e  revistës 

Shêjzat derisa më 1967 arriti të sigurojë mbështetjen nga mërgata në Amerikë. Atje 

Koliqi ndërmori një fushatë propagandimi dhe pajtimesh të reja pasi mungesa e tyre po e 

ndërpriste vijimin e botimit të revistës. Me transferimin e Martin Camajt në Universitetin 

e Mynihut dobësimi i revistës nga pikëpamja editoriale u bë më i theksuar, shto këtu edhe 

krizën e postave, që ndikoi për keq në shpërndarjen e revistës më të shquar të diasporës. 

 

Rrethi letrar i Italisë i drejtuar nga Koliqi me anë të revistës letrare-kulturore Shêjzat 

krijoi lëvizjen më të rëndësishme të sistemit letrar shqiptar për nga formacioni universitar 

i gjuhës dhe lëvizjes kulturore në Perëndim, por ai arriti t‘i përshtatet sistemit të 

shkëmbimit të vlerave në tregun e egër të sunduar nga gjuha e huaj dhe të panjohurat 

financiare të kapërcyera siç shprehej ai nga ―shoqëria‖.  

Në dhjetëvjeçarin e fundit të diasporës sonë 1980-1990, veprimin kryesor të mecenatit 

kulturor përveç Isa Ndreut me botimin e revistës Koha e Jonë, qarkut arbëresh me 

botimin e revistave Lidhja, Katundi ynë, etj. e ndërmorën për realizimin e botimeve të 

tyre shtëpitë botuese të huaja. Qendrat albanologjike, federata Vatra, dhe vetë shkrimtarët 

e njohur si Martin Camaj, Namik Resuli, Arshi Pipa e deri te Tahir Kolgjini, Njazi Sulçe 

e Nermin Vlora, plotësuan me botimet private mungesën e organizuar të mecenatit në 

këto vite të vështira për diasporën e re.  

 

1.3. Revista Koha e Jonë, në pesë vjetët e fundit 1985-1990.  

Sipas Martin Camajt revista Koha e Jonë, arriti të mbajë gjallë modelin kulturor dhe të 

jetë pasuese e revistës Shêjzat si tribunë e përtremuajshme e diasporës kulturore shqiptare 

deri në fund të veprimit të kësaj etape të nënsistemit letrar. Revista ruajti shkrimin e 

gjuhës në të dy dialektet duke vënë në bazë të zhvillimit letrar modelin e revistave të mes 

dy luftërave botërore që dilnin në Shqipëri por edhe të shkollës katolike të Shkodrës.
51

 

Ishte kjo shkollë e qarkut letrar të Shkodrës, që ruajti në qendër të sistemit të saj letrar 
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ashtu siç ishte në Shqipërinë tradicionale poetin At Gjergj Fishta, këtë prirje e trashëgoi 

edhe revista Koha e Jonë në vitet 1962-1991. 

 

Në vijim të traditës e përkohëshmja Koha e Jonë, Firence-Paris, ku u transferuan vlerat 

më të mira të shkrimtarëve e studiuesve. Këtu u parashtruan ide dhe debate: rreth 

kodifikimit të parakohshëm të gjuhës në Shqipëri, rreth shkrimtarëve të realizmit socialist 

apo disidentëve, krahas shkrimeve politike rreth legjitimitetit të regjimit në Tiranë të 

etiketuar ―filosllav‖ apo komunist, me faqet e kësaj reviste u rrit vëllimi i shkrimeve 

kulturore rreth shqiptarëve në ish Jugosllavi dhe sidomos rreth shkrimtarëve të 

përndjekur nga regjimi si Adem Demaçi. 

 

1.4. Gradilone dhe Koliqi.  

Koliqit përveç bashkëpunëtorëve të tij të hershëm në Shqipëri, edhe gjatë pushtimit 

italian si: Mustafa Kruja, Namik Resuli, Karl Gurakuqi, Vasil Alarupi iu afruan ndër të 

tjerë, Anesti Andrea, Zef Nekaj, At Zef Oroshi, Fehime Pipa e sidomos kryeredaktori i 

Shêjzave Martin Camaj, që me krijimtarinë e tij, pas humbjes së Koliqit (1975), bëhet 

figura më e shquar artistike e shkencore në diasporë. Një rol të dorës së parë luajti në 

kritikë edhe dishepulli i Koliqit si ordinar i katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqiptare 

pranë Universistetit La Sapienzza dhe i Institutit të Studimeve Shqiptare të Romës 

arbëreshi Giuseppe Gradilone
52

,  veçmas në kritikën ndaj realizmit socialist dhe të 

përpunimit teorik të prodhimit letrar disident në Shqipëri. 

 

1.5. Trashëgimia italo-arbëreshe dhe tëhuajzime ndërsitemore.  

Ndërsa në Palermo themelohej Qendra ndërkombëtare e Studimeve Shqiptare pranë 

Universitetit të këtij qyteti më 24 nëntor 1948
53

, duke integruar rrethin kulturor arbëresh 

me studiuesit e emigracionit, zhvillimet letrare e artistike u pasqyruan thuajse 

ekskluzivisht në revistën Shêjzat, si vijim i asaj fryme europianizuese të të përkohshmeve 

të drejtuar nga Koliqi në Tiranë nga vitet 1935-1944, në revistat letrare Illyria e 

Shkëndija. Në këtë revistë u botuan rreth 2 000 faqe shkrime mbi letërsinë e kulturën 

arbëreshe.  

Komunikimi mes dy sistemeve letrare: Tiranë-Romë: Martin Camaj zhvilloi recensione 

me një disiplinë editoriale në një shkallë profesionale të denjë për shkollimin e tij 

sidomos për të arriturat në letërsinë shqipe në RPSSH, vlerësimet e tij kritikonin, brenditë 

e formave letrare (ideologjinë) jo format letrare, duke stigmatizuar shkrimtarin si ‗ushtar 

kazerme‘. 

Ndërsa Koliqi u përpoq të ishte më së tepërmi kontribues për historiografinë letrare 

sidomos për Fishtën e De Radën por edhe ndaj vlerësimit zyrtar të Migjenit ai mbajti 

qendrimin e tij autonom.
54

  

Ernest Koliqi dëfteu edhe i ngriti tonet ndaj historiografëve zyrtarë sidomos ndaj Skëndër 

Luarasit në paraqitjen e "fallsifikuar" sipas tij të Migjenit ndaj botuesit të tij të parë 
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Koliqit, duke fshehur faktin se talentin e Migjenit ishte pikërisht Koliqi që e zbuloi në 

revistën Illyria më 1935 dhe iua paraqiti publikut.
55

 

Fehime Pipa zhvilloi një kritikë të arsimit shqip në Shqipërinë e pasluftës me tone të 

shkencore e kritike për regjimin ―Arsimi shqiptar 1860- 1960‖ të botuar në disa numra 

1961-63. Gjithsesi edhe Feimes i është bërë një anashkalim, nga redaksia e Shêjzave, 

duke mos ia përfshirë në botim pjesën studimore prej 3 fl. Daktiloshkrim të periudhës 

arsimore nën regjimin fashist më 1961.
56

 

  

1.6. Kritika e sistemit letrar të Kosovës ndaj Romës.  

Kritika e Ali Podrimjes (Shejzat, 1967) për përkthimet e Koliqit në vëllimin e botuar në 

italisht, duke i adresuar kritika përkthyesit e vlerësonte Koliqin si qendër sistemore 

letrare kombëtare, por edhe si urë për kalimin e krijimtarisë në Perëndim, por gjithsesi 

duke kërkuar një ndërkomunikim përmes pajtimit të kritereve apo të përafrimit të 

përzgjedhjes së autorëve të sistemit letrar kombëtar. Ai i ofron rikonsiderimin në 

funksion të përafrimit sistem/ nënsistem duke dhënë vlerësime ndaj poezisë së Fatos 

Arapit e Ismail Kadaresë për mospërfshirjen e këtyre poetëve në Antologjinë: Poezia e re 

shqipe të Koliqit
57

 me rastin e botimit të antologjisë së poezisë shqipe në italisht. 

 

1.7. Kremtimet dhe kulti i Gjergj Fishtës. 

Rasti i 500 vjetorit të Skënderbeut më 1968 i gjeti të ndarë dy sistemet njëri në Palermo- 

Romë-Bruksel-Nju Jork, tjetri në Tiranë-Prishtinë, ku u mbajtën kuvende e simpoziume 

për një figurë historike, e vetmja figurë historike që i bashkonte këto dy sisteme letrare-

politike sikundër kulti i Skënderbeut. 

Gjithsesi kulti i Gjergj Fishtës funksionoi si shenjë dasie mes dy sistemeve: 

Ndërsa kulti i Fishtës si qendrim ndaj traditës, lulëzonte si kurrë ndonjëherë në kremtime 

madhështore në Romë e Palermo në 20 vjetorin e vdekjes për ta vijuar me botime
58

 në 

revista e veprimtari: simpoziume e konferenca shkencore, në Tiranë ishte vetë Akademia 

që punonte për dekonstruksionin e veprës dhe personalitetit të poetit, saqë pas mbylljes së 

Shêjzave, shkatërrimi i mitit të Gjergj Fishtës thuajse hyri në fazën përfundimtare për t‘u 

ringritur në vitin 1991. Kulti i Gjergj Fishtës ishte shenja më e dukshme e dasisë mes dy 

sistemeve. Ai i emigracionit e ruante si të shenjtë në qendrën sistemore letrare të traditës, 

ndërsa në Tiranë e Prishtinë ishin vendosur nga politika, sistemi shkollor dhe botimet, 

shkrimtarë të rinj të realizmit socialist të cilët u promovuan dhe u botuan me qindra 

mijëra kopje, sipas tematikave: a. Tema të luftës N.Ç. b. Nga historia e popullit tonë c. Të 

kohës sonë të ndërtimit socialist.
59
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Krijimtaria: veprat më të rëndësishme, Shija e bukës së mbrume, novelat e Vasil Alarupit 

Ngjelkat e rrugës Gjin Bue Shpata, Kostandini, Serafimi... vëllimi me lirika Palimpsest
60

 

i Camajt në kohë iu drejtuan qendrës së ritushuar pas 1990, të sistemit letrar kombëtar, 

me disa humbje të përhershme të veprës së Arshi Pipës.
61

  

 

1.8. Dante dhe shkrimtarët tanë. 

Koliqi është parë si autor, në qasjen e tij me veprën e Fiorentinasit të madh, por edhe të 

fateve të përbashkëta të Dantes me mërguesit politikë shqiptarë të dënuar në mungesë. 

Komparativiteti ishte i pashmangshëm ndonëse jo shterrues, Koliqi politikan e shkrimtar 

me këtë ngushëllim e shihte veten.
62

  

Dantja ze vend herë pas here në Shêjzat, por edhe përmes përkujtimoreve e studimeve 

rreth përkthimeve të Komedisë Hyjnore të Dante Alighierit. Ndërsa Camaj ka ndërmarrë 

analiza rreth përkthimit të Komedisë Hyjnore të Dante Alighierit nga pozita kritiku. 

Camaj analizon përkthimet e Pashko Gjeçit në Tiranë duke shfrytëzuar njohuritë e tij prej 

studjuesi e krijuesi. Me këtë autor si model ndërkulturor është ndikuar edhe Arshi Pipa, 

duke e bartur atë në SHBA në studimet italianistike duke i adresuar Dantes një vend 

qendër të nënsistemit të disporës. 

Burimet danteske të eksploatuara nga Montale, sipas Pipës
63

, tregojnë shkallën e 

repertorit dantesk të autorëve të shkolluar në Itali si Pipa, të cilin mjegullat dhe hijet e 

autorit të madh ia sundojnë edhe krijimtarinë në ciklin poetik të Romës në librin 

Autobiography, që ka marrë titullin e një poemthi autobiografik mbresëlënës shkruar në 

anglisht në ciklin V. Roman interlude 1970-71.
64

 

 

 

2. Ernest Koliqi. 

Ernest Koliqi i shkolluar në Itali për një kohë të gjatë, i diplomuar në Universitetin e 

Padovës, me kalimin e tij përfundimtar në Itali më 1943, iu kushtua ngritjes të katedrës së 

gjuhës shqipe të drejtuar prej 20 vjetësh prej tij, në shkallën e një Instituti Studimesh 

letrare-kulturore shqiptare të realizuar në vitin 1957 me anë të një dekreti presidencial. 

Duke ndërlidhur me anën e revistës së tij Shêjzat themeluar po atë vit, studiuesit e 

albanologjisë
65

 të qendrave universitare të Italisë: Palermos, Barit, Napolit; qendrave 

europiane të Mynihut e Stambollit; dhe atyre të SHBA, Bostonit e San Françiskos. Së 

bashku me Martin Camajn e Giuseppe Gradilonen i dhanë jetë në vitin 1957 revistës më 

të njohur kulturore të shqiptarëve në Perëndim: Shêjzat. Revista u mëkëmb nga abonimet 

e bashkatdhetarëve të cilët kontribuan edhe me ndihma të posaçme, si gjatë turneut të 

Koliqit në SHBA, kohë kur revista kishte humbur Mecenën e tij në Itali, Rosolin 

Petrotën. Puna si ordinar (shef katedre) i Institutit të Studimeve Shqiptare, pranë 

universitetit të ―La Sapienza‖ dhe si drejtues i revistës e pati kufizuar prodhimin letrar të 

Koliqit në mërgim duke botuar një roman ―Shija e bukës së mbrume‖ 1960, dy drama në 
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vitin 1967, dhe disa cikle me poezi krahas përkthimeve në shqip edhe në italisht. Puna 

kryesore e Koliqit u përqendrua në fushën studimore. 

Megjithë këtë romani i tij Shija e bukës së mbrume, mbeti romani i vetëm përfaqësues i 

letërsisë së diasporës.  

 

2.1. Romani, Shija e bukës së mbrume.  

Në këtë roman (Botuar në Romë në vitin 1960 me pseudonimin Hilush Vilza) për herë të 

parë në letërsi trajtohet tema e emigracionit shqiptar në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht 

mosmarrëveshjet e elitës politike shqiptare që në tekste kodifikohen mes termave patriot-

trathtar. Romani trajton edhe reflekset e pasojat e luftës civile në Shqipëri. 

Përmes personazhit kryesor: Jorgji, jepet tipologjia e mërguesve, - përmes syrit të Jorgjit 

parakalojnë skenat e dialogjet mes grupeve politike, krijimi i atmosferës së mosbesimit 

ndaj njëri-tjetrit në Amerikë, përbën linjën dytësore të romanit krahas linjës erotike të 

marrëdhënieve midis Jorgjit dhe Dianës, këtij emri të mitologjisë antike që jeton në 

Amerikë. Vetë mjedisi i bisedave mitike të këtij çifti të ri, mes një gjelbërimi të afron 

karakteristikat e mjedisit të Dianës mitologjike të pyjeve e natyrës. 

 

Në filozofinë politike të Koliqit në këtë roman përcillet fryma e tolerancës dhe e 

dashurisë si vlera më universale që i kalon barrierat politike e racore përmes dashurisë së 

personazheve Jorgji dhe Diana amerikane. Koliqi në këtë roman iu shmanget kodeve të 

gjakmarrjes duke dhënë një idil romantik shqiptar në mjedisin amerikan ku përcillet 

fryma e disa tregimeve të qytetit të Shkodrës. 

Proceset politike parë në syrin e sociologut dhe antropologut kulturor marrin një gjallëri 

të madhe pasi afrojnë me realitetin politik të mërgatës, raportet mes grupimeve të 

ndryshme ku zëri autorial ze një vend të rëndësishmën në argumentimet filozofike të 

Jorgjit me anë të të cilit vërejmë shtjellimin politik të mendimit të Ernest Koliqit i cili e 

kaloi një pjesë të jetës në politikën aktive. Romani është edhe si një kqyrje e hollësishme 

e realitetit shqiptar, por edhe jepen raportet ndërkulturore të individëve sipas 

profesioneve të ndryshme duke e bërë komunikimin të vështirë mes tyre si një nga 

shkaqet kryesore të mosmarëveshjeve. Personazhet shfaqen me formimin e ndryshëm 

socio-kulturor, e mbase edhe fetar, në përballjen me krijimin e strukturave politike që si 

akt final do të kishin marrë dhe ndarjen e pushtetit. 

Mendimet politike të Koliqit vijnë në pajtim me ato të demokracive perendimore, duke 

marrë kualitetin e një traktati politik për ardhmërinë e Shqipërisë. 

 

Bartja nga personazhet reale të aktorëve të viteve ‘40, tek trajtimi i njeriut politik të 

viteve ‘60, tipizimi i këtij brezi të ri arrihet nga ana e autorit përmes penelatave të 

komikes, duke vënë në dukje arrivizmin dhe mendjelehtësinë e shqiptaro-amerikanit të ri. 

Linja e dashurisë zhvillohet si një linjë shlodhjeje e autorit në roman, linjë e cila nuk e 

pengon Koliqin të të japë zhvillimin e proceseve politike të shoqërive të kolonisë më të 

famshme të shqiptarëve në botë, duke dhënë përmes personazheve vështirësitë e 

organizimit politik të grupeve të vjetra nacionaliste dhe lehtësinë e integrimit të brezit të 

ri në jetën amerikane. 

Organizatat e vjetra shqiptare të emigracionit jepen me karakteristikat e egra të 

individualitetit ekstrem shqiptar gjë të cilën autori e sheh në roman si atavizëm. 



Nga ana kompozicionale proza e Koliqit është klasike. Autori rrëfen në vetë të tretë gjatë 

gjithë tekstit, ndarja në kapituj është sipas argumenteve, ndërsa dhënia pas dy linjave bën 

që këto të përbashkohen pas një shterzimi të gjatë, për të përmbyllur romanin në një linjë 

të pa kyçur ose mund të themi të pakryer si subjekt. 

 

Ndërsa tekstet lirike të tija brenda prozës janë sprova të ruajtjes së magjisë së përpunimit 

të gjuhës dhe të përcjelljes së peisazhit idilik shkodran të veshur me toponominë e 

vrazhdë amerikane duke kërkuar te shqiptari tharmet e njeriut modern. 

Këto elemente profetizuese Koliqi i zhvilloi edhe te drama ―Rrajët Lëvizin‖
66

. 

 

2.2. Drama moderne e Ernest Koliqit, Rrâjët lëvizin. 
Kjo dramë autobiografike e zhvendosur në kohë dhe hapësirë, shfaq programin etiko-

estetik të autorit, dëshirat i nënshtrohen analizës së tij  fenomenologjike duke i pranuar 

situatat dhe ngjarjet sikundër janë. Ato ideologjike iu vishen personazheve me 

karakteristikat e tyre më të përimtuara, detajuar mbas një studimi të hollësishëm 

karakterial. Tipizimi i personazheve i jep besueshmëri lëvizjes skenike, ndërsa ajo ruan 

rekuizitën e momentit të daljes së autorit nga atdheu, me pasurinë më të vyeshme e 

përshtypjet me memoriet më mbresëlenëse. Personazhet në antagonizmat e tyre u 

përkasin një plani ekzistencial të veprimit në një antagonizëm pa përballje, të mbetur në 

kuadrin e ekspresionit artistik dhe biheviorizmit mbi leximet e ndryshme të literaturave 

dhe të veprimeve të ndryshme të sistemit politik pa dhunë e konsekuenca për fituesin. 

Fituese mbetet ajo kujtesë e Izës për të përmbushur detyrën e porosisë atnore që si hije 

odiseane rigjen paqen e Itakës, duke prekur sendet e një periudhe të adhuruar dhe frymën 

që i rrethonte. Pafajnia e ekzistencës e shuan kundërshtinë e personazheve, duke e pajtuar 

dramën me evoluimin e intelektit të kapërcimit pa trauma të sistemit nga sistemi 

shmangjen e revolucionit, si kredo e artistit që ka braktisur veprimin dhe i është dorëzuar 

intelektit të dashurisë.  

 

2.2.1. Miti i Odiseut.  

Teoria e transmigrimit, sipas së cilës shpirti nuk vdes dhe transferohet në një trup tjetër si 

një filozofi panteiste, është vënë në funksion të ndërtimit dramatik të personazhit të Izës, 

bijës së shkrimtarit të vdekur në mërgim. Kthimi i saj si simbiozë e shpirtit të të atit 

shkrimtar të vdekur në dhe të huaj merret si një porosi apo amanet i mbajtur nga vajza për 

të parë plangun e shtëpisë, ashtu si Odiseu që nuk e njohu fillimisht Itakën e ndryshuar 

ashtu edhe shpirti i shkrimtarit në sytë e së bijës Izës, mezi e njehson shtëpinë nga 

transformimi dhe humbja e shkëlqimit të dikurshëm që e ka bërë të mezi dallueshme.  

Edhe personazhet koliqiane janë bërë arketipí të personave të ndryshëm të veshur me atë 

ideologji të kohës së komunizmit duke u bërë përfaqësues të mendimeve të shprehura në 

publik kundër shkrimtarit të mërguar. I ati i Izës ashtu si edhe Iza (e bija e shkrimtarit në 

dramë) përmban shumë elemente autobiografike të Ernest Koliqit. Që nga përshkrimi i 

shtëpisë në Shkodër me rekuizitën e shtëpisë dykatëshe të familjes që përshkruhet me 

hollësitë më të vogla, që nga lulet, pemët e myshqet deri tek aromat e tyre, të cilat i japin 

dramës një ton elegjiak edhe romantik. 

Këto prekin ndjenjat e vajzës dhe e tejkalojnë rolin e një misionareje të saj, ajo përfshihet 

edhe vetë në këtë peisazh e përkujtesë dhe mishërohet nga e shkuara në të tashmen. Pa 
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pasur ekzigjenca të tjera përveç atyre të përmbushjes së detyrës, ajo s‘pretendon 

rikthimin e pronës nga amaneti i nostalgjisë për t‘iu prehur në paqe shpirti i shkrimtarit 

që vepron në dramë si aktant përcaktues ndonëse i pashfaqur, por ajo e le të hapur 

kthimin e kurdohershëm në atë parajsë atërore kujtimesh, burim i një situate të 

mërgimtarit të brengosur, nga pengu i së shkuarës jetëdhënëse. 

 

2.2.2. Miti i Eneas dhe i Hamletit.  

Më fort nostalgjia e Koliqit në këtë dramë afrohet me atë të Eneas së larguar nga Troja e 

djegur kujtimet e të cilit janë bazë e një rindërtimi të një atdheu të dytë në brigjet Lavinje 

të Lacios për të themeluar një plang të ri, duke lënë babain në atë Trojë të djegur nga 

rrethuesit e pashpirt. 

Iza është e thirrur nga një amanet Hamletian si intertekst, struktura e dramës e ka këtë 

element në bazë të saj, pra amanetin. Ajo e rimerr detyrën e pakthyeshme e të vështirë të 

besuar në trashëgimtaren e shkrimtarit, vajzën Iza, e cila është e njoftuar për të duruar 

edhe sharjet ndaj veprimtarisë së të atit, kur kishte ndofarë pushteti si ai i Hamletit por 

ndonëse nuk është helmuar nga i vëllai, miti i helmimit shpirtëror përcillet tek vajza me 

një forcë hamletiane por hakmarrja e tij, është rikujtesa përmes transmigrimit, hakmarrja 

e shkrimtarit është rikthimi në ishullin nga u përjashtua dhe pozitën e tij e kanë rrezikuar 

të tjerët, ndonëse pa një Penelopë, si mungesë sintagmatike. 

 

2.2.3. Kthimi si ritual shëlbyes e rimishërim. 

Ekspedita e Izës kërkon të konfirmojë filozofinë e metampsikozës, si një lehtësim të dytë 

për të dëgjuar me veshët e saj (të autorit) të drejtën morale të të atit. Shkrimtarin e ka 

brerë dyshimi për qëndrimin e tij, prandaj e përball me personazhe kundërshtues, me artin 

e kundëresencave logjike, vajzën që mbledh kujtime të të atit pa i paragjykuar kumtet 

pro/ kundër të personazheve, të formuar në një kohë diktature dhe me opinione të 

deformuara për realitetin. Verifikimi i udhëpërshkrimit politik dhe etik është filli moral 

që e përshkon dramën, është një mbrendi. Ndërsa drama si pjesë e teatrit është moderne 

ndonëse me një pamje, ajo shpreh ankthin e krizës së subjektit në kontakt me 

personalitetin e shformuar nga faktorë të jashtëm por edhe artistikë. 

 

Vënia në skenë e kësaj vepre artistike ndonëse nuk ka veprim dramatik dialogon me një 

tragjedi kolektive. Gjithsesi personazhi kryesor në këtë vepër është Pjerin Sinadini 

ndonëse i kurrëshfaqur.  

 

2.2.4. Pjerin Sinadini dhe Virgjili. 

Personazhi i papranishëm i Pjerin Sinadinit e shoqëron bijën Izë, në Shkodrën 

purgatoriale, pasi qyteti sapo ka kapërcyer ―Ferrin‖, si shpirt përcjellës virgjilian. Virgjili 

në ―Komedinë Hyjnore‖ të Dantes, e shoqëron poetin në dy kantikat e para: ―Ferri‖ dhe 

―Purgatori‖, ndërsa Pjerin Sinadini rivishet nga autori, me një reminishencë të një 

personazhi modern të teatrit të absurdit si Godoja, në dramën ―Duke pritur Godonë‖ të 

Samuel Beketit (1953), ku Vladimiri dhe Ekstragoni e përmendin dhe e presin pafund.  

Interaktanti i papranisë, është një krijim që të befason me guximin artistik të një krijuesi 

që vjen nga proza e lartësuar e Koliqit, për ta theksuar një burim të gjinisë së poezisë dhe 

dramës, drejt kësaj thirrjeje tregimtare të autorit. 



Për këtë arsye vepra mjaftohet me një gjetje nostalgjike danteske, duke krijuar një sfond 

për sekuencat e qëndrimeve të njohura pa i futur në ndërveprim dramatik, duke nënvizuar 

së shumti gjendjet dhe situatat paradoksale të një krize, që me hijet e saj ve në dyshim 

edhe bazën e konfliktit, me rënien e kontrasteve dhe të besimeve të mëdha sociale dhe 

idealistike. Por të gjitha këto sekuenca vishen me tisin purgatorial të shpirtërave që e 

kanë kapërcyer cakun e jetës.  

Në gojën e Izës, mjaft debate të lëna pezull sikur fashiten ose rihapen në mendimin 

autorial, pengje të një veprimtarie që njeh te arti, ritualin e rrëfimit duke u përshtatur në 

këto problematika për të shenjuar një paanësi kritike transindividuale, për t‘u vetëqortuar 

apo argumentuar në veprimet politike e njerëzore të një shoqërie në lëvizje, duke mbajtur 

një raport të peshuar mbi atdheun e subjektet e tij. 

Një frymë tolerimi të çliruar nga mëkatet, dhimbjet e revanshet danteske i lehtëson 

dialogjet e Izës me pushtuesit e shtëpisë atërore, duke pranuar pasojat e diktaturës në 

terma të filozofisë kristiane.  

Këto koncepte e funksione të veprimtarisë së autorit në një stil autobiografik u janë 

veshur Izës, së bijës së Pjerin Sinadinit dhe në mendimet e Ndrekës kujdestarit të shtëpisë 

së Sinadinëve edhe në mendimet e shfaqura te Shuku.  

E shoqja e Shukut paralajmëron Shukun, për një punë të pagrat në fushën e letrave me 

kthimin e demokracisë. Kjo profeci e Koliqit në vitin 1965, kur e shkroi dhe botoi 

dramën e ka burimin në realitetin e viteve ‘30 të Shqipërisë, por edhe e përvojave të 

emigracionit intelektual, sidomos në Itali dhe SHBA të mirënjohura nga autori si editor i 

revistës Shêjzat. 

 

Tema e rënies së mureve ideologjike pa luftë, si një idealizëm i autorit që gjithsesi merret 

me pasojat ekzistenciale të përplasjes mes dy kampeve Lindje-Perëndim, që në veprën 

teatrore merret e mirëqenë dhe e kryer. 

Zgjidhja e dramës pikëzohet në rimishërimin, në konceptin e Nirvanas, në kalimin e 

shpirtit artistik nga shkrimtari i traditës Pjerin Sinadini te Shuku, i cili ndjen në shpirt 

rrënjët e traditës, burimin nacional të shkrimtarisë, si një atu e shkrimtarit të mërguar që 

përcillet për t‘u bërë e përjetëshme si rrymë artistike. Shukut i hapen shënjuesit e traditës 

në trajtë arome jaseminash, që e dehin dhe i japin vijueshmërinë e motivit për të shkruar.  

Ringjallja e traditës si temë, e ka ushqyer krijimtarinë e Koliqit në këtë rikthim të 

mbramë të tij te arti i madh sikundër te vëllimet me tregime të tij. Kjo dramë është edhe 

porosia e fundit artistike e Koliqit.  

 

 

3. Martin Camaj. 

Camaj ndonëse kaloi 3 dekada në Gjermani, formacioni kulturor bazë i tij mbeti ai latin si 

thirrje tradicionale kulturore e "Liceistit saverian" për çka u bë i njohur edhe në rrethin 

gjermanisht-folës ku mori famë ndërkombëtare. Camaj në epilogun e krijimtarisë së tij 

shënon edhe cakun më të lartë estetik të autorëve të diasporës me botimin e poemthit 

Palimsest. Analogjia e kërkimit albanologjik në bibliotekën e Vatikanit, si motiv kryesor 

i përmbledhjes me vjersha të Camajt është edhe leitmotivi i jetës së tij mes kërkimit 

shkencor, pedagogjisë dhe krijimit, ndonëse subjekti me karakteristikat e "Dijetarit" 

bartet në personazhin e Murgut të Zi. Kjo vepër mbështetur në linjën autobiografike dhe 

interesin rreth realitetit shkencor ka një përpunim të vargut deri në një epërsi gjuhësore 



magjepsëse të arritur përmes teknikave të hermetizmit, ironisë por edhe të lirshmërisë së 

vargut diskursiv si karakteristikë e poezisë moderne europiane. 

 

3.1.Motivi albanistik. 

Motivi i poemthit ishte përpjekja kërkimore përmes asindetit dhe sinkopimit të 

hermetistëve në vëllimin me poezi lirike Palimpsest të Camajt më 1991, motivi lirik i tij 

rrugëton drejt një kërkimi sa shkencor po aq edhe mistik. Toni borhesian i këtij kërkimi të 

një protoshkrimi shqip të fshirë, e kthen dyshimin shkencor në një paragjykim në një atu 

nacionale. Në një imperativ të ekzistencës. Besimi i këtij poeti përshkohet përmes 

subjekteve studjues të Bibliotekës së Vatikanit të cilët e përmes një gjuhe gurûsh e 

drejtojnë fillimisht drejt pozitivizmit derisa pa u shfaqur personazhi i murgut të zi që 

autori e paraqet si një simbol të mistikës teologjike e drejton drejt leximit të shkrimeve të 

fshira ndër pergamenat e lashta të shkruara në gjuhë të huaja. Kështu kërkimi kthehet në 

një kërkim paranormal, në kiromanci të interpretimit të çdo lloj shenje. Asosacioni me 

personazhe të marra nga historia e Shqipërisë nën diktaturë si Hoja gjysmë e marrë 

gjysmë martire e ndikon rezultatin e kërkimit duke e zhvendosur vemendjen e kërkimit të 

autorit si nënshtresë e koshiencës së fshirë. Analogjia e germës së fshirë me kujtimet e 

fshira, por të ringjallura, nga Shkodra e autorit është një zgjidhje e motivit të lirikës 

mistike. Një drejtim përtej libresk ku libreskja është drejtuese për veprimtarinë e autorit. 

 

Kërkimi simptomatik mes kulturave të huaja të një identiteti lashtësor e bën poezinë e 

Camajt interpretuese të bindjeve nacionale që kishin përfshirë studjuesit shqiptarë. 

Kërkimi i gjuhës së lashtë në pergamenat e fshira simbolikisht transmeton mesazhin e 

dekonstruktimit të kulturave fitimtare të shtresëzuara përmbi gjuhën amtare. Duke ndarë 

dijet dhe emocionet me studentët personazhi lirik merr nota mesianike duke krijuar 

dishepuj në një besim sesa i përçon dijen. 

 

Vepra e fundit poetike e Camajt ka një dallim thelbësor nga pikënisja e poetikës së tij të 

viteve ‘50 ―Kanga e vrrinit‖. Këngëtimi i tij ndërron motivin e subjekteve të vendlindjes 

dhe nga topografia arketipore e malësisë duke iu kthyer motiveve të një dijetari. Me 

motivet albanistike poezia e Camajt fiton një perifrazë të intelektualizmit, të poezisë së të 

diturve ku vetë poezia shërben si medium për përcjelljen e mesazhit filozofik. Në 

funksion të krijimit të kësaj gjendjeje Camaj shtie në punë asindetin, eleminimin e 

lidhëzave, kompaktësinë e mesazhit dhe zhvendosjen analogjike të diskursit poetik. Duke 

vështruar modelin Borhesian (dedikimi i Palimpsest) dhe parapëlqyer atë, intertekstet e 

këtyre autorëve defamiljarizojnë
67

 përmes mistikës shkencën dhe kërkimin, e i japin 

studiuesit funksionin e magut, e shfytyrojnë përmes mistifikimit të personazheve dhe 

lënien e tyre në një shtrat purgatorial të një konteksti fiksional të përpunuar të arketipeve 

demonike si veprues në Shkodrën gjysmë-urbane të shfytyruar në përçudní.
68

 

Me poezinë protazë ―Emnimi i sendeve‖ fjala çelës është shenja. Semiotika e këtyre 

vargjeve përqëndrohet në fjalët shenja apo ideogramet: ―Drangue‖ dhe ―Shêjt‖. 

Mund ta ndërtojmë kuptimin e vargjeve kësisoj: ―Shkëndijat e zjarmit, (ato) ishin bletë pa 

krena, që bien ndër kartat e bijve të tyre sot.‖ 
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Bijtë janë analogji estetike e poetit-studiues, ata (ai) janë në kërkim të shkëndijave të 

fjalës, të stërgjyshërve, ndër pergamenat e Bibliotekave, diçka e pohuar nga vetë poeti. 

Shenjimi i shejzave ―shêje‖ në kuptimin semiotik ka domethënien e yjeve ―Hyjzit‖ në 

qiell. 

Kemi të bëjmë me një teorizim të ndërkallur në vargjet poetike ose poetizim teorik të 

shkencës së shenjave; semiotikës. Më së tepërmi interpretimi i Camajt iu afrohet teorive 

të Zhak Lakanit që një shenje i vishte një seri të shenjuarish, teori e cila i jep një shkas 

antropologjik motivit lirik dhe mbart koncepsionet e poemthit: ―Palimpsest‖. 

Camaj përpunon një seri fjalëkuptimesh, disa i merr të gatshme sipas kuptimit popullor; 

disa i riinterpreton duke u dhënë një simbolikë personale duke ua theksuar funksionin 

poetik fjalëve simbol. 

 

Shkëndija = metaforë, për bletë. 

Bleta = simbol i shpirtrave të të parëve. 

Shpirtërit = etërit, paraardhësit, dijetarët e lashtë. 

Shêje = Camaj e njëson në një nga kuptimet e tij, me domethënien: shêjt. 

 

Me ―Palimpsestin‖ mund të quhet e mbyllur krijimtaria e emigracionit 1944-1990, më 

pas kuptimi i këtij termi zbehet pasi Camaj e Koliqi botohen në Shqipëri, Arshi Pipa, 

Gjon Sinishta, Daniel Gjeçaj zhvillojnë konferenca në Shqipëri, Tiranë, Shkodër etj. duke 

e quajtur të përfunduar misionin ekskluzivisht emigrator të letërsisë shqipe. 

 

3.2. Camaj dhe hermetizmi.  
Martin Camaj pas botimit të dy librave të parë poetikë Nji fyell ndër male 1953, dhe 

Kanga e vërrinit 1954 në Prishtinë ku ndihen ndikimet e Kunorës së maleve të Njegoshës 

e letërsisë sllave, diplomohet në Universitetin e Beogradit më 1956 ku punon për 

përkthimin e fjalorit të Kristoforidhit greqisht-shqip.
69

 Mërgon në korrik të atij viti në 

Itali, ku ndjek në Universitetin e Romës, leksionet e Giuseppe Ungaretti-t mbi letërsinë 

bashkëkohore italiane. Në këtë mënyrë kontakti me Ungaretti-n është i pashmangshëm 

por edhe sikur të mos e kishte këtë ―fat‖, vështirë të gjeje letrar në Europë që të mos 

njihte revolucionin poetik të Ungarettit, me poezitë e zhveshura nga mjetet retorike ku 

fjala shërben si shprehje absolute. Përfshirja e leximeve mbi Ungaretti-n do ta reflektojë 

artin e poetit italian te prodhimi letrar i Camajt gjë që do të vërehet në Lirika mes dy 

moteve.
70

 Asokohe Ungaretti e kishte dhënë thuajse të tërë veprën e tij në poezi, ndonëse 

vijoi të shkruajë deri në 1 janar 1970 vit në të cilin edhe mbylli jetën. 

Por paralelizmi i poezisë së Camajt në pjesën më emblematike të tij merr një nocion 

biblik nga vepra e madhe La terra promessa 1950. Kohë kur nostalgjia e Camajt për 

Atdheun tashmë nga Roma do ta bënte të angazhonte mjete dhe koncepte të reja 

shprehjeje artistike. 

Perifraza Toka e premtuar ka sugjestionuar krijuesit e viteve ‘50, duke e bërë Ungaretti-n 

poetin më të madh të gjallë, ndërkohë që buja e Salvatore Quasimodos po ngrihej në 

apogje me librat: Ed è subito sera, botuar më 1942, dhe La terra impareggiabile, botuar 

më 1958, nga Mondadori. 
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3.3. Paratekste dhe burime.  

Strukturat e hermetistëve, befasia e metaforave dhe e pleonazmave, të perifrazave 

shfaqen njëtrajtshmërisht te Camaj, që interteksteve dhe importeve u jep një vlerë të re në 

të shumtën të prodhimit të teksturës, të melosit dhe ritmikës. Përvojat paratekstuale me 

sekuencat e strukturat e hetuara shenjojnë burimin pa mëdyshje si më poshtë. 

Metoda e dekonstruksionit e Zhak Derrida-së afekton tekstet e mëposhtme. 

Timbri solemn i trishtimeve hermetike e kadencat e teksturave të krijojnë ikonografinë 

hermetike. Përpikmëria pikturike e Camajt fiton vlera nga këto komunikime ndërtekstore, 

duke ngritur abstraksionin në shkallë të larta artistike, duke i dhënë kuptimeve bukolike 

motive filozofike. 

  

Elegji e parë (Lirika mes dy motesh) 

... 

Kur kam me qenë i këputun 

Nga mundi i vjetve të rrëpita... 

... 

Kur tallazi të bijë në pushim... 

 

Ungaretti 

 

La madre (Sentimento del tempo) 

 

E il cuore da un ultimo battito 

Avra fatto cadere i muri d’ombra. 

 

3.4. Qasje ndërmotivore Ungaretti-Camaj. 

Në të dy poezitë në strofat hyrëse, protazë, evokojnë menjëherë vdekjen, dhe përshkohen 

nga toni elegjiak. Ungaretti në poezinë e famëshme La madre, e personalizon vdekjen në 

një sfond eklezial, nisur nga pastërtia e besimit katolik të së ëmës që poeti e rikujton pas 

vdekjes së saj, teksa e shoqëronte në proçesionet, ndërsa ajo i përgjunjej altarit të Jezu 

Krishtit. Ungaretti në të vetmen poezi ekleziale aludon ritakimin e pasvdekjes me të ëmën 

që tashmë e purifikuar do ta shihte përballë "amshimit", duke aluduar edhe për një jetë të 

tij të dlirë dhe të purifikuar moralisht. 

Ndërsa Martin Camaj në gjithë këtë tonalitet ndërtekstor ruan të njëjtin motiv por ai i 

drejtohet në të tashmen Tazes, ashtu sikundër edhe "Lules" në poezinë omonime për 

mënyrën e procesionit që do të zhvillohet me vdekjen e tij, duke mos krijuar ndonjë 

bindje veç dhimbjes universale që transferohet gjatë receptimit. Ndërsa shprehjes së 

drejtpërdrejtë të vdekjes tek Ungaretti "il cuore da un ultimo battito" i përgjigjet figura 

eufemizmi "kur tallazi të bijë në pushim" që i përgjigjet vargut Ungarettian "Avra fatto 

cadere i muri d’ombra", krahasimi i "rënies së tallazit në pushim" te Camaj me "rënien e 

murit të hijes" të Ungarettit indeksojnë të njëjtin cak të subjektit, konceptin e paqes së 

përjetëshme.  

 



3.5. Intertekste nga poezia italiane. 

Letërsia italiane ka patur një traditë të thellë në repertorin e leximeve të shkrimtarëve 

shqiptarë veçmas atyre të shkolluar në shkollat fetare dhe licetë sidomos në Shkodër dhe 

Tiranë. 

 

―Kishte ardhë për mik‖ (Lirika mes dy motesh) 

[...] 

E më kujtohet si dje 

Qeleshja e tij e bardhë, 

nji sumbull e kuqe në kraholin e zi... 

 

Quasimodo 

Al Padre (La terra impareggiabile) 

[...] 

Il tuo berretto di sole andava su e giù 

[...] 

Quel rosso sul tuo capo era una mitria 

____ 

 

Nga: Njeriu më vete e me të tjerë: 

 

Vdekje- krizëm 

E nji flete gjethi të thatë 

[...] 

 

Ungaretti 

 

Inno alla morte (Sentimento del tempo) 

[...] 

Morte, arido fiume 

Immemore sorella, morte... 

 

Ultimo quarto 

[...] 

Luna, piuma di cielo. 

____ 

 

Më falni diçka (nga: ―Diella‖) 

[...] 

Mordjen do të puthi ndër buzët e ngrime 

Dhe në zgavrrat e synit të saj 

Do të derdhi lot. 

 



Ungaretti 

 

La notte e bella 

 

Ora mordo 

Come un bambino la mammella 

Lo spazio... 

____ 

 

Koha e lules (Lirika mes 2 motesh) 

 

VI 

 

Po erdhe, në vend të kallijve të djegun 

Nga rrâjët dalin filiza të rij. 

 

Alessandro Manzoni 

 

Emengarda (Adelchi)71 

[...] 

L’erta infocata ascende 

E con la vampa assidua 

L’immobil aura incende 

Risorti appena i gracili 

Steli riarde al suol. 

 

Eugenio Montale 

 

“Iride” 

 

Se appari, qui mi riporti, sotto la pergola 

Di viti spolie; e il burchio non torna indietro” 

____ 

 

Aty si tash para se me ardhë fiset (Gedichte)72 

[...] 

Të dhanë vetëm nji emën: Shkodra 

[...] 

Me emën grueje u lave ndër ujna  
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D’Annunzio 

Il nome (Alcyone)73 

 

Donna, ebbe il tuo nome 

Una citta murata 

Della pulverulenta 

Argolide.  

 

3.6. Diskursi poetik, si ditar i ekzilantit. 

Ligjërimi i Camajt kultivon konservacionin e gjuhës dhe tablove idilike të maleve. 

Malësori i Camajt në motivet përbërëse nuk bart indekset e karaktereve fishtiane, 

malësori është funksion i gjendjes së ndërmjetme të subjektit midis identitetit dhe 

lakueshmërisë së jetës moderne në perëndim. Malësori i Camajt bart dhimbjet e botës si 

një Atlant i bllokuar nga një dredhi enigmatike, kjo enigmë e stërmundon poetin që nuk e 

gjen fillin e një kuptimi bindës por po ai gjen motivin e këngës së tij, të ngritur në një 

trishtim superb, tepër të afërt me librin e poezive të mërgimit në ishullin e Tomit, të 

Tristia-s së Ovidit por edhe të Ted Hughe-sit me "The seven sorrows". Toni i ligjërimit e 

përtej frazës
74

, e bashkon Camajn me këngën e ekzilantëve të mëdhej si Ovidi, Dante, 

Foskolo.  

Struktura e intonacionit ia ve në dukje paratekstet teksteve të kompozuara rishtas nga 

autori ku intertekstet shpesh si në poezinë ―Aty si tash‖ luajnë një rol thelbësor në 

receptimin e mesazhit poetik. Në rastin e Argosit dhe Shkodrës imagologjia na shpie në 

kohërat antike dhe i jep një sekuencë më mitike legjendës së Rozafës duke e bërë më 

befasuese shkallën e intertekstualitetit përtej hermetizmit, d.m.th. në shkollën e madhe 

D‘Anunziane që ka irrituar aq shumë futuristët e hermetizmin por pa iu shmangur 

universit dominant të D‘Anunzios si në rastin e Camajt. 

 

3.7. Palimpsesti, repertori i hermetizmit.  

Me poezinë protazë ―Emnimi i sendeve‖ fjala çelës është shenja. Semiotika e këtyre 

vargjeve përqëndrohet në fjalët shenja apo ideogramet: ―Drangue‖ dhe ―Shêjt‖. 

Mund ta ndërtojmë kuptimin e vargjeve kësisoj: ―Shkëndijat e zjarmit, (ato) ishin bletë pa 

krena, që bien ndër kartat e bijve të tyre sot.‖ 

Bijtë janë analogji estetike e poetit-studiues, ata (ai) janë në kërkim të shkëndijave të 

fjalës, të stërgjyshërve, ndër pergamenat e Bibliotekave, diçka e pohuar nga vetë poeti. 

Shenjimi i shejzave ―shêje‖ në kuptimin semiotik ka domethënien e yjeve ―Hyjzit‖ në 

qiell. 

Kemi të bëjmë me një teorizim të ndërkallur në vargjet poetike ose poetizim teorik të 

shkencës së shenjave; semiotikës. Më së tepërmi interpetimi i Camajt iu afrohet teorive të 

Zhak Lakanit që një shenje i vishte një seri të shenjuarish, teori e cila i jep një shkas 

antropologjik motivit lirik dhe të mbarë koncepsioneve të poemthit: Palimpsest. 
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Camaj përpunon një seri fjalëkuptimesh, disa i merr të gatshme sipas kuptimit popullor; 

disa i ri-interpreton duke u dhënë një simbolikë personale duke ua theksuar funksionin 

poetik fjalëve simbol. 

 

Shkëndija = metaforë, për bletë. 

Bleta = simbol i shpirtrave të të parëve. 

Shpirtërit = etërit, paraardhësit, dijetarët e lashtë. 

Shêje = Camaj e njëson në një nga kuptimet e tij, me domethënien: shêjt. 

 

 Atmosferë. Parashtrohet motivimi i poemthit ―hapja e misterit të Palimpsestit ndër 

pergamena‖ aty ku kanë rënë gëzhuajt e bletëve të shenjta të shpërndërruar në shenja-

fjalë, dhe një shumësi kuptimesh, ndër të cilat autori ka preferencën e vet të 

kuptimshmërisë me të cilën ai përpiqet të udhëzojë lexuesin duke ia dhënë kuptimet 

përkatëse për të ecur në pyllin e shenjave poetike vetëm nën shenjuesit e të shenjuarit e tij 

personalë, duke e rrudhur aftësinë interpretuese të lexuesit, duke e kondicionuar në një 

farë mënyre. 

Murgu, dhe uni poetik krijojnë motivin e poemthit, krijojnë një dialog midis mitit dhe 

dijes. Murgu semiotikisht lidhet me të shenjuarit e dijetarëve priorë shqiptarë. Ndërsa 

arketipi i tyre ―Mugu i Zi‖ me cilësimin e koloritit shenjohet dinjiteti dhe përkushtimi i 

tyre për grumbullimin e diturive në përjetësi. Murgu ka një funksion aeretik Virgjilian 

sipas intertekstualitetit nga ―Komedia Hyjnore‖ të Dantes. Murgu i zi e shoqëron nëpër 

pyjet e pergamenave dhe të mënyrës së rrokjes kuptimore të mesazheve të diturisë që ai 

ia zbeh mesazhin dituror për të ndikuar tek subjekti poetik në vetë të parë për të ndjekur 

metodën e zbulimit të mesazhit poetik. Pasi çdo poezi ka si funksion kryesor: mesazhin 

poetik. Metodologjia mistike e Murgut të Zi ka karakter mesianik për të kumtuar për 

studiuesin-subjekt, ravën e ndjekur nga të parët dhe për të bërë të përjetshëm kërkimin pa 

një cak kohor. 

Feneri apo fjala çelës e ofruar nga Murgu është fjala simbol ―Amor‖ me të cilën ngjit 

shkallët e universit dantesk, pasi amori në kuptimin simbol u timbrua nga Dante Alighieri 

që e mbyll veprën e tij me fjalë ―amor che muove il cielo é l‘altre stelle‖. Pra në botën 

danteske është fjala që rrotullon botët dhe Camaj nuk i shmanget këtij intertekstualiteti. 

Vetë kërkimi i autorëve e veprave shpreh një farë alkimie pasi janë arritur kufijtë e 

kërkimit nga studiuesit pararendës, kështu nga ana e mjeteve formale 11 rrokëshi i lirë në 

vargje ta jep atmosferën danteske në të shumtën e njësive të ―Palimsest‖-it. Edhe 

atmosfera e mugëllyer e fjalëve të fut në shtresat mesjetare te skribëve e savantëve murgj 

në atelietë fantastike të tyre. 

Murgu evokon ―Apokalipsin‖ pas vizionit të Amorit, duke djegur fjalën, pergamenën dhe 

qeniet ―na‖. Risia te Camaj qëndron në atë se kalon në një simbolikë të pashprehur 

djegien e fjalës gjë për të cilën Apokalipsi e le në heshtje pasi ajo, FJALA, është e 

amshueshme, e s‘ka lidhje me botën materiale të krijimit. 

 

Shkonja nistore në Palimpsest. Semiotika e diturisë ―Ser-Pen-s‖ i jepet një i shenjuar 

fiktiv ―pa prind‖, pastaj në Palimpsest shihet e shkruar poezia e shekullit 19, kushtuar një 

ekspozite pikturash . serpens – teksti e shpjegon si: krijesë absurde e pa prind, gjarpri, 

djalli në simbolikën kristiane. 



 

Ekspozitë e shekullit 19. Esta es una elegia. Piktura i frymëzon autorit një ―elegji të re‖, 

që vizualisht konturon një grua mbi shtrat fiksuar mbi shtresimin e dytë të një skenë lufte 

të shekullit 18, që përkon me lëvizjen nacionale italiane të Garibaldit në Siçili.  

Semiotika e thneglave që mbledhin ushqimin nga Palermo në Mynih jep një lloj kuptimi 

të rravgimit të mundimshëm të poetit që shpesh e sheh jetën e tij si subjekt mërgimtar të 

munduar nga puna e lufta për mbijetesë. Pa e ndarë nga puna studimore poetin. Simbolika 

e gjelbër e flamurit italian në tablonë e përshkruar është një shenjues paraverbal që lidhet 

me një semiotikë lëvizjesh politike. 

 

Frymë e ligë. Murgu mesjetar, zbulon një apokrif sipër një psalmi. Pelivromi me origjinë 

semiotikisht të njohur nga ngjyra e kuqe për komunizmin, lidhet edhe me semiotikën 

biblike të djallit simbolizuar nga Belzebubi ose ―krimbi i kuq‖ i cili ka brejtur e këputur 

shkronjat e Psalmit, lidhjen e shkrimit të dijetarëve mesjetarë shqiptarë. Që në interpretim 

merr kuptimin e autorit zëmadh Buzuku. 

 

Pelikan, zog i truom, turnec, shkreti. Janë fjalët e Buzukut në Mesharin e tij, themel të 

gjuhës e kulturës nacionale. 

 

Shtresa nën landë, tingulli. Fryma e ndryme, në pranverë del nga rrënoja guri, simbolika 

e atij që përplaset t‘i dalë tingulli për tokë e hekur, nga lind ninulla e urisë: ―ûjës‖. Parodi 

me artin poetik që zhvillohej në Shqipëri, tingulli si sinekdokë e këngës apo poezisë duke 

përshkuar po sipas figurës së sinekdokës së hekurit që shenjon kantieret e uzinat për të 

cilat abuzohej gjatë realizmit socialist, gjë që prodhon shterpësinë e artit ―ujën‖, urinë. 

Simbolika e ninullës nxjerrë nga folklori, ku krijohen kalke intertekstuale popullore, si 

libri me dy kambë, duke e ndërtuar kuptimin e librit me simbolin e ndjellësit të vdekjes 

shpreh përmes tekstit një ide sarkastike të pashtjelluar. 

 

Nji fletë në Palimpsest. Tingulli është shtresa e mbetur nga përzierja e dy teksteve, ajo 

është faza e ndërmjetme e konsideruar nga historianët si ―Mesjeta e errët‖ faza që le në 

heshtje zhvillimin e gjuhës dhe për pasojë edhe monumentet kulturore ndër ta edhe librat, 

motiv i kërkimit të ethshëm të studiuesit që pëson metamorfozën pasi nga kërkues dijetar 

përfundon në alkimist-poet duke zbritur hermenautikisht në atmosferën e kohës së 

mesjetës duke pikëzuar psikën e kohës dhe intencat e një skribi apo murgu eremit.  

Klasifikimi i Dragonit si mbrojtës, thekson në tekst mitin dominant në mesjetën kristiane 

shqiptare. Dragoni formon me gojën e çapëlyer në miniaturën e shkrimit në pergamenë 

O-në. Lëkura e kecit si bartëse e shkrimit e kalon kuptimin në subtilitetin e mesazhit dhe 

në arësyen e mosruajtjes në kohë të veprave të ―humbura‖ një besim që s‘u ka ikur ende 

studjuesve shqiptarë. 

 

Mistral. Plagët e erërave semiotikisht përfshijnë të 4 erërat që nuk pushojnë së kushtuari 

poezi poetët antikë sidomos ata latinë, por te Camaj ka një domethënie të veçantë era e 

veriut. Ajo është një mjet komponues i poezisë së tij edhe në lirikat e rinisë së poetit. 

Zogu që tregon drejtimin e erërave është i lidhur me fildishin që jep nocionin e 

bardhësisë sublime në këtë kontekst. 



 

Magjia e tekstit. Edhe në këtë poezi vijon shtjellimi i simbolikës së ―krimbit të kuq‖, 

―teja e fshehun‖ ajo që e pret jetën e poetit, semiotika e ndarjes nga Atdheu e gjuha e tij 

përforcohen nga semiotika e studentëve të viteve ‘70 të cilët përshkruhen zbehtë nën 

hijen e hyut të kënaqësisë, luajnë bilardo. 

Teksti, shfaqet i magjepsur tek poeti por e sjellin në realitet studentët që marrin 

funksionin e ―deus ex machina‖. 

Evokimi i një personazhi si Hoja shërben për të theksuar kaosin e kërkimit në një 

similitudë absurde të magjisë së marrë, nxjerrë nga Shkodra, një digresion me një 

semiotikë tepër ambige. 

 

Hoja-Simbolika e Shqipërisë. Qyteti që e lindi kulturalisht autorin dukagjinas e ka 

motivuar Camajn për të kontrastuar poezinë topografike të Cukalit, dhe është hera e parë 

që Camaj e heq lpenin e adhurimit ndaj qytetit antik e legjendar për t‘ia zhveshur disa nga 

shthurjet sociale të saj. Qyteti cilësohet entuziast ndër rreze (të propagandës), për 

veçorinë optimiste e të hareshme të qytetarëve të tij që kanë ditur t‘i kapërcejnë travajet e 

shekujve falë humorit të zi. Vizualizimi i relikeve të pazarit të Shkodrës, si koburja sermi, 

shfaqja e motivit të një tregtari lutës që lutet para mallrave, e plaçkave, të shpie në skenat 

e detajet e ―tregtar flamujsh‖ të Koliqit, ndonëse malli shpreh një polivalencë dikotomike 

të kuptimit. 

Rekuizita hijerëndë e Shkodrës me puse venecianë si të shtëpisë së Bushatve (katolikë) 

ndeshet me ―Komedinë e artit‖, të personazheve të turmës, si Hoja plakë, që vishet me 

fustan nusërie të bardhë në moshën 100 vjeç. Hoja simbolizon Shkodrën e mes-shekullit 

XX, në ravijëzimin politik dhe të kaosit të një simbolike satirike të Shqipërisë së rrëgjuar, 

veshur me kostumografinë e ―nuses‖ , një veshje që metaforizon propagandën festive 

komuniste, gjë që e bën poetin të krijojë këtë figurë haluçinante. 

Haluçinimet e Hojës nuk janë vetëm të saj por të një periudhe përgjasimesh me skenat 

danteske të Ferrit, ajo paraqitet si profete që paralajmëron Kaosin, mes dy teksteve që 

simbolizojnë dy kohët atë të psalmeve të Davidit që simbolizon Krishtërimin dhe kohën e 

tingujve të pakuptimtë që prenotojnë kaosin socio-politik. 

 

Përputhje kohësh. Fleta e shtatë, me semiotikë të Zanafillës simbolike biblike, si dita e 

pushimit të Zotit pasi krijoi Tokën dhe në fund krijoi njeriun. Shekulli i tetë simbolizon 

shkatërrimin e perandorisë romake dhe lindjen e gjuhëve nacionale europiane. Kaosi 

është materiali që e pengon të realizojë kërkimin më tej studiuesin që depërton në kaosin 

e mendimeve apo shenjimet e lira për të shënjuarit e lexuesve. 

Këtë lloj interpretimi autori s‘e ka uruar për tekstin e vet por strategjia e tekstit e kapton 

intencën e autorit sipas Umberto Ekos, ndërsa intencat e kritikës, ndjekin shenjat e hapura 

të Camajt. 

 

Fjala. Buzqeshja-grimasa pa pjesmarrjen e tingujve merr në tekst një argument teorik të 

marrëveshjes së fjalës sosyriane. Homologjia me konceptin e poezisë hyrëse ―Emnimi i 

sendeve‖ rihap dialogun e teorive strukturore gjuhësore. Propozohen kuptime të fjalëve, 

strajcë, stinë, akull, zjarm. Fjala që shmang keqkuptimet mbetet në kultin e fjalës që 



prodhon muzikën, dritën e gjithësisë, që vihen në funksion nga kulti i dashurisë së Camajt 

nën intertekstualitet të filozofisë danteske. 

 

Enigma (Pozitivizmi e hermeneutika). Kufiri metalingual i funksionit të kodit, sipas 

teorisë së mesazhit të Jakobsonit me 6 funksione, përcjell motivin poetik të poezisë duke 

prekur edhe kodin simbolik të Barthesit. Rolin metalingual e merr në vete mjeti 

―Ultraviolet‖, që depërton tekstin për ta ç‘kodifikuar por mbetet i rivalizuar nga drita e 

Alpeve. Një mistikë që e ve në sprovë edhe teknologjinë e fund shekullit 20. 

Me kodin e gjuhës merret edhe simbolika e bishtit të dallëndyshës që ravijëzon gërshërën 

që i shembëllen si prerëse e ―pethit të jetës‖ të autorit. 

Kjo koherencë metalinguale zbulon intencën e gjuhës së tekstit. 

Vera dhe flutura jepen në simbiozë. 

Syri i majtë sheh nga drita e alpeve, duke shprehur një dikotomi të metodave të studimit 

midis atij pozitivist e atij hermeneutik. 

 

Shkronja E. Skena vishet sërisht me nocionet topografike si Mali i Korbit dhe konotimi i 

vendlindjes. Hipotipozat dalin më të sigurta në një dendësi valencash kuptimore që 

referojnë një ndeshje simbolikash hermetizuese gjë që autori është përpjekur t‘i lëmojë e 

t‘i japë krahas logjikës një formë muzikale për nistoret e: embrion, eter, virtyt, kështu 

teksti me denotimin e tyre shmang kontekstin dhe e fut në kuadër gjuhësor shenjuesin dhe 

të shenjuarin. Te Camaj rimerret herë pas here diskursi teorik filologjik por vetëm për t‘i 

shtuar një dimension epistemologjik lirikës. 

 

Idé që shprishet. Në këtë poezi jepet motivi lirik i poemthit, argumenti mbi të cilin është 

thurur vepra qëndron në një ide të ekzistencës së një libri të lashtë, kërkim i cili 

shpërndërron kërkimin shkencor në valencë artistike dhe pothuajse mistike. Autori e nget 

tekstin drejt hulumtimeve meditative drejt riformësimit të origjinës së një teksti antik, ai i 

gëzohet një zbulimi fiksional, me bindjen se dija mund ta rindërtojë lashtësinë dhe ta 

rikuptimësojë lëndën duke marrë rolin e demiurgut, krijuesit të mirëfilltë. Kësisoj fjala e 

denotuar si element principial vendoset në tekst shpesh në funksionin leksikor, 

paradigmatik duke mos i dhënë një domethënie kontekstit. Interpretimi i sundon disa 

lirika të Camajt si lirika në fjalë ―Ide që shprishet‖. 

Ideja e librit është ikonë kopte, egjiptiane e lashtë. Teksti metaforizon librin plak si ide, 

duke pohuar filozofinë platoniane. Simbolika e librit antik (ide) metaforizohet si plagë, 

peng, i bardhë, i zi, rithur dikotominë e kërkimit të domethënieve paralogjike të fjalës. 

Por libri në idenë e autorit merr përmbajtje elegjiake apo festive në metaforizimin herë 

bardh herë zi, duke shënuar formacionin e ngjarjeve të lashta. Objekti i kërkuar në trajtë 

libri, formëson subjektin e poezisë. 

 

Herë zí. Komponenti i zi-së përshkruan një kohë të caktuar të pushtimit ku si model i 

pasqyrimit të historisë jepet elementi i stilistikës, ose vargëzimit të kohës. Elementë 

simbol të pushtimit janë haraçi, pjastra e hundës (hojës), vargu, dhambi i arit në gojë të 

pushtuesit që merr konotacion oriental apo anadollak. Në mënyrë artistike teksti shpjegon 

fundin e ditëve të pushtuesit oriental, duke i vendosur në fund ―një mbramje‖, vdekjen 

apo fundin e tij. 



 

Nji varg i saktë. Tekstura e ―Nji varg i saktë‖: këtu shtjellon nocionin e vargjeve ―të 

bardha‖ që pason vargjet e zisë të dalluara në poezinë e mësipërme për të plotësuar 

diptikun hidhërim-gëzim. Vargu në ndërdijen e poetit lidhet me proçesionet fetare dhe me 

ritualin e kungimit sidomos të grave e fëmijve që popullojnë së shumti proçesionet fetare 

edhe në San Françisko. Ndoshta poeti ndërlidh një varg të mesharit të kënduar në dy kohë 

të largëta, me proçesione universale të ripërtërira në çdo vend të botës, pasi vargjet e 

psalmeve nuk ndryshojnë në kohë. Rievokimi i elementit biografik të autorit në kllapinë e 

të mbeturit jetim nga babai në moshën 7 vjeçare, është theksuar në mjaft vargje nga 

Camaj, e kthyer në emblemë të fatit melankolik të poetit rravgues. Shih Lirika mes dy 

moteve. 

 

Antilopa me pergamenë. Një vizion profetik e përfshin tekstin në këtë poezi, jepet një 

skenë shiu mbi varreza antike pasi trupat e njerëzve janë në boska (shtama me hi). 

Simboli i antilopës me pergamenë në gojë apo në strofën e fundit si hajmali në qafë, 

përputhet me ikonat kristiane të ―mesazhit të ―qingjit të Hyut‖, Krishtit në jetën e 

përtejme që teksti e jep të padukshëm thuajse, e të holluar në ―hemisferën tjetër‖ siç 

thuhej në mesjetë për rënien nga qielli të Luciferrit në Detin e Vdekur duke marrë trajtën 

e krimbit (shih Dante) dhe që vazhdon asosacionin në poezinë pasardhëse si ―krymb 

papiri.... ardhë nga Lindja e Afërme‖ (Orienti). 

 

Magji. Një avull del nga dyshemeja e një seksioni të bibliotekës. Dhe dr. Corneliusi i 

thotë se është shpirti i dijetarëve të mëparshëm ose krimbi ardhur nga Lindja e Afërme. 

Në tekst jepet shpërndërrimi i frymës së avullt në një zile sa një sy dhie. Të cilës kërkon 

t‘i japë një domethënie në poezinë e mëposhtme ―Kuptimi‖. Camaj me indikatorët 

poetikë i drejtohet domethënies së ishullit të Siçilisë, subjekteve të këtij ishulli, 

arbëreshëve të autorit të veprës: Te dheu i Huaj, të Zef Skiroi-t. 

 

Gocka e detit. Ajo zija është një fosil i një gocke deti gjetur nga autori në ishullin e 

lashtë, këtu syri i dhisë zëvendësohet në zilen, me syrin e peshkut, të cilën studiuesi e var 

si hajmali në qafë. Përkujtimi me respekt i dijetarëve arbëreshë i përshkon këto poezi, të 

cilët kanë kërkuar në bibliotekat e Italisë të njëjat rrugë për të arritur tek objekti i kërkimit 

të tyre: protolibrin shqip. Në këtë moment hijet e dijetarëve të së shkuarës e 

shpërqëndrojnë studiuesin, duke i dhënë identitetin e dytë të tij, poetin, me figuracionet e 

tij të vizionuara dhe vështirë të interpretueshme. 

 

Tri hijet në dritë. Shtatë apo dhjetë poetët gjatë një diskursi rreth kishës së Shën Ilisë 

veshur me dollamë me zhgun murgjish mesjetarë, shohin në diell tre profetë, por ata të 

sunduar nga magjia e diskursit panë veten e tyre të shndërruar në profetë pasi s‘binin 

dakort për numrin e tre profetëve të pranishëm në një shekull. Magjia veproi në 

mosbesimin e tyre ndaj vizionimit të profetëve, dhe shihnin hijet e tyre të shndërruara nga 

pertubacioni në profetë. Aktet e magjisë ishin pjesë e autorëve të pergamenave, të cilët e 

ushtronin në mesjetë dhe ishin të përditësuar me këto ngjarje që i shoqëronin në kuvendet 

e ritualet e serta të urdhërave fetarë. 

 



Nën ujë. Poezi idilike e gatimit rustik në vendlindje ku hanë (lakrori) dhe gradelë (skara) 

formojnë atmosferën shtëpiake malësore për të krijuar atmosferën e ngrohtë madje 

mistike të të varfërit të Asizit (Sh. Françeskut) i cili fliste edhe me zogjtë edhe ua 

kuptonte cicërimat. Në këtë analogji orienton ―Mugu i Zi‖ heroin lirik që t‘i flasë një 

trumcaku. 

 

Trumcak në zhurmë. Dialogu me qenien e trumcakut përsiatet në shporporcionin e 

jetëgjatësisë me masën trupore, në një semiotikë krahasimtare me frymorët më të mëdhej, 

duke shprehur një analogji me arratisjen e trumcakut me të vetë poetit të shpëtuar në 

perëndim. Murgu e bind të lerë mënjanë vargjet deskriptivë të linjave sekondare, pastaj të 

përqëndrohet tek tema centrale e ―Palimpsestit‖. 

 

Palimpsest i rrëfyem, korelacioni me objektet. Lindja e lisit mitik, metaforë e racës së 

fortë të degës mashkullore trazohet me tonin elegjiak. Miti i lisit ka elementë të 

mitologjisë antike, të Apollonit, Dianës dhe Dedalit. Sidomos intertekstualiteti me ―Canto 

del Apollon‖ të Quasimodos i avitet së shumti tipologjisë kulturore të hermetizmit. Gjijtë 

e Diellit janë përpunime të një mitologjie personale të Camajt. Rrjedhja me yjet, lindja e 

lisit enigmë, dhe hapja e faqes së palimpsestit të pashkruar. Varietetet e trupave të lisit, 

sipas funksionit që kryen me nënproduktet e animizuar nga poeti, duke luajtur një 

funksion nostalgjie dhe korelacioni objektiv me: lundrat, lahutat, fyejt, drutë e zjarrit dhe 

palimpsestet, të bardhë apo letër. Një lloj pedigree (pema gjenealogjike e qenies) për 

qenien e Lisit (të fisit) sipas simbologjisë shqiptare. 

 

Diptiku interdisiplinor. Në poezinë përmbyllëse, kthimi tek zanafilla, gjeneza, pohohet 

struktura biblike e ―Palimpsestit‖. Pasqyra e librit të mbyllur, që në shpinë ka ashtin e 

njeriut metaforizon librin e gjallë të njeriut, jetën e poetit të përthyer në trajtë libri. Mjetet 

formale e materialet e poezisë, janë fjalët e jetës dhe vepra është diptiku i mbushur me 

fjalë e kuptime në suazën e emrit të poetit. Fjalët e ngjarjet e jetës kanë shërbyer në 

funksion të krijimit të Palimpsestit nga poeti. 

Kërkimi i objektit mistik të protolibrit, është një pretekst artistik për aperturën ndaj 

qëllimeve jetësore të poetit. 

Në shtresimin e parë autori me gjetjen e protolibrit do të realizonte kombin e humbur për 

një kompensim të mungesës së kontaktit me arritjen e shpirtit të parë shqiptar të kërkuar 

ethshëm përgjatë një jete thjesht të idealizuar dhe përpunuar artistikisht në konceptin e 

atdheut antik. Shtërzimi në realizimin e objektit final interdisiplinor, sa gjurmues edhe 

shkencor, është një gjetje artistike për të arritur në një tjetër lexim të tekstit. Autori i ve 

rëndësinë kryesore kërkimit të idealizuar pasi koncepti i atdheut antik është ushqyer nga 

një aradhë dijetarësh e poetësh shkodranë. Martin Camaj qe i mbrami poet që i shërbeu 

këtij koncepti me atrakcion artistik.  

 

3.8. Poezia topografike e Camajt.  

Poezia e Camajt në zanafillën e saj të viteve 1953-1954 me përmbledhjet ―Nji fyell ndër 

male‖ dhe ―Kanga e vrrinit‖ mund të përfshihej në gjininë e poezisë ―topografike‖ 

(topografic poetry) që lulëzoi në Angli deri në shekullin 18 duke prekur madje edhe 



Bajronin me poezitë tradicionale të kodrave skoceze. Zona topografike Cukal, Malç, 

Qerret është subjekti i poezisë së Martin Camajt. 

Poezia e Camajt edhe në krijimtarinë e mëpasme do të zhvillojë mes dekorit dhe koloritit 

të qenies mitologjike Cukal subjektet, sidomos ato femërore duke ua nënrenduar në 

planin ekzistencial gramatikës së malit të Cukalit që merr kuptim vetëm në të shënjuarit e 

poetit. 

Mali i Cukalit shihet me vetitë antropologjike jo të një Olimpi, se aty vërtet banojnë Orët 

e Zanat por të një Zoti primordial apo të një Titani-Perëndi që ka marrë atributet e 

Perëndisë. Por Cukali ravijëzohet edhe si vend kulti parnasian, ku poeti dëshiron të prehet 

përgjithmonë si të jetë në gjirin e Perëndisë, duke u bërë njësh me të si te poezia ―Leni 

lumejt‖ ku: ―Atëherë do të pushojmë/ te kambët e bjeshkve të bardha.‖  

Mali-Zot, gjallon nga përrenjtë e frymon mes malbrêzave (horizonteve); ndjesitë e tij 

përçohen përmes breshtave ndër lugje e patalogje, ndërsa kjo qenie mitologjike bart 

qeniet e një rendi jo të idealizuar, subjektet njerëzorë e gjallesat e tjera, që shfaqen si 

kalimtarë, si banorë të përkohshëm të këtij ―qyteti-Zot‖ malor, bashkë me ritet e tyre 

primitive sipas koncepsionit pagan të organizimit jetësor. 

Shprehja e primitivitetit të Dukagjinit, konservuar me fanatizëm në nënvetëdijen e poetit, 

u shndërrua në vepër artistike nga Camaj, siç ka vërejtur edhe Ernest Koliqi në ―Arti i 

Martin Camaj-t‖ (Romë, 1958) shkrim kritik mbi veprën në përgjithësi dhe mbi romanin 

―Djella‖.  

Bjeshkët e Bardha, vrrini, patalogjet, shkambijtë, rrëmoret, shpellat, lugjet, gur e lândë, 

lumej e përrej të turbullt, bungu, këto nocione i japin karakteristikën e ngushtë 

topografike, përkatësisht Dukagjinit, në lirikën e Camajt, të cilat shoqërojnë ose 

shpjegojnë ―gjamën e burrave‖. 

Në këtë lirikë mund të shquhet intertekstualiteti (term i Julia Kristevës) i poezisë së këtij 

drejtimi poetik. Mund të përmendim këtu Bogdanin, Mjedjen, e Fishtën e shkollën e 

sonetit shkodran përgjithësisht. 

Kjo lloj poezie e lidhur me natyrën është romantike, por edhe identifikuese me anë të 

teksturës ku dëgjohen këngët e Zanave e Orëve sipas një përfytyrimi shpesh origjinal tek 

Camaj, që, i larguar nga atdheu, do ta motivonte më së forti këtë tis artistik, ngushtësisht 

cukalian, kthyer tashmë në një simbol melankolie purgatoriale; me muzgjet, peshën e së 

drejtës kanunore dhe ritualin e jetë-vdekjes duke përmbushur vetëm detyrimet ndaj etikës 

së malit që kondicionon ashpërsinë e strukturës fisnore, duke i bërë subjektet si shtojca të 

malit Cukal, hijerëndë dhe të rrëmbyeshëm si ujërat që e përshkojnë. 

Poezinë e malit e ka përuruar poetikisht në letërsinë shqipe lirika e Pjetër Bogdanit ―Duel 

n‘Gurit bukuria‖, ndërsa nga modernët e ka përcjellë në lirikë spontane Mjedja me 

poemën ―Andrra e jetës‖. Ndërsa në një kohë të dytë vitet ‗70-‘80, Camaj kësaj përvoje 

topografike do t‘i largohej disi, porse do ta përdoronte dekorin malor për ndërfutjen e 

poezisë hermetike apo të mendimit të thellë, ku sentimenti i poetit kthehet në përsiatje 

filozofike e sociale gjithsesi duke krijuar një distancë formale me vendlindjen, por duke 

rifunksionalizuar kalket rurale që dialogojnë me një semantikë urbane midis shesheve të 

Romës dhe të Mynihut. 

 

3.9. Poezia e Cukalit dhe ajo hermetike. 



―Unë pasqyrë e pandame e rêve‖ pohon Camaj në poezinë ―Letër nga Jugu‖ duke 

evokuar Quasimodon.
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 Nëse do të ndanim në këto dy drejtime poezinë e Camajt gjë që 

përkon edhe kronologjikisht, do të pohonim metodën e tipologjisë gjenetike kur poeti ra 

në kontakt me shkollën e hermetizmit italian në vitin 1956, madje duke e pasur si 

profesor poetin e madh hermetik italian, gjë që është përuruar në intertekstet e poezisë së 

Camajt. 

Martin Camaj me anë të hermetizmit kalon krijimtarinë e tij në një etapë të dytë dhe 

ndoshta përfundimtare, për të cilën është folur nga vetë poeti në Gedichte, Mynih, 1991, 

f. 121. 

Mbas vitit 1956, pas botimeve në Prishtinë të vëllimeve Nji fyell ndër male dhe Kanga e 

vërrinit poezia e Camajt përfton mendim (hapja ndaj të shenjuarve) e humb retorikën 

sonetike, bëhet më e thellë pasi motivet dalin në plan të parë, ndërsa dekori cukalian i 

idealizuar humb atë entuziazëm të zanafillës së këngës rinore; toni mjegullohet dhe 

simbolika rrëshqet në horizontin e poezisë së Camajt, ndërsa materiali skenik malësor për 

herë të parë në poezinë shqipe shërben si mjet formal për të shprehur modernizmin. 

Kjo ndarje konvencionale e krijimtarisë së Camajt bëhet që të mos inspirohet kritikisht në 

kërkimin e hermetizmit në poezitë e dy vëllimeve të para të Camajt: Nji fyell ndër male, 

dhe Kanga e vërrinit dhe deri diku në Lirika mes dy moteve ku mjaft poezi janë ripunuar 

në botimin e vitit 1966 (Mynih) nga autori. 

Vetë autori në ribotimet e mëpasme është shprehur se ka qenë më tepër i interesuar të 

përpunojë lirikat dhe t‘i botojë kronologjikisht, për të dhënë një ditar shpirtëror e poetik 

duke hequr dorë nga nënndarjet ciklike. Gjithsesi lexuesit, ndër ta dhe kritikët, i kanë të 

qarta ciklet e poezive që Camaj s‘arriti t‘i gruponte ashtu si vëllimet poetike Legjenda 

dhe Palimpsest do të fitonin në strukturën antologjike duke e përqendruar efektin e lirikës 

bazuar tek motivet lirike që mbeten të përjetshme. 

 

3.9.1. Ontologjia dhe mitemat. 

Hyjnor, egjiptas, grek. Nga pikpamja strukturaliste, duke mënjanuar personën autoriale, 

tekstet e Camajt janë prodhuar nga kombinimi i gjuhës së gjallë të malësorëve (ligjërimi i 

bartur) dhe ligjërimit klasik të përftuar, duke përfshirë neoklasicizmin italian, dhe 

poezinë hermetike, ndër të tjera të shprehur edhe nga vetë teksti i lirikës Hermes poet 

(Hyjnor, egjiptas, grek). 

Poezia Nji ditë e ka edhe korbi strukturon një invariant të fabulës klasike të korbit dhe 

pëllumbit, të një versioni arbëresh të mbledhur nga vetë poeti në një ekspeditë studimore 

në zonën arbëreshëve të Italisë së Jugut. Pëllumbi dhe korbi shënohen në mitemat klasike 

dhe kuptimin simbol, vështirë të shpërndërrueshëm edhe nga retorika e modernizmit. 

Gjeopsikologjia shënon edhe këtu ndryshimet e sjelljes gjatë lëvizjes së subjektit korb. 

Mbijetesa e subjektit si ekzistencializëm sjell efektin e ndryshimit spiritual të korbit pasi 

zëri i tij i ndryshëm është i bindur se do ta tradhëtojë. Ekzistenca e korbit mund të 

shpërblehet vetëm nga ndryshimi me përbërësit: heshtja, ose mosangazhimi social në 

metaforën e mërgimtarit, pasi korbi nuk ka si pëllumbat fole të rregullt. Sipas Bartthes-it 

raporti midis shprehjes dhe kuptimit jep domethënien e në rastin e tonë, uniformitetin 

psikosocial të racave. Ndryshimi i identitetit do të jetë motiv edhe te legjenda Korbi. 
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 ―e sono quell‘ acqua di nube/ che oggi rispecchia nei fossi...‖ Quasimodo, Salvatore, ―Specchio‖, në: 

Poesia italiana, novecento, Garzanti, Milano, 1988, f. 477. 



 

Nji ditë e ka edhe korbi 

 

Erdhi nji korb te dheu i butë nën shkrepa. 

Ai s’dinte me ndjekun vallet e pllumbave 

palë e palë nën hijen e ullive. 

E u ruente mos me lshuemun zâ 

mes gazullimit76 të përgjithshëm 

për mos me prishë 

ritmin e flatrave ndër valle. 

Kur te e vona pllumbat kthyen në banesa, 

e ndieu vehten korbi pllumb në shpírt. 

 

3.9.2. Nga vëllimi: Legjenda.  

Camaj, në parafjalën e vëllimit Legjenda Romë, 1964, vëren se legjendat e mbledhura 

prej tij si studiues nuk janë të regjistruara siç do të duhej shkencërisht nga rapsodët në 

terren, por janë marrë, në pamundësi të një ekspedite në Shqipëri, prej Camajt në një 

areal të ndryshuar në mërgim, larg ―vendit të ndodhjes‖. Në Perëndim ndikimi i 

ndryshimit nga urbanizimi është tepër i madh sidomos tek rapsodët. Kështu që Camaj na 

ka dhënë një invariant të fabulës së korbit, një motiv poeti savant me elementë folklorikë 

të vendlindjes. 

Korbi hyn në rendin e fundit të zinxhirit jetësor të malësisë, që të gjallojë ai duhet të 

ndryshojë, duhet të marrë guxim e të ulet në lug për të pirë ujë ose të presë të vdesin zotët 

e malit, malësorët. Ulja nga lartësia i kushton jetën korbit i cili prek drurin e shenjtë për 

malësorin, lisin. Sipas semiotikës mitike të shqiptarëve kush prek lisin vdes. Korbi digjet 

dhe përsillet duke u shkrumbuar përmbi livadhe duke kujtuar se është i ndezur urije. 

Simbolikisht, mos gjetja e ushqimit nga ana e korbit koinçidon me dobësimin e zakonit të 

gjakmarrjes në veri, pasi ai nuk sheh më kufoma si dikur dhe kthehet në thëngjill. 

Në një interpretim antropologjik, ndryshimi i zakoneve ka sjellë shpërbërjen e zinxhirit 

jetësor. Në qytetërim nuk ka vend për korbin si plaçkitës. 

Elaborimi i fabulës, shkon paralel me teksturën e poezisë e cila ka ndryshuar nga 8 

rrokshi trokaik popullor në vargje të përzier 6, 7, 8 e 10 rrokësh me ritme të lira. 

 

3.10. Poezia “Vend i thyeshëm”. 

 adreson një intertekstualitet horacian që shpërfaq problematikën e luftës civile romane në 

një kontekst tashmë të ri të inkuadruar në domethënien e kësaj rimarrje të figuracionit që 

e bart këtë kuptimësi tashmë klasike ashtu sikundër anija që zor se mund të shpërfillet 

nga domethënia simbol e lidershipit politik. Nuancat e mikrotoponomia s‘e bjerr 

vëmendjen nga një denotim i tillë ndonëse largësia e tipareve gjeomorfike gjason tepër 

autentike. 

E përzgjedhur në antologjitë e sotme, poezia ikonë e Camajt ―Shkodrës‖ nuk i ka 

shpëtuar një intertekstualiteti të D‘Anunzios. Për analogji, sipas kritikut italian Leone 

Piccioni, se te të gjithë poetët italianë kishte mbetur e ngjitur diçka nga D‘Anunzio, 
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 gazullimit: haresë. 



mbetje që nuk ka përjashtuar as autorët tanë modernë si Koliqi
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 e Camaj që kanë patur 

kontakt genetik me poezinë e këtij autori. Camaj këtë ndikim apo intertekstualitet do ta 

zhvillonte më tej në poezinë ―Shkodra‖. Në ballë të tekstit poetik qëndrojnë të dy 

figuracionet e mëdha: D‘Anunzio bën fjalë për qytetin homerik të Argolidës ndërsa 

Camaj e shpërndërron në atë të liqenit të Shkodrës.  

Il nome: “Argolide/ t’hanno datto/ nome di donna”. 

Camaj te poezia “Shkodrë(s)”: “të dhanë emën grueje”. 

Tek Horaci, poezia: ―T‘ikim prej Rome‖: ‗Prej fundit t‘ujit gurët mbi valët not;/ As me 

këthye për atdhe s‘do t‘i ngrehim pëlhurat m‘anije/ Pa u mbytun der në majet Matini 

n‘Po.
78

 Në këtë intertekstualitet interpretimi s‘ndjek linjën e përplasjeve civile në Romë, 

midis breznive të çezarianëve e pompeanëve. Teksti i Camajt thekson dikotominë 

antropologjike (gjeotipologjia) të banorëve të malit me të liqenasve. 

 

 - Fiseve poshtë rreth Drinit - 

 

Mes malit Malç e Qerretit 

hapet humnera deri në lumë: 

si të kish qenë ajo liqé 

n’barka druni palnje79 ishim endë 

mbi tê, jeremi.80 

 [...] 

N’ujë kishim notue 

e jo në re. 

 

3.11. Hermes
81

 Poet.  

Kushtimi i poezisë Hermesit, lajmëtarit të Zeusit ka rëndësi të vetë drejtimit poetik të 

parapëlqyer si rrymë e aplikuar nga autori, ku metaforizohet "uni" me "zjarrin" poetik por 

"ambulant" pra simbol i poetit "endacak" si autoironi për itinerarin e Camajt emigrant. 

Një detaj autoironik që përafron me poetët modernistë duke mos mohuar fatin e rravgimit 

të tij nga Shqipëria në Jugosllavi, Kosovë, Mali i zi, Itali dhe Gjermani. 

 

Hyjnor egjyptas e grek 

                                                           
77

 D‘Anunzio, Gabriele: Mbramje fjezolane, Gjatë Afrikut, përktheu Ernest Koliqi, Shêjzat, nr.1-2 Romë 

1958, f. 45-48. Koliqi njohës i mirë i të dy gjuhëve, bën një hyrje për poetin sypernacional Gabriele 

D‘Anunzio, dhe e quan akt trimnije botimin e poetit D‘Anunzio që quhej i harruar në Itali. Pohon 

vështirësitë e përkthimit dhe mënyrën e transmetimit të këngëtimit nga gjuha origjinale si një shembull për 

shkrimtarët e rinj. Koliqi pati përkthyer Poetët e mëdhaj t’Italisë vepër në dy vëllime, 1932, 1936. 
78

 Letërsia antike greke e latine, Pakti, Tiranë 2006, f. 420. 
79

 palnje: panjë.  
80

 jeremi: murg i vetmuar. 
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 Hermes: mit. lajmëtari i Zeusit, Ermet Trismegisti, hyjni egjiptiane që i atribuohej shpikja e shkencës së 

alkimisë. Mbyllej në dy gjysmësfera qelqi po me lëng qelqi, pra hermetikisht. Nga ky mit lëvizja me të 

njëjtin emër, hermetizmi i përqafuar edhe nga Camaj si nxënës i Ungarettit. Por duhet thënë se vetëm në 

disa poezi Camaj mbetet i padepërtueshëm nga semiotika e tij tepër personale. Edhe në këtë poezi Hermesi 

poet metaforizohet si ―zjarm ambulant‖ për të perceptuar poetin mërgimtar, ose tëhuajsimin e njeriut të 

vetmuar. 



[...] 

Hermes, anti Narciz 

nuk kqyret kurr në pasqyrë. 

  [...] 

dhe askush s’i shkel në gjurmë, 

zjarm i kuq ambulant, pa votër. 

  

Poezia e mëposhtme ―Qyteti i lodrave‖ është interpretuar në funksionin e strukturës 

analogjike të një Ferri robotik. Është nga poezitë më dikotomike (dritë-terr) dhe 

transfiguruese të Camajt. Dy strofat shërbejnë si diptik që bartin dy kuadro njëra komike 

e tjetra infernale. Autori duket se është i baraslarguar, në mes të dy kuadrove të një 

―Disneyland‖, ku gjen motivin të rifunksionalizojë kontrastin përmes një strukture 

principiale të Ferrit dhe mjeteve të shpërndërrimit dantesk, ku funksionin e djajve e 

kryejnë hijet, ndërsa në vend të gjakut të vluar apo katranit të vluar shërben lënda e 

folklorit shqiptar ―vaji dhe uthulli‖ që shpërndërron kafshët e egra falë teknologjisë 

(temperimit) në kukulla hekuri. Alkimia e kësaj poezie rievokon poezinë kundër 

automatizimit të tepruar, temë e preferuar edhe nga Salvatore Quasimodo, me poezinë ―In 

questa cita‖ ku flet për shpikjen e ―makinës së shtrydhjes të ëndrrave‖. 

Në poezinë ―Nji varg i saktë‖ fjala jerm këtu është përdorim metaforik i poetit, të mbetur 

jetim, si një nga burimet e formësimit sentimental dhe lidhjes së poezisë së Camajt me 

vendlindjen. Lexuesi model (term i U. Ekos) theksimin e këtij fakti bibliografik, bën ta 

lexojë lirikën e Camajt me sytë e melodramës dhe gjithë përshkrimin e sentimentalizuar 

të familjes te krijimtaria e Camajt. Poeti, babain e përshkruan si mit, pra të pacënueshëm, 

prandaj përpiqet t‘ia rikonstruktojë figurën sidomos tek poezia: ―Dy gjana print m‘thanë 

kur ishin gjallë‖, në romanin ―Djella‖. 

 

3.12. Diferencimi
82

 i poezisë te Camaj.  

Ernest Koliqi thekson burimet e artit të Camajt si tipologji: ndeshjen e primitivitetit të 

lindur dhe kulturës së vetëdijshme të autorit të ri: 1) konceptin e epicitetit anakronistik, të 

lirikës së tij, ndryshe nga Bernardin Palaj që adhuronte antropologjikisht malësorin 

dukagjinas si kreshnik, pasardhës të ilirëve; 2) kundërshtimin ndaj disa zakoneve 

damprurëse si gjakmarrja etj; 3) kalimin e atmosferës nga mali në fushë (por nën hijen e 

malit) në librin ―Kanga e vrrinit‖ etj. 

Nga pikpamja e mjeteve formale të poezisë së Martin Canajt, Koliqi pati dalluar: 

1) përpikmërinë e theksimit ritmik në raport me përmbajtjen në librin e dytë. 

2) ekuilibrin midis vargut klasik dhe ligjërimit të gjallë të malësorëve. 

3) vrazhdësinë e sinkopave të artit modern. 

4) shmangien e zbunimit (ledhatimit) retorik. 

Diferencimi i poezisë së Martin Camajt në sistemin letrar vërehet në vëllimin me poezi 

Një fyell ndër male, si botimi i parë i një vepre origjinale në shqip nga shqiptarët në 

Kosovën e pas Luftës së Dytë Botërore. Poezia e Martin Camajt e mbetur në vëllimin e 

sistemit letrar të diasporës e pa komunikuar në sistemin letrar të Tiranës e Prishtinës u 

shfaq në vitin 1990 në Tiranë në formë tamizdatësh, libra të veçantë të dhuruar nga autori 
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të botuar në Perëndim por u publikua edhe me cikle poetike në shtypin e përditshëm. 

Impakti qe një befasi: suksesi ishte i papritur, poezitë e tij bënë xhiron e të gjitha të 

përditshmeve në Tiranë e Prishtinë duke shkundulluar sistemin letrar. Nisën intonimet në 

masmedia të poezive si Shkodra, dhe të fashinuar nga mahnitja e magjisë artistike të 

melodisë me timbre gege, konsumatori i poezive pllakateske mbeti i befasuar dhe pësoi 

një shok estetik të paimagjinuar: se ç‗vlera të tjera do të sillte sistemi i diasporës për vetë 

tabunë e madhe që fshihte ajo, këtë përgjigje do t'ia jepnin me vonesë pubklikut, kritika 

dhe editoria që arriti vetëm në vitin 1997 me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës ta sillte 

veprën e Martin Camajt në një seri.  

Por siç e kemi theksuar në fillim të studimit prirja e sistemit letrar shkonte në tri drejtime: 

mbasi prodhimi letrar i disidentëve për arsye të ndryshme edhe etike u bë më i pranishëm 

por edhe letërsia e sirtareve u përpoq të mbante qendrën e sistemit nëpërmjet botimeve 

dhe intervistave madje këta shpikën edhe të ashtuquajturën autointervistë.  

Këto veprimtari e zbehën yllin e diasporës: Martin Camajn me vdekjen e parakohëshme 

të tij më 1992, ndërsa vepra iu botua siç thamë postume. Ndërsa Arshi Pipa u përfshi në 

hullinë socio-linguistike duke lënë mënjanë veprimtarinë e vet krijuese dhe studimore, 

pasi edhe sistemi i editorisë e shpërndarjes së prodhimit artistik në libra e revista kishte 

hyrë në një krizë riformatimi të kalimit të veprimtarisë botuese e shpërndarjes së librit e 

rrjetit të librarive nga shtetërore në iniciativën private.  

Autorit tjetër të mezipritur nga sistemi letrar Bilal Xhaferrit, iu botua romani Kasta Kraus 

dhe shenja e tij e fundit e lënë në Lidhjen e Shkrimtarëve para se të përndiqej e të 

arratisej në drejtim të kufirit grek e emigrimit të tij në SHBA u propagandua më tepër 

sesa krijimtaria e tij në diasporë. 

Vonesa e Martin Camajt e përfshirjes në veprimtaritë letrare duke nisur nga botimi i 

veprës e shmnagën qasjen kritike ndaj tij, sidomos në Kosovë, ku ishin përgatitur kritikët 

më të shquar, ndërsa rrjeti i sistemit letrar dhe politikëbërësit kulturorë, nuk ishin fanatikë 

të konsumizmit vetëm të vlerave të realizmit socialist. 

Martin Camaj menjëherë pas botimit zuri vendin qendror të lirikës së gjysmës së dytë të 

shekullit XX në sistemin tonë letrar, duke zhvendosur me lehtësi në vitet '90, librat e 

çngjyrosur të realizmit socialist. Lirika mes dy moteve, u bë libri i vetëm poetik që 

shprehte instancat lirike të një pikëllimi të pakontaminuar nga politika siç ishte rëndom e 

motivuar poezia jonë.  

Në poezinë Rrashta
83

, bartja e teknikave moderne në poezinë e Camajt të depërtimit 

sonor simbolik, asindetëve, toni elegjiak dhe gjeografia rurale e bënë një mit lirik Martin 

Camajn që u ofrua si qendër e sistemit letrar pas vitit 1991, në gjininë më kanonike, atë të 

poezisë. Drejt kësaj qendre u shoqërua nga autorë të tjerë të diasporës si Bilal Xhaferri 

por edhe Zef Zorba me poezitë e tij të qarkulluara nën dorë në Shkodër në formën e 

njohur letrare në Rusi samisdat, si aktorë të heshtur të modernitetit.  

Martin Camaj përkthyesi i parë i Boris Pasternakut
84

 në shtypin shqiptar dhe këta autorë i 

dhanë poezisë një dimension të harruar, kësaj gjinie të shpërfytyruar nga norma e 

metodës së aplikuar në Shqipëri, që futi poezinë në një shterpësi retorike, në një 

panoramë të urbanizimit të shprehjes poetike dhe difuzimit të parateksteve kalambureske 

dhe interteksteve: nga Majakovski te Lorka e Preveri e pastaj prapë tek Esenini, Maçado 
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e më në fund për t'u rizbuluar në paratekste stoike, te vepra Fije bari e Whitmanit. Por jo 

më tej, ndonëse Wollt Whitmani i hapi rrugën deri Tomas Stern Eliotit në poetët tanë, por 

në këtë autor nuk u arrit ndonjë përkthim që të kuptohej koncepti i tij universal i 

transferimit objektiv, pasi materia poetike ishte kuptuar si manierë, kishte ndodhur 

shkalla 0, e repertorit modern brenda sistemit letrar shqiptar, pas zëvendësimit të 

klasikëve nga autorë të realizmit socialist në agregatin kulturor të sunduar nga kjo normë. 

 

 

4. Nermin Falaschi (Vlora). 

Nermin Vlora nga viti 1967, për dy dekada botoi disa vëllime me poezi, tre romane, dy 

libra me përshtypje udhëtimi. U laurua dy herë me çmimin Viareggio, dhe të Presidentit 

të Këshillit Ministror së Italisë për Përhapjen e kulturës. Si zonjë ambasadori, luajti një 

rol për njohjen e kulturës shqiptare: në Angli, Portugali, SHBA, Kinë, Kolombi, 

Çekosllovaki, Spanjë, Itali dhe Kosovë. Bashkëpunoi në shtypin e kohës në Itali, në 

Europë, Amerikë, Amerikë Latine etj.
85

 

 

4.1. Libri Il signore dell tempo 

i Falaskit hyn në poezi nëpërmjet gjuhës mundëse italishtes. Poezia e saj përkthehet së 

pari në shqip nga Ernest Koliqi, duke i dhënë një mundësi të komunikimit me 

nënsistemin e poezisë shqipe. Ajo shkroi në shqip poemën Arratia që u botua në revistën 

Koha e Jonë. Poema me argument autobiografik për ikjen nga Shqipëria, sjell përjetimet 

nga arratia familjare me barkë, gjatë pushtimit nazist drejt brigjeve italiane. 

Leximet e saj të poezive orientale të Omer Khajamit e pajisin për veshjen e poezisë së saj 

me një tis mistik. Zoti i kohës është një metaforë për një Zot të panjohur, për një fe jo 

monoteiste, por të një besimi mistik pozitivist. Me ritualet e saj lëndore kozmike të 

pacaktimit të vendeve ku lind kjo poezi, poezia e mungesave motivore, por në një frymë 

misteri që e përshkon në çdo varg e afron këtë poete edhe me metrikën e re ungaretiane. 

Akupunkturën e vargjeve thelbësorë për të shprehur një filozofi të New age një kuptim i 

panjohur për të panjohurën e madhe.  

Mbivlerësimi i kohës për fatet njerëzorë i bashkohet mendimit panteist dhe 

―metampsikozës‖. Atmosfera e përshkrimit të parajsës tokësore e mbushur më drita e hije 

rravguese që mbjellin një ide, të mosqenësisë së shoqërive të largimit nga problematikat e 

përditshme të hermetistëve për t‘u kyçur në simbolikë asketike e mistike. Në vargjet e 

Nerminit motivi i dashurisë është një pretekst për të pohuar universin si një fe të shkruar 

ku yjet luajnë role fatidikë të përzier me fatet njerëzore duke iu imponuar atyre por edhe 

duke interkomunikuar me këtë botë mistike të ndërduarshme. 

Mistika e Naim Frashërit është më afër kësaj poezie dhe noviteti i brishtësisë e bën Ernest 

Koliqin që ta vlerësojë si poete. 

 

4.2. Kanali bilingual.  

Nermin Vlora shkroi edhe poezi patriotike edhe sonete. Por edhe dy romane për ta bërë 

shkollën e romanit sentimental më të prekshëm ndonëse në gjuhën mundëse, italishten në 

një intekulturalitet të theksuar pasi të gjitha botimet e saj reklamoheshin në revistën më të 

madhe shqiptare të mërgimit duke ofruar një model dygjuhësor të pranishëm edhe për 
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autorë të tjerë si vetë Koliqi, Zef Valentini, Giuseppe Gradilone ashtu si Arshi Pipa, Zef 

Oroshi, e Gjon Sinishta në Amerikë që në dygjuhësinë e tyre hapën një faqe 

ndërkulturaliteti, duke iu përulur gjuhëve pritëse italishtes dhe anglishtes por pa qenë 

tërësisht humbës pasi komunikuan me gjuhë të mëdha duke shprehur mendime universale 

gjë që s‘mund t‘ia ofronte një gjuhë e vogël me lexues të kufizuar. Këto ndikime Koliqi 

nuk i pengoi madje në anën artistike ai i përkrahte këto prurje me përkthimet e tija të 

D‘Anunzios, të Martin Camajt me Ungarettin, të Anesti Andreas me Thomas Elliotin etj.  

Nermin Vlora do t‘i kthehej botimeve në shqip në karrierën e saj të gjatë pasi e njihte 

këtë gjuhë që nga shkollimi i saj në plotësi dhe zgjedhja e saj e bënte të akseptueshme për 

rrethet letrare internacionale që ndiqte dhe krijohesh vetvetiu kanali bilingual. 

 

4.3. Në veprën Il Bivio. 

Romani Udhëkryqi i zhvillon ngjarjet nga Libani në Egjipt ku një teori feministe trajton 

psikologjinë e dramës së një femre me shpalimet e veta psikologjike të një emancipimi 

modern në shoqërinë e zhvilluar midis Lindjes dhe Perëndimit. Femra mondane shqiptare 

ndihet të përvijojë idealistikën personale duke shfaqur fuqinë individuale të femrës në 

kushte të përzgjedhjes të shprehjes së ndjenjave të para me syrin poetik të një 

shkrimtareje që pati startuar në letërsi me vëlimin poetik ―Il signore dell tempo‖, Zoti i 

kohës, me një sensibilitet pasional e mistik të asaj çka mund të ishin konkordancat e një 

femre të kultivuar në kohën e re të emancipimit global. 

Fatidika e romanit e përshkon me një tis oriental karakterin e femrës e cila me tradicionin 

si përvojë e zgjidh një enigmë çka do jetë një femër pasionale e ndikuar nga personaliteti 

dhe rrethanat e lirisë së një dashurie në gjithë manifestimet e saj në Perëndimin 

shumëkulturësh por të moralizuar sido qoftë nga një dukje apo kompromis me 

sociopsikologjinë e re.  

Personazhi arrin të shprehet në mënyrë joracionale; pasioni e le ta udhëheqë dhe kjo 

filozofi e jetës është një argument për të shkruar një roman në vetë të tretë dhe e përfshirë 

në një lloj përvoje të mjediseve të njohura të autores. 

 

4.4. Poema Arratisja.
86

  

Kjo poemë e shkruar nga autorja në shqip u publikua në revistën Koha e Jonë në disa 

numra. Subjekti i poemës përcillet përmes një narrative autobiografike të kalimit të 

Adriatikut me familjen në një situatë lufte. Heroina që përcjell mesazhin e fatkeqësisë 

dhe të rrezikut njerëzor përmes elementeve të natyrës; të teknikës (arratisja me një mjet të 

vogël ushtarak lundrues) dhe të rrezikut të kapjes nga armiku (aleatët) apo fundosjes së 

saj. Elementi që e bën këtë poemë më impresioniste është aktanti i lëvizjes. Ndërsa 

transferimi i rrezikut jepet përmes jetës së foshnjes që subjekti e vesh me ngjyra mitike, 

të impresionit të nënës së re. Pas peripecish të shumta anija arrin në bregun italik. Qasja e 

rravgimit është e ngjashme si mitemë e Eneas kur preku brigjet latine të Lavinjës. Në 

përshkrimin e mitit të lundrimit ndërtekstorësia me mitologjinë e Odisesë dhe udhëtimeve 

të rrezikshme të tij kanë shërbyer si paratekste të dallueshme.  

 

4.5. Gjuha dhe struktura e poemës.  
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Vepra ruan formën e gjinisë së poemës narrative, e përbërë nga kënga në monokolonë me 

vargje të lira të ndara në disa njësi. Në funksion të përshkrimit narrativ pa ndonjë rregull 

të stancave. Gjithsesi  dominon një lloj vargu i thyer me bazë 7 rrokshin e thyer, 

shoqëruar edhe me 9 rrokëshin, vargje që poetja i ndjek me vesh, por pa i definuar në 

vargje të metrikës klasike. Vargu i lirë i poemës jep edhe një shtrirje të motivit të 

udhëtimit, ndërsa thyerja e vargut i përshtatet peripecive të kalimit nëpër territorin e 

pushtuar nga nazistët dhe kamuflazheve për të arritur nisjen me barkë drejt Italisë. 

Pëcjellja e tablove të Tiranës së pas bombardimit dhe meditimet filozofike-impresioniste 

të autores në momente të caktuara e pasurojnë veprimin dramatik. Në mungesë të 

këngëtimit epik përmes digresioneve dhe rikonceptimit të ngjarjeve të mëparshme si 

vizion i etikës së luftës apo absurdit të saj për të gjetur prehje në një pafajni të fëmijës, të 

paraqitur me elementë të mitit biblik të Arkës së Noes.  

Mitema e Noes e motivon autoren për të dhënë situata biblike për të marrë ngjyresa të 

fëmijës që do të sjellë paqen e botës të një Mesie-foshnje të ngjashëm me poemën e 

Virgjilit për fëmijën e Konsullit Pollio që adhurohej në mesjetë si poet-mag i cili me 

poezinë e tij parashikoi ardhjen e Shëlbuesit. Këto qasje të poemës e bëjnë atë të jetë një 

nga përpjekjet e rimishërimit në art të mijëra përpjekjeve njerëzore të një ushtrie të thyer 

dhe të dorëzuar në duart e fatit.  

 

4.6. Fatidizmi i dezertorit.  

Në këtë përsiatje meditative filozofike poema merr në analizë raportin midis detyrës ndaj 

uniformës dhe familjes. Personazhi i tretë pas narratorit-autor që rrëfen dhe foshnjes 

fëmijë; është përshkrimi i bashkëshortit si oficer "dezertor" i një lufte absurde. Atmosfera 

pas kapitullimit të Italisë fashiste, e bën personazhin oficer të thyejë kodin e ushtarakut. 

Detajet sesi ai ve në dispozicion të tij mjetin luftarak të marinës për shpëtimin e familjes, 

autorja i përfshin në krijimin e atmosferës së përgjegjësisë së dyfishtë të vendimmarrjes 

dhe përballimit të pasojave. Në këtë pikë autorja pajtohet me realitetin duke ngritur 

pikëpyetje ekzistenciale rreth luftës dhe komunikimit ndëracor si kundërvënie e vetë 

natyrës. Rifitimi i lirisë nisur nga filozofia e paqes ndëracore, fryt i së cilës bëhet fëmija-

engjëll, është koncepti bazë i poemës Arratisja. Poema merr vlera për autenticitetin e 

ngjarjeve dhe të një faktologjie në funksionin e dëshmisë së gjallë të përpjekjes njerëzore 

për nuklin familjar. 

 

 

5. Fadil Karakaçi. 

Në tregimin autobiografik Vashëzës
87

 Fadil Karakaçi paraqet motivin e ndarjes nga e 

dashura, Sadetja, që Karl Gurakuqi e qëmton për ndjesitë e nostalgjinë e shkaktuar që e 

bën kritikun të harrojë objektin e punës për plotësimin e kuadrit të mërgimtarit të një 

tregimtari, që i kushtohet pasionit erotik si Karakaçi, duke u ndarë nga stereotipia e 

ndarjes me qytetin e poezisë së amshueshme, Shkodrën e ujrave e të ikjeve të 

pashterruara, hera e parë që Shkodra nuk shihet si e dashur, ndonëse ndihet një adhurim i 

saj sikundër Sadetja. Zonja e amurit të kalorësit të larguar. Një sentiment romantik që 

përshkruan parealizueshmërinë e dashurive të lira në qytet në një farë mënyre e bën 

Fadilin ta përshkruajë me nostalgji këtë lidhje, si një këputje e dyfishtë nga atdheu dhe e 
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dashura, tërhequr nga forca më e madhe ajo e mbijetesës, si filozofi ekzistencialiste që e 

shtyn me forca të panjohura mistike larg vendlindjes. 
 
Nji tregim i shkurtë aso ngjarjesh qi kanë si mbrendi nji copë jete shkodrane në 
kopështin e shtëpis, ku pemët kanë fillue posa me bulue, ku vjollcat dhe drandofillet 
mbushin me erë të kandëshme dritoren e hapun t'odës, ku nji djalosh rrin dhe andrron 
tue i vu veshin njij kange qi andej, përtej gardhit, jehon si za bilbili. Asht zani i Sadetes, 
qi përzihet në korin e vajzavet shkodrane n'at fllad mëngjesi, qi asht i mbrami për të 
mjerin djalosh, qi përsëshpejti do të marrë rrugat e mërgimit. E kemi takue Fadil 
Karakaçin në nji qytet të vogël të Sicilis, të zhytun në punë për të nxjerrë kafshatën e 
gojës.88 
 

Është një numër autorësh që nën tensionin e punës së mërgimtarit kanë dhënë kontribut 

herë me dramat social-politike
89

 me ndonjë tregim, herë me ndonjë reportazh apo gjini të 

ndërmjetme, shkrime të rastësishme por të domosdoshme për krijimin e atmosferës 

(vëllimit) të një plejade krijuese sikundër autori i viteve '40 Fadil Karakaçi. 

 

 

6. Viktor Koliqi. 

Dr. Viktor Koliqi i mërguar në vitet '40 në Itali, (Shkodër 1916 – Itali 1984) vëllai i vogël 

i Ernestit ishte me profesion jurist, por lidhja e tij me letërsinë e kulturën e ka ndjekur 

edhe nga një traditë familjare. Talenti i tij për tregimin e shkurtër
90

 dhe skicën është i 

mbuluar nga hija e të vëllait, me të cilin e bashkon tematika e qytetit dhe vërejtja me 

hollësi e detajeve, çka përbëjnë jetën qytetëse, soditja e tij përsiatet në traditën e Shkodrës 

tregtare, veshur me një nostalgji adhurimi për shkak të bjerrjes së vlerave të vjetra, aqsa 

të mos dallohen përvijimet e narratorit nga subjekti, duke e ndërkëmbyer si në një 

reportazh, stilin e rrëfimit si në tregimin Andërr e nji nate mërgimi,
91

 megjithë synimin e 

narrativës, Viktori shkapërcen stilet nga reportazhi në tregim dhe anasjelltas.  

 

 

Përfundime: 

Rrethi letrar i Italisë me krijimin e tij në kontekstin e Qarkut Italo-arbëresh, si paradigmë 

e sistemit letrar shqiptar dhe rilindjes kombëtare, u përfshi në një rrjet të dendur të 

veprimtarive letrare dhe kulturore. Rrethi letrar i diasporës sonë në Itali, duke shenjuar në 

vëllim prodhimin dhe institucionet normë-vendosëse universitare në Palermo-Romë-

Napoli-Bari, krijoi një model nënsistemor letrar kombëtar me të gjithë komponentët 

sistemorë: me prodhimin; botimet, revistat sistem-krijuese, Shêjzat (gusht 1957- 1978), 

Koha e Jonë (1962-1992); autorët qendër sistemorë Fishta-Koliqi-Camaj (i periudhës 

romane të Shêjzave 1957-1978), vëllimin e kritikës institucionale dhe shkencore; çmimet 

e ndryshme ndërkulturore dhe kombëtare; kremtimet dhe simpoziumet ndërkombëtare si 

të 20 vjetorit të vdekjes së At Gjergj Fishtës, të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, në 

Palermo dhe Romë; për t'u shoqëruar me arritje të shquara edhe në artet pamore të 
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Ibrahim Kodrës me fitimin e rreth 20 çmimeve ndërkombëtare, të Lin Delisë etj. Koliqi e 

Camaj në kuadër të rrethit shqiptar letrar të Italisë, ndërmorën edhe studime 

ndërkulturore të gjurmimit të emigracionit arbëresh në SHBA në vitet 1974-1976. Rrethi 

letrar i Italisë me vdekjen e Koliqit (1975), Resulit (1985) dhe largimit përfundimtar të 

Camajt në Mynih (1978) mbylli qerthullin e katër dekadave të prisisë së nënsistemit letrar 

të diasporës. 

Nëse autorët kryesorë krijuan terrenin për hapjen e rrethit letrar, vëllimi i prodhimit letrar 

pati autorë të ndryshëm; shpesh të krijuar në Perëndim si Nermin Vlora, Bardhyl Pogoni, 

Anest Andrea, Viktor Koliqi, Fehime Pipa, por edhe të ardhur nga qendra sistemore 

letrare në mërgim si Anton Logoreci,Vasil Alarupi, Namik Resuli etj. Ndër këta autorë u 

përfshinë edhe autorët e qarkut italo-arbëresh apo të ish Jugosllavisë si At Valentini, 

Gradilone, Dushko Vetmo, Vinçens Malaj, por edhe të mërgimeve tranzitore të mëpasme 

drejt SHBA dhe Europës, si etërit Prenk Ndrevashaj, Dom Zef Oroshi, At Paulin 

Margjokaj, At Jak Marlekaj dhe Safete Juka. 

Në rrethin e Italisë u shquan publicistë si Lec Shllaku me qendrim në Paris, Hamdi Oruçi 

dhe Bardhyl Pogoni në SHBA. Në këtë rreth letrar u bënë të pranishme aktivitetet letrare 

dhe kulturore të gjithë botës shqiptare të diasporës, saqë vështirësia e ndarjes së prerë nga 

rrethi letrar i Italisë, është e tillë sa që përveç Bilal Xhaferrit, autorët kryesorë të SHBA 

janë promovuar dhe kanë shkruar apo botuar veprat më të rëndësishme në Itali si Arshi 

Pipa, Vasil Alarupi, Bardhyl Pogoni, Anest Andrea. Si qendër e nënsistemit të diaporës 

rrethi i Italisë u bë pikënisje e artistit, destinacion përfundimtar dhe përpunues i modelit 

ndërsistemor universal. Aty avangardistë, futuristë, dekadentë, hermetistë dhe realistë të 

dhunshëm u përfshinë në grupimin artistik më të kultivuar të shekullit XX. 

 

 

KAPITULLI I TRETË 

 

RRETHI I EUROPËS DHE KOLONI TË TJERA 
 

 

1. Rrethi i Anglisë. 

Ky rreth mori në kuptimin e vëllimit të prodhimit publicistik e letrar me shpërnguljen e 

Faik Konicës në Londër ku vijoi botimin e revistës Albania në fillim të shekulit XX. 

Londra pas vitit 1944 numëronte disa personalitete të emigracionit shqiptar si Tajar 

Zavalani, Anton Logoreci, Vera Blloshmi (Mellet), të cilët vijuan të krijojnë dhe të 

kryejnë një seri veprimtarish kulturore e letrare duke iu përshtatur organizimeve të 

shqiptarëve në Perëndim por më së shumti të ndërvarur nga periodikët e Italisë e SHBA 

ku ata bënin të ditur këto veprimtari. Zavalani nga ana e tij arriti të botonte edhe librin e 

tij Historia e Shqipnis në dy vëllime në Londër në vitet ‘60. 

Gjithsesi atmosfera e Anglisë nuk pati atë zhvillim të dy rretheve kryesore të Europës dhe 

SHBA, për vetë numrin e kufizuar të emigracionit. Kryesisht ky rreth identifikohet me 

pjesmarrjen e dy figurave kryesore si Zavalani dhe Logoreci në shërbimin e seksionit 

shqip të BBC. Antoni u shqua si tregimtar në botimet e tyre në revistën Shêjzat, ndërsa 

Zavalani vijoi në fushën e përkthimeve anti-staliniste nga rusishtja në anglisht, ndërsa në 

shqip u përkushtua në fushën e historisë politike. 

 



 

2. Anton Logoreci. 

Anton Logoreci, nipi i atdhetarit Matí Logoreci me origjinë kosovare, pasi mësoi në 

Kolegjën Saveriane në Shkodër kreu shkollën e teknike të Fulsit në Tiranë
92

, pas kësaj 

punoi si mësues. U caktua përkthyes i gjeneralit anglez Percey nga autoritetet shtetërore 

të kohës së Zogut. Diplomohet në shkollën ekonomike të Londrës School of Economics. 

Merr pjesë si pionier i shtypit kulturor shqiptar që me të përkohëshmen Laboremus më 

1927, por një njohje më të gjerë mori në detyrën e redaktorit në gazetën kulturore-letrare 

Illyria dhe revistën Shkëndija, të Koliqit.  

Në mërgim bashkëpunoi në Romë me revistën Shêjzat të Koliqit. Gjatë Luftës së Dytë, 

nga viti 1940 u rekrutua në shërbimin e BBC-së: Overseas Service. Si veprimtar u bë i 

njohur në diasporë si analist i periudhës së Luftës së Ftohtë dhe për idetë e vendosjes së 

demokracisë në Shqipëri, zëri i tij me një shkodranishte timbroze mbeti simbol i Botës së 

Lirë teksa fliste kundër diktaturës në Shqipëri me një zë kumbues prej meshtaraku.  

Për 34 vjet shërbeu si analist i BBC me kohë të plotë në Londër. Edhe pas vitit 1974 ka 

bashkëpunuar deri në vitet ‘80 si analist politik për të drejtat e njeriut pranë BBC-së, por 

edhe me shtypin kulturor të diasporës: me revistat Buletini Katolik Shqiptar, të 

Kalifornisë drejtuar nga Gjon Sinishta, Koha e Jonë me kryeradaktor Lec Shllakun. Në 

vitin 1977 botoi librin The Albanians — Europe's Forgotten Survivors.
93

 

Vëllimi i krijimtarisë së tij nga proza e poezia u kurorëzua me serinë e tregimeve Jehonat 

e kopështit të heshtur
94

.  

Kontributi i Anton Logorecit në prozë është botuar në revistën Shêjzat, ndërsa në shtypin 

e diasporës ky autor ka bashkëpunuar me shkrime bibliografike deri në vitet ‘90 si te 

Buletini Katolik Shqiptar, ShBA, etj.  Në vitet '80 nisi të shkruajë një roman në anglisht 

që e la të pa përfunduar pasi ishte tepër kërkues ndaj produktit artistik.
95

 

 

2.1. Tematika e qytetit. 

Me një gegnishte të Shkodrës ai jep një panoramë të qytetit në kulmin e vet të zhvillimit. 

Bota tregtare e rekuizita e saj etnografike e bën Logorecin një autor të shkollës së Koliqit 

Kontributi i Anton Logorecit në prozë është botuar në revistën Shêjzat, ndërsa në SHBA, 

ky autor ka bashkëpunuar me shkrime bibliografike deri në vitet ‘90 si te Buletini Katolik 

Shqiptar etj.  

Me një gegnishte të Shkodrës ai jep një panoramë të qytetit në kulmin e vet të zhvillimit. 

Bota tegtare e rekuizita e saj etnografike e bën Logorecin një autor të shkollës së Koliqit 

Kontributi i Anton Logorecit në revistën Shêjzat është në gjininë e prozës. Me një 

gegnishte të Shkodrës ai jep një panoramë të qytetit në kulmin e vet të zhvillimit. Bota 

tregtare e rekuizita e saj etnografike e bën Logorecin një autor të shkollës qytetare 

shkodrane të trajtuar nga Koliqi novelist.  

Qyteti është për të skena ku ndërtohet rrëfimi dhe nëpërmjet tij në korelacionet jetës së 

qytetit me kultet e qytetit të veriut që jepen nga autori nëpërmjet një nostalgjie të jetësuar 

bëjnë që tregimet e tij të jenë një pasqyrë e gjallë e një qyteti të lumtur.  
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Përgjasimi i trajtimeve të tij me një Trojë të braktisur nga pikpamja e strukturalizmit 

ripërcjell një ndjesi Virgjiliane të Eneas dhe të birit të marrë në duar në pikturën e 

famëshme pompejane. 

 

2.2. Kopështi i Logorecit dhe ai i Koliqit.  

Kopështi i Logorecit është një kopësht real, gjithsesi mistik e i përshkruar me penelata 

impresionistike, ndërsa kopështi i Koliqit është një kopësht që i afrohet artit të 

simbolistëve një kopësht edenik.  

Kopështi i Logorecit është një pazëll në tablonë e përgjithshme të Shkodrës, që pret 

kopshte të tjerë të hyjnë në relacione dhe dialogojnë me kopshtet e tjerë të Shkodrës dhe 

të një Shqipërie idilike. Detajet e parreshtura dhe gjuha idiomatike e konservuar, tregojnë 

këtë gjë pasi vetë subjektet sundohen nga tablotë idilike, ndërsa te Koliqi vërtet që tabloja 

e idilit të shtëpive shkodrane është sugjestionuese por në funksion të narracionit dhe 

personazheve të tij. 

 

I ndërtuar me një grup tregimesh Logoreci, ripërcjell atmosferën e viteve ‘20 të fëminisë 

së tij, 30 vjet pas tregimeve të Koliqit (1929-1936) dhe ndërthurja me ngjarjet e reja e 

dallojnë tregimtarinë e Logorecit ndaj Koliqit. Logoreci ndjek ngjarjet e historisë përmes 

personazheve dhe jep një opinion, ndërsa Koliqi ndjek zhvillimin psikologjik të 

kryetipeve në jetën sociale, qoftë si përplasje mes qytetërimit lindor që po zbehet qoftë 

me anë të personazheve që përfaqësojnë fuqitë e reja të zhvillimit. 

Qëndrimi i tij pranë rrethit kulturor të Shêjzave ka ndikuar në prurjet më të mëdha të këtij 

rrethi kulturor në diasporë. Por ndjekja e një linje tradicionale e ka stereotipizuar 

narracionin, duke patur një synim të ripropozimit të traditës në një kënd të ri, të 

ringjalljes së rinisë, si një shpirtëzim i një periudhe që bashkë me rininë i dha edhe 

elementët që do ta shtynin për të ruajtur identitetin gjuhësor dhe narrativ të një gjenerate 

në diasporë për të mos reshtur deri pas viteve ‘90.  

Ky fenomen i konservimit të traditës në 50 vjet, e afron letërsinë e qytetit të Shkodrës me 

traditën ebreje (të shkrimit të një gjuhe Jidish të përzier me europianizma) me një 

qendrueshmëri të materialit gjuhësor, falë një besimi monoteist parak. Ndërsa besimi i 

shkollës qytetare shkodrane ishte një besim kulturor thellësisht i definuar, qoftë edhe nga 

emrat e personazheve. 

Në ciklin me tregime të Logorecit: Jehonat e kopështit të heshtur, në njësinë "Dy rrugë", 

personazhi Lina-një mësuese, Margerita, shërbëtorja e shkollës, një shok-Marku, gjyshja 

dhe fëmijë që luajnë në rrugë. 

Rrëfimi nis me një kushtim nga poezia e Eugenio Montale-s: La casa dei doganieri. 

Tematika e fëmijnisë i përshtatet teorive frojdiste të narracionit psikanalitik, shkollë e 

aplikuar së pari nga Koliqi në tregimet e tij si Kumbulla përtej murit. Prej nga 

rifunksionalizohen ―obori i lulzuem i fëmijnis‖ dhe ―muri‖, këto janë kodet e rrëfimit të 

Logorecit, të rikrijimit psikologjik të një realiteti të së shkuarës, riprodhimi e animimi i 

këtij realiteti me një pasqyrim të subkoshientit të reflektuar në momentin e shkrimit kur 

krijuesi është i larguar nga ky realitet. Realiteti i ri ofron teknika të reja rrëfimi dhe 

fragmente të qytetërimit të ri. Përzierja e këtyre dy realiteteve ka krijuar te Logoreci atë 

dualitet që është shmangur nga tregimet e Koliqit. Procesi i krijimit te Logoreci është i 

afektuar nga realiteti i ri, duke e shpërqëndruar receptuesin me kapërcimet narrative dhe 

të pasqyrimeve të ndryshme psikologjike. 



Ringjallja e retrospektivës, e kumtuar nga narratori kalon nëpër kanalin e kohës për të 

arritur në një derë të qytetit: Shkodrës, duke ofruar një teknikë të psikanalizës së Karl 

Gustav Jungut, të kanalit të komunikimit me substrate historike dhe kohore. 

Në mes të lojës me fëmijtë moshatarë, shfaqet personazhi i gjyshes që i jep një porosi t‘u 

çojë ushqim ushtarëve gjermanë të fshehur në shtëpinë e errët, duke humbur kështu 

misterin e fëminisë. Është pika e zbardhjes së realitetit ashtu si drita që e përshkon haurin 

e fshehtë të luftës që përshkoi fëmininë e autorit. 

 

2.3. Këthimi në katund.  

Personazhi kryesor humbet bursën e studimit. Me një tis ironie përcillet apatia e 

qytetarëve të qytetit teksa shprehin keqardhjen për prerjen e bursës të personazhit tonë 

dhe i rekomandojnë të kthehet në fshatin e tij. Lipin shokun më të ngushtë s‘e ka 

përshëndetur përveç sherbtorit të shkollës Metin. Kthen në fshat por natyra s‘e ka më atë 

magjinë e saj me kurorën e maleve e misterin e dikurshëm. Ai kthehet në shkrepat e 

―ngërdheshur‖. Logoreci e përshkruan qytetin si idealin e tij nën këndvështrimin e 

fshatarit, e sheh me adhurim, e kundërta e Koliqit që e sheh në Tregtar Flamujsh si arenë 

pazaresh, mashtrimesh dhe vesesh. 

Logoreci përshkruan monotoninë e fshatit dhe thashethemet e rëndomta të tij ndërsa ngre 

një personazh me emrin Dilë një zonjë shtëpie, ëndra e rinis së tij për të ―mbretneshë të 

shrobnueme nga tiranija e prindve të pagëdhenun‖ që ―s‘lejon të shpërthejë lulen e rinis 

së saj!‖ 

Narratori krijon një personazh dijetar: mes një dhomë pranë zjarrit që deklamon një 

ligjëratë: ai rrëfen poetikisht historitë e vështruara prej tij nga dritarja me kanate të 

mbylluara ku qëndron narratori. I dituri i tregon historitë që janë përshkuar nga ajo dritare 

në kopështin poshtë si realitet i perceptuar prej tij dhe i riprodhuar në një stil romantik e 

misterioz, ai është mbledhës historish duke e shpërndarë shpirtin ndër të tjerë, në një 

filozofi panteiste, personazhi lexon në mur historitë e përshkuara përgjatë tij, në një lloj 

kiromancie. Ligjërata s‘i pëlqen narratorit, dhe percepton murin tashmë kundruall dritares 

si vegim të pasqyrojë fragmente fytyrash të përshkuara në jetë si fragmente filmike, më 

në fund një fytyrë buzagaz që projektohet me një buzagaz në mur, që kishte ―gjurmë të 

përzime të habis, të lodhjes e të mërzis‖.  

Projektimet psikologjike te Logoreci, të gjendjeve shpirtërore në një simbolizëm absurd e 

afrojnë këtë tregimtar me tregimet e Franz Kafkës, të burokratizmit si burim të 

çrregullimeve psikologjike deri patologjike. 

 

2.4. Lejlekët e Vlorës. 

Hyrja e këtij tregimi nis me një evokacion në prozë poetike, që të kujton novelën  e 

njohur Pasqyrat e Narçizit të Koliqit, me një ndryshim: simboli i qytetit bregdetar 

njësohet me lejlekun. Trishtimi që i ngjall ky shpend e bën narratorin të identifikohet me 

këtë shpend, të njohur për poetikën e Lasgush Poradecit. Duke rimarrë të interpretojë 

lëvizjet e këtij shpendi intertekstet me "Albatrosët" të Baudelaire-it janë të dukshme, 

ngathtësia dhe transmetimi i trishtimit, që te poeti francez sheh poetin dhe talentin e tij të 

nëpërkëmbur nga shoqëria, te Logoreci, lejleku simbolizon mërgimtarin e amshuar, 

trishtimin e tij të përhershëm përftuar nga përshkrimi i figurës së tij të ngathët duke 

stimuluar estetikisht një luhatje shpirtërore migratore. Në një dialogim të lejlekëve që 

"nuk sjellin dhurata" ai identifikon Vlorën të zemëruar me ata "lejlekë" që vijnë të 



rraskapitur dhe pa flamur të bardhë e "pa dhurata". Në një proçes identifikimi të 

ndërdyshëm skica është simboliste duke iu shtuar kuptimit të simbolistëve lëvizjen 

ciklike të ekzilantit politik. Dialogu i lejlekut me qytetin e Vlorës është një negociatë e 

papërfunduar, me sqep të zbrazur, pa flamur të bardhë, por flamur trishtimi bodlerian, pa 

të ardhme (pa foshnje) si simbiozë e familjes së braktisur në atdhe të Anton Logorecit. 

Ky moment autobiografik i pamundësisë së kontaktit me familjen e shndërruar në art në 

lejlek me sqep të zbrazët, në simbol të braktisjes, është një nga pjesët më origjinale të 

skicës së Logorecit. 

 

2.5. Pusi i Nartës.  

Një përshkrim idilik i fshatit bregdetar, një riprodhim i kujtesës së autorit pasi përshkruan 

pusin dhe qëllimin e atij që afrohet aty, që të shohë bukuritë e vajzave të bregdetit por 

rreth pusit mblidhen vetëm gjashtë plaka, më në fund arrin të shohë një vajzë, Mirveten 

që këndon me kostum banje. Idili prishet me thënien që narratori ia vesh një gruaje 

―Mirvet, ulu poshtë dhe veshu, se mjaft na çave kokën me këngët tueja‖! kjo kthesë i 

paraprin muzgut romantik dhe hënës ―kuq si gjaku‖ që zbret një unazë me diamante në 

det. Të rinjtë ëndërrojnë me kryet nga qielli ―me dalldi dhe shpresë‖, por skica përfundon 

me trishtimin e njohur se ―të parët kanë bjerrë bekimet e andrrave‖, një situatë e ―Luftës 

së ftohtë‖ të pranishme në proçesin e krijimit apo të një brezi që në një moment realizmi 

ia përcjell shpresën nën simbolin e hënës së kuqe, simbol të luftës, rinisë, ndërsa narratori 

bashkohet me të parët në kërkim të kllapisë së gjumit si dialog me të ardhmen.  

 

2.6. Qiriu dhe Sherbtorja e Priftit. 

Vendodhja e tregimit Qiriu është Mali i Shenjtë, personazhi Marku nuk thërret mjekun 

por priftin At Gjonin, për t‘u kujdesur për gruan që e ka të sëmurë. Një personazh tjetër 

tipik për psikologjinë e maleve: shtriga e Lgjinit, Sila, një plakë gërmuqe, nxjerë nga 

arketipet e përrallave shqiptare e cila nëm të sëmurën, Marën. 

Sila ngatërron intrigën, duke klithur gjendjen e të sëmurës me shkeljen e ligjit të shkeljes 

së kufirit të pronës. Bestytnia e tillë mbizotëron tregimin që mbyllet ditën e kremtimit të 

festës së Shën Lukës. Nëpërmjet një formule magjike, flaka e qiriut të festës merr 

funksionin e zgjidhjes së tregimit në një yshtje karakteristike për malet shqiptare, nën 

syrin e një Logoreci njohës të traditave. 

 

Tregimi Sherbtorja e Priftit zhvillohet në shkrepat e Merlinit, në famullinë F- ku shërben 

një prift atipor për vendin e njerëzve të dobët, i shëndoshë me sy të kaltër. Prifti është 

mbledhës folklori por menjëherë narratori shkëput linjën e priftit dhe ndalet tek 

shërbëtorja e priftit, sytë e saj të çuditshëm nën shaminë e zezë. Ajo, Lena,  ishte e 

heshtur dhe me largimin e priftit merr vendin e të zotit të shtëpisë dhe u jep kuvend 

miqve duke i pyetur në befasi se ç‗njerëz kanë në familje. Përgjigjet bashkudhëtari D-

,pastaj ajo merr rolin e narratorit dhe tregon jetën e saj: martesën e saj që në djep, 

vendimin e saj për t‘u arratisur ditën e përcjelljes dhe për të rënë në besë të një familje 

gjatë rrugës për në fshatin Belë, ku e priste dhëndri derisa përfundoi si shërbëtore e 

priftit. Për këtë shkak familja e kish mohuar, përfundon ky tregim i këtij cikli me tregime 

të Anton Logorecit me temë nga thyerja e zakoneve sipas kanunit në Malësi. 

 

 



3. Jusuf Gërvalla. 

Poet që u afirmua në mes të viteve '70 në Kosovë, derisa u arratis për shkak të 

veprimtarisë së tij politike më 1979, për krijimin e një organizate të rezistencës punë të 

cilën e zgjeroi në Gjermani ku ishte vendosur. Ndonëse krijimtaria e tij u botua në 

Kosovë, me tri veprat e tij poetike më të njohura
96

 dhe përkthimet
97

 zuri vend në historinë 

e letërsisë duke shtuar krijimtarinë e botuar postume, një dramë botuar në Zvicër dhe një 

roman botuar në Tiranë, pas vrasjes në Gjermani më 1982, nga shërbimi sekret jugosllav 

në Untergrupenbah.
98

  

 

3.1.  Poezia spanjolle dhe vargu profetik. 

Me poezinë e tij "Baladë për Shevarin" në librin
99

 e parë të tij poetik, kushtuar Pablo 

Nerudës, autori me gjerësinë e vargut të tij rikëndon një fragment nga forma poetike e 

kryeveprës Canto General të autorit të madh kilian, që ishte në apogjeun e suksesit 

botëror por edhe si veprimtar. Në këtë mënyrë dhe me poezinë "Odiseu" të ciklit kryesor 

të librit poetik Fluturojnë e bien, autori dialogon përmes poezisë së tij me hapësirën 

detare, si veçori e poezisë së zhvilluar në Kosovë. Me rikuptimësimin e figuracionit të tij, 

në pikëtakimin e tij me Nerudën shfaqet koncepti i poezisë koloniale si një inventar 

humbjesh qytetërimi prej artifakteve të të cilit mbetet vetëm madhështia e dikurshme e 

Amerikës paralatine në analogji të Kosovës ilirike në vargjet e gjera hekzametrikë të një 

odiseade të arritur përmes enumeracionit. Poezia ditirambike dhe leksiku nerudian i 

baticave, humbellave, bërrakave, shevarinave, dafinave, apokalipseve, orkideve 

funksionalizohet për poetin në një simbol lirie që arrihet përmes teknikës horaciane 

monumentale, në vargje të çliruara nga interpunksionet, në dallim nga poezia e kultivuar 

në Kosovë në vitet '70 ku hermetizmi, simbolizmi dhe romantizmi i zi ishin rrymat e 

preferuara të poezisë moderne përfaqësuar nga Beqir Musliu e Teki Dervishi. 

Në librin poetik Kanjushë e Verdhë, (1978) poezia e Gërvallës i drejtohet teknikave të 

hermetizmit të vetës së parë, me asindetët dhe sinkopimin si në poezitë simboliste 

"Oh"
100

, "Kroi"
101

, "Dhe janë e janë tri"
102

 duke ruajtur nga libri i parë poetik deri diku 

leksikun detar: polipët, valët, yjet në funksion të antropomorfizmit poetik. 

 

Me poezinë përmbyllëse të librit Kanjushë e verdhë, "Fletë testamenti", 
103

 dhe të ciklit 

"U mësova të dua" ku poezia e Gërvallës ngrihet në shkallën e artit poetik duke mëtuar 

profecinë si në poezinë pararendëse "Goditja e shtëpisë në fletore", në v. 3 "kanë shtënë 

me pushkë prej fjalës sime" madje duke kërkuar një pikëpjekje me simbolet e varrezës si 

në v.11-14 dhe në poezinë pasardhëse:  

 
          Ka gëlltitur llavë ky durimi im 
          Lulja ime në saksi 
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          Të kam pritur gjatë104 

 

Ndërsa në poezinë vijuese vargu merr konotacione profetike: 

 
          Në zgjimin tim më të heshtur të më ngurosin 
          Në flijimin tim më të begatshëm të verës 
          Në nisjen time në fillimin tim të ri105 

          […] 
          Me fjalët e mia le të më mallkojnë 
          Në rrasën time atë rrasë të zezë të ftohtë 
          Në duart që i kam prekur le të më lëshojnë 

 

Duke zhvilluar një prognozë përmes poezisë në vargjet e fundit poeti nga sensacioni 

kalon në koshientizimin e fatit të tij aq sa nuk i shmanget ofertës ndaj të panjohurës duke 

i dhënë ngjyra fataliteti vjershës profetike:"shigjet‘ e mërisë le të bjerë mbi dhé". 

Gërvalla në kumtin e tij nuk çliron dëshpërim vargu i tij ndonëse elegjiak ruan lapiditetin 

horacian. 

 

3.2. Proza e Gërvallës. 

Romanin Rrotull, të botuar postum më 1982, Gërvalla e kishte dorëzuar në shtëpinë 

botuese Rilindja dhe para arratisjes romani u tërhoq prej tij
106

 dhe u mor në Gjermani. 

Dorëshkrimi u dorëzua nga znj. Gërvalla në shtëpinë botuese Naim Frashëri në Tiranë, 

pas vrasjes së poetit më 1982 dhe u botua e paraprirë nga një parathënie e Ismail 

Kadaresë. Subjekti i romanit ngrihet në një terren rural (fshati Vijuj pranë Pejës) dhe 

fabula e tij (fëmija-burrë) është marrë nga folklori për t'u përpunuar në shkallë të 

konsiderueshme në personazhin e Ketës duke përshkruar socio-psikologjinë kolektive të 

fshatit shqiptar, arritur me anë të komponentëve të etno-folklorit: thashethemi, ëndrra dhe 

magjia, kjo e fundit e konceptuar në elementë të realizmit magjik, të mirënjohur nga 

autori
107

. 

 

 

4. Nush Bushati.  

Ky autor mërgoi në Zvicër dhe me shkrimet e tij u shqua më së shumti si poet me botimet 

e tij në të përkohëshme si L‘Albanie Libre, Shêjzat, Koha e Jonë, etj. Poezitë e tij në një 

analizë të Karl Gurakuqit ndjekin format klasike të ndikuara nga motivet kombëtare të 

përpunuara nga Koliqi dhe shkolla e sonetit shkodran. Motive të poezisë së Bushatit 

bëhen ngjarje historike të kohëve të reja ku vetë autori ishte pjesmarrës si bashkëpunëtor i 

Luigj Gurakuqit, Fan Nolit etj. Kohë kur ai i shërbeu shtetit shqiptar në funksionin e 

ministrit.
108
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5. Koloni dhe qendra transitore. 

 

5.1. Vasil Alarupi (Brazil). 

Tregimtar i shquar korçar i mërguar që në vitet 1945 deri më 1954 në San Paolo të 

Brazilit prej nga mori tematikat e famëshme të arbëreshëve të Italisë emigrantë në Brazil. 

Këto tregime do t‘i botonte në fund të krijimtarisë së tij në vitet ‘75-77, si Serafimi, 

Konstandini që i përkasin kësaj periudhe të mërgimit politik të Vasil Alarupit. Tregime 

këto të realizuara me mjeshtërinë e një ndikimi të realizmit magjik por edhe të trajtimeve 

të motërzimeve të përrallave shqiptare. Këtë shkrimtar e kemi përfshirë në rrethin e 

SHBA, ku kaloi periudhën prej 24 vjetëve të jetës e të krijimtarisë kryesore. 

  

5.2. Frano Alkaj (Argjentinë). 

I vetmi njoftim për përkthyesin e famshëm (Mirditë 1910 - Buenos Aires 1979?) të 

Homerit e Virgjilit, besohet se ka patur probleme me autoritetet në Argjentinë
109

, ndërsa 

në vitet '60 si përfitues i një ndihme ekonomike akorduar nga presidenti i Argjentinës. Ai 

është përfshirë në listën e shkrimtarëve të ndaluar në Shqipëri, botuar nga Koliqi dhe 

përsëritur nga Camaj në shtypin perëndimor si te Shêjzat, 1978, por edhe në Buletinin 

Katolik të Gjon Sinishtës si i papërfshirë për arsye politike në antologjitë letrare të 

Shqipërisë. Gjithsesi emri i tij nuk figuron në listën e emigrantëve shqiptarë në 

Argjentinë të cilët patën kontribuar në vitin 1951 në nënshkrimin e huasë së I-rë shtetnore 

në favor të PPSH me shumën 28 920 Pesos.
110

  

Përkthyesi më i famshëm i letërsisë klasike të viteve '30-'40 - Frano Alkaj pati emigruar 

në Buenos Aires të Argjentinës më 1944. Përkthyes i greqishtes së vjetër dhe latinishtes i 

Homerit dhe Virgjilit nuk kanë lënë shenjë në shtypin tonë të diasporës lidhur me botimet 

në Buenos Aires sikundër Vasil Alarupi në Brazil. Burime nga diplomatë të MPJ kanë 

informuar për një çështje civile të mbajtur ndaj tij nga autoritetet në Argjentinë duke iu 

shtuar morisë së travajeve të mërgimtarëve tanë. Megjithë interesimin ndaj fatit të tij, 

Frano Alkaj konsiderohet i zhdukur. 

 

 

Përfundime: 

Sistemi letrar kombëtar pati si epiqendër kolonitë shqiptare në Stamboll, Bukuresht, 

Sofie, Egjipt, të ndërlidhura me qendrat e tjera Europiane. Në periudhën pas Luftës së 

Dytë, disa qendra e humbën rrjetin e veprimtarive kombëtare si Turqia, Bukureshti, Sofia, 

ndërsa disa të tjera u rigjallëruan si kolonia e Egjiptit, me epistularin e Mustafa Merlikës, 

por edhe Rrethi i Anglisë me Anton Logorecin dhe Tajar Zavalanin. Tiparet kryesore të 

nënsistemit letrar të Europës u konsoliduan me përhapjen e diasporës letrare në Gjermani, 

Martin Camaj e Jusuf Gërvalla, dhe vendet e ulta dhe ato nordike (Kosovë Rexhë-Balaj), 

ku komponenti i diasporës së Shqipërisë u bigëzua me atë të Kosovës, duke krijuar 

ekzigjenca të reja kritike. Bashkërendimi i veprimtarive kulturore solli edhe disa 

iniciativa që ndikuan në zgjerimin e nënsistemit kombëtar dhe rritjen e rëndësisë së 

prodhimit letrar pasi ai tashmë qarkullonte në polisistemin letrar botëror në gjuhët e 

këtyre kulturave të mëdha. Në këto qendra u shtua edhe qarkullimi i studiuesve dhe 
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shkrimtarëve nga Shqipëria dhe sidomos nga Kosova duke krijuar një ndërkomunikim në 

mjediset e institucioneve europiane arsimore dhe të kulturës.  

 

 

KAPITULLI I KATËRT  

 

RRETHI I SHBA 
 

 

1. Zhvendosje dhe skajime të sistemit letrar kombëtar (1944-1990). 

Prodhimi letrar i shkrimtarëve të fillimviteve ‘40, ishte ende i paqendrueshëm. Autoriteti 

i Fishtës e Mjedjes shfaqej i pazevendësueshëm, për vetë vijueshmërisë në debatin e 

shtypit kulturor se kush do ta mbante primatin poetik midis jezuitëve, françeskanëve apo 

laikëve. Koliqi kishte mbyllur revistën ―Shkëndija‖ (1943) dhe mërgonte në Itali, Gaspër 

Pali pati mbyllur jetën në rini, ndërsa miti i Migjenit sapo kish nisur të ngjitej me botimin 

postum të librit Vargjet e lira (1944).  

Mjaft bashkëpunëtorë të Koliqit si Pashko Gjeçi, Frano Alkaj, Henrik Lacaj, Nikollë 

Dakaj
111

 vijuan t‘i japin tonin kulturës klasike në Shqipëri. Shkolla e Koliqit mbijetoi në 

Shqipërinë politike si shkollë përkthimi.  

Në këtë periudhë të uljes së vëllimit të prodhimit letrar shtypi kulturor merrej kryekreje 

me jetën dhe kritikën letrare: në shenjën e Arshi Pipës
112

 dhe Mitrush Kutelit
113

. Mërgimi 

i kaploi mjaft shkrimtarë sidomos ata të politikës aktive si Mustafa Kruja, Mithat 

Frashëri, Namik Ressuli, Ali Këlcyra, Mehdi Frashëri, Eqrem Bej Vlora, Abas Ermenji, 

por edhe studiues si Karl Guarkuqi e Zef Valentini, ose njerëz të letrave e mësues si 

Frano Alkaj, Isuf Luzaj e Vasil Alarupi të cilët u vendosën në SHBA.  

Kësaj aradhe shkrimtarësh do t‘i shtoheshin të arratisurit e rinj Martin Camaj, (Itali, 

1956), Arshi Pipa (SHBA, 1958) e Bilal Xhaferri (SHBA, 1968) të cilët do të merrnin në 

dorë zhvillimin e nënsistemit letrar shqiptar në mërgim si shkrimtarë, studiues e 

publiçistë në një krijimtari të pashterrëshme që ende ngjall kureshtje e befasi. 

 

 

2. Rrethi letrar i SHBA. 

Rrethi letrar i shqiptarëve të Amerikës ishte më i rëndësishmi pas atij të Romë-Palermos, 

jo vetëm se atje kolonia shqiptare kishte një traditë 60-70 vjeçare që nga themelimi i 

shoqatave dhe fletoreve Besa-Besë, Kushtrimi i Skënderbeut, Dielli, Kombi drejtuar nga 

Andon Frashëri, Fan Noli, Faik Konica, Kristo Dako duke krijuar federatën e famshme 

panshqiptare Vatra. Por në këtë periudhë pas vdekjes së Konicës më 1942, njihej si 

shkrimtari më i madh deri në vitin 1965 Fan Noli. Por në vitet ‘70 ‘80 u shënua një risi 

me të përkohëshmet Iliria, Krahu i shqiponjës, BKSH, Përpjekja jonë, etj duke e rritur 

numrin e qarkullimit të shtypit shqiptaro-amerikan në 10 000 kopje tirazh në vit (1976) 

për SHBA. 
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Këtij rrethi letrar iu bashkuan Nexhat Peshkëpia, kryeredaktor i fletores Shqiptari i Lirë, 

studiuesi e poeti Arshi Pipa, Bilal Xhaferri i cili duke qenë më pranë shtypit politik 

antikomunist, por pa i përkitur ndonjë grupimi politik themeloi një traditë të re, botoi 

revistën Krahu i shqiponjës, organ i Lidhjes Çame, ndërsa Gjon Sinishta botoi në San 

Françisko të përkohshmen pankombëtare-fetare: Buletini Katolik shqiptar. 

 

Rrethi letrar shqiptar i SHBA ishte më i fragmentarizuar, në varësi të shtrirjes së madhe 

gjeografike të kontinentit, ndonëse statistikat pohonin se në Amerikën Veriore në vitet 

‘80 banonin 300 000 shqiptarë dhe veprat kryesore të tyre nuk u përhapën në një tribunë 

përbashkuese letrare përveç asaj tradicionale Dielli, të Federatës Vatra, e njohur në 

komunitetet tradicionale në Boston, Detroit e New York. 

 

 

3. Poezia e Arshi Pipës, forma sonetike. 

Forma sonetike shqipe si nënsistem letrar, huazuar nga sistemi letrar italian, ka gjinikuar 

format strofike, vargëzimin dhe deri diku motive të qendrueshme: erotike te Serembe, 

neoklasike te Mjedja dhe simboliste te Poradeci ndërsa të Arshi Pipa soneti do të 

përmbyste traditën lirike të vjershërimit shqip.  

Te Mjedja soneti në ndërtekstualitetet e tij me Karduçin krijoi një formë të pavarur 

tashmë nga origjina e krijimit të kësaj forme
114

. Modeli i motiveve të librit Odet barbare 

të Giosue Karduçit, ka ndikuar në rimarrjen e komponentit legjendar të motivit epiko-

lirik si në poemthat Shkodra e Lissus. Në letërsinë bashkëkohore Arshi Pipa ndonëse ka 

rënë në kontakt me këtë formë specifike të lirikës me motiv erotik, ai nuk ndoqi këtë 

model në të gjithë komponentët, përveçse atyre formalë duke shënuar një risi në letërsinë 

shqipe. Për këtë synim artistik barok të gërshetimit të formës sonetike flurore me 

makabren si përshkrim i realizmit violent, autorit i ka paraprirë dhe shërbyer si paratekst 

poemthi Ça ira (Përpara) i Karduçit në kompozicionin e librit poetik Libri i burgut 

(Romë 1959), ku në të parin trajtohet makabriteti i revolucionit të Komunës së Parisit si 

kronologji fatale, ndërsa te Pipa forma sonetike shërben si kronikë e shprehjes artistike të 

Ferrit tokësor në sfondin real të kampeve të punës në përvojën e tij, dhe të riparaqitjes së 

personazheve realë. Aplikimi i formës sonetike, si lirikë galante për përshkrimin e 

antropologjisë infernale nga Arshi Pipa do të dukej një paradoks,
115

 për klasikët e 

Rilindjes italiane dhe kritikët e magjepsur nga "dolce stil nuovo", po të mos ishte një 

prekursor si Giosue Carducci me poemthin e tij të njohur Ça ira.
116

 

Në librin Autobiography (1988), Pipa i ka dhënë titullin "Ça ira" ciklit VII me 12 poezi. 

Poemthi i Carducci-t "Përpara" me 12 sonete, si paratekst ndaj konceptit dhe strukturës së 

librit poetik të Pipës, ku në të parin "këngëtohet" makabriteti i revolucionit frëng "kundër 

aristokracisë" nisur nga "Komuna e Parisit" ndikuar nga vepra e historianit Thomas 

Carlyle, The french revolution (1837) ndërsa te Pipa forma sonetike shërbeu në funksion 
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paradoksal të kronikës së "vdekjes së aristokracisë" nëpër burgje e kampe, nëpërmjet 

formës më të lartë, sonetit dantesk. Kështu forma limpide e sonetit te Pipa simbolizon 

vetë subjektin artistik, që ashtu si te poezia e Montale-s Fuscello teso, në Ossi di seppia 

(1925), mban "qendrimin e lartë" të padepërtueshëm, si dialogim me materien bruto të 

shprehjes artistike: "Ferrit tokësor" nëpërmjet "ekzistencializmit" së kampeve të punës në 

përvojën e tij. Paraqitja e tablove, dhe plotësimi me shënime dialogon me librin Vita nova 

të Dantes. Forma sonetike si autoironi te Pipa e poetit kortez, funksioni i saj në bartjen e 

vëzhgimit antropologjik të "fundit të aristokracisë shqiptare", si thyerje e mitit dhe 

normës sonetike të nënsistemit, do të jepte efekt paradoksal në receptim. Të mos ishte një 

prekursor si Giosue Carducci që përshkruan Maratin duke parë turmat: "Con pugnali 

erti"; "me thikat ngritur/ dhe pikon gjak ku ata kalojnë", "Ça ira" V, 13-14, efekti artistik 

do vihej në mëdyshje. 

Burimet danteske të përpunuara te Montale, si shkallë të repertorit të Pipës, sundojnë 

edhe krijimtarinë në ciklin poetik të Romës në librin Autobiography, që ka marrë titullin 

e një poemthi, në ciklin V. "Roman interlude" 1970-71
117

, si model interkulturor  të 

qasjes. 

Poezia e Pipës në frengjisht me titull "Ça ira" ndonëse e shkruar në vitin 1970, tregon se 

autori ishte i familjarizuar me veprën karduçiane, rimarrja e titullit dhe simetria 

konceptuale si një argument, për zanafillën e kompozicionit të kryeveprës së Pipës: Libri 

i burgut, si kapërcim i traditës lirike të formës sonetike në letërsinë shqipe, së cilës formë 

dhe motiv erotik ai i kthehet në vëllimin poetik: Autobiography me poezitë e ciklit të 

ekzilit "Hope" dhe "Sogno" kushtuar Anni-t. 

 

3.1. Libri i burgut, Romë 1959, (një vepër dokumentare artistike). 

I shkruar në kampet e punës, (faction,
118

 Truman Capotte) përuruar në titull si autenticitet 

i vendshkrimit.  I ndarë në 7 cikle poetike, ku ai hyrës dhe mbyllës i janë shtuar trupit të 5 

cikleve kryesore të shkruara në burg, duke shtuar edhe shënime me karakter filologjik 

dhe ndihmëse, për lehtësimin e receptimit factio të aktit-leximor.  

Por, forma sonetike si proces praktik, (fshehjes ndaj autoriteteve) në burgje përposë 

realitetit violent e barok në stilin e Caravaggio-s arrin përmes dialogimit me "Ça ira" në 

formë dhe motiv (pasojat e Komunës së Parisit) kondesimin artistik ku brenda 14 

vargjeve të soneteve parakalojnë, format e së keqes dhe enumeracionet njerëzore.   

Por vepra artistike e kapërceu synimin shprehur nga autori të factum-it: në çdo rrokje 

ndihet tensioni i subjektit të tërhequr nga ekzistencialja dhe humaniteti ndaj 

dehumanizmit: plojës njerëzore dhe shfytyrimit etik, duke prodhuar herë herë sinkopime 

të tablove dhe formës së ligjërimit poetik, duke humbur atë fluiditet që kërkonte kritika e 

Malokit. Po Pipa ndonëse e ka zgjedhur zhanrin në funksion të procesit artistik, nuk ka 

bjerrë qëllimin e shprehjes së "krizës së njeriut të ri" si koncept bazë nga rrjedhin motivet 

poetike të cikleve, ndarë sipas vendshkrimit të kampeve deri te Vloçishti. 

Figurat e papërcaktuara janë ravijëzime të zbehta njerëzore që u përkojnë figurave 

humane të atyre që pësojnë si rasti i At Vinçens Prennushit, dhe i personazheve të dhunës 

në një kronologji të ftohtë, duke ravijëzuar aktivitetin e dhunës në një protokoll të 

papërsëritshëm. Kështu procesi i shkrimit mund të shihet edhe si një kalvar i krijuesit në 
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përpjekje për të pajtuar formën e "papërshtatshme" (sipas Malokit) me lëndën brutale të 

kampeve. 

 

3.2. Dolce stil Nuovo dhe Carducci. 

Shërbyer nga paratekste të Komedisë Hyjnore, me tablo dhe material gjuhësor të Kantikës 

së parë të Komedisë Hyjnore, Ferri, forma e ciklit sonetik përdorur në funksion të 

materies poetizuar nga Pipa, ka rifunksionalizuar poetikën e Giosue Carduccit me 

poemthin Ça ira me ngjarjet gjatë vendosjes së diktaturës jakobine. Në këtë autor mund 

të shohim sesi soneti i Dolce stil nuovo bartet nga nënsistemi sonetik në gjininë tragjike, 

një kaptim i formës që me efektin e sonetit me pasurinë eufonike dhe pavarësisht rimave 

të riprodhojë efektet e tablove të përjetuara nga subjekti. Kështu shembulli i Karduçit e 

afron Pipën me autorin e rrymës neoklasike nga ana e formës duke krijuar tablo binare: të 

skemave metrike ABBA, BAAB, CCD EED dhe qasjes motivore, ku sakrificat nuk 

përbëjnë simbolikë religjioze, sakrificat njerëzore shfaqen nga autori si procedura, rituale 

nga përditshmëria absurde e kampeve. 

Pas marrjes së këtij vendimi të përdorimit të kurorave të famshme sonetike të Dolce stil 

Nuovo-s në funksionet e martirologjisë të viteve ‘50, autori riprodhon një realitet violent, 

për t‘u bërë i pari libër (1959) si tamizdat,
119

 për të rihyrë në sistemin letrar kombëtar 

përmes kanaleve të fshehta.  

 

3.3. Poema Kanali. 

Libri i burgut, prishi rendin e poemave triumfale të sistemit letrar në Shqipëri e Kosovë, 

duke krijuar një ndryshim në gjithë Lindjen, pas botimit të Pasternakut 2 vjet më parë të 

Doktor Zhivagos i cili u kthye në libër kult në Perëndim dhe në Lindje. Ndërsa fati i 

Librit të Pipës nuk ishte i tillë pasi marketi ynë e rimori në vitin 1994, për kushtet e 

vështira të tamizdatëve që kishin një funksion: shthurjen e sistemit letrar dominant. 

Me poemën ―Kanali‖, si rrëfim epik për tharjen e kënetës së Maliqit, nis letërsia 

kontrastuese me atë të regjimit në Shqipëri, si pikë referimi e letërsisë së ekzilit. Vizioni i 

Pipës për një topografi të terrorit, duke projektuar abitatin real të kampeve të ndërthurur 

me mjetet artistike për rikrijimin e situatave nëpërmjet sekuencave të subjekteve thuajse 

spektrale që përshkruajnë ndjekjet njerëzore si të një ndjekje gjahu në ato përpjestime e 

tejkalojnë dëshminë drejt gjetjes së një filli filozofie Adorniane, të përshkrimit të së keqes 

në funksion të definimit të pafajnisë së të dënuarve dhe të subjektit. 

Këtij qëllimi i shërben moria shumëformëshe e së keqes: në llucë, kanal apo në fushë, 

duke bartur në vargjet e sonetit tashmë jo amurin por trarë mbi supet njerëzorë nga kodrat 

e Durrësit apo pesha mundimesh sizifike.  

Detajet e shumta faktologjike të pranëvëna me poezinë, kundër fashizmit sidomos të 

Salvatore Quasimodos (Elegia), Montales (Primavera hitleriana) etj., poezia e të cilëve 

s'e kishte depërtuar poetin tonë gjatë procesit të shkrimit (i burgosur në vitet 1946-1956) 

për arsye të kontaktit të munguar, ndonëse janë botuar paralelisht, gjithsesi përpunojnë 

motivin e përbashkët: refleksin ndaj absurdit të luftës dhe sakrifikimit njerëzor për shkak 

të ideologjisë. 
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3.4. Vizione danteske. 

Poema Kanali
120

, kushtuar kampit të punës së Vloçishtit, transmeton një sekuencë të një 

Holokausti që vijon: "topitet shkenca në pamundsin e vet" (s. 23, v. 2) dialogon me 

këngën e 33 të Parajsës së Komedisë hyjnore të Dante Alighierit, ndërsa epilogu i poemës 

Kanali në sonetin 25, kthen përmes funksionit të ëndrrës motivin e daljes nga Ferri të 

Dantes, me anë të përkujtimit të amshuar dhe shtysën e një virtyti dantesk, në funksion të 

Beatriçes si shoqëruese e dhimbjes nëpër hordopët e Vloçishtit që është motra e vdekur e 

poetit: "o motër vorri yt asht brenda meje", në një intertekst migjenian (s. 25. v. 14).  

Me ëndrrën për të dalë nga Ferri në Purgator, Pipa filozof e mbyll shtegdaljen së atejmi, 

nëpër modelin biblik të shporimit të botës së Kanalit nga një analogji në miniaturë e 

Belzebubit dantesk që "shpoi tokën". Ky Kanal i shprehur topografikisht nëpër 20 km, 

hapur prej poetit dhe shokëve të mjerimit (1300) të burgosur ku lëviz skena e vrimës 

infernale nga del përmes "parimesh të mbinatyrës" dhe besimit në ekzistencën, porosisë 

të së motrës, në funksion të një premtimi për t‘i treguar botës Holokaustin me ndërtekstin 

fishtean "vdis tue brohoritun. Rroftë Shqipnija" (s. 24 v. 14) në një arkitekturë të kampit 

të Bukenvaldit.  

Libri i burgut është më shumë se të tjerët një kronikë Ferri tokësor, të "realizmit violent". 

Topografia e Kanalit përbëhet nga rrathët danteskë të konceptuar si një ―Ferr‖ midis jetës 

dhe vdekjes në një mjegull purgatoriale në funksion të ―tarracave‖: ―Infermieria, puna, 

menca dhe torturat". Ndryshimi me Komedinë hyjnore të Dantes për shkallëzimin e 

torturave sipas barrës së mëkateve në Kanalin e Pipës, sistemi i krimit dhe mëkatit është 

shpërndëruar në sistemin e vlerës së njëmendtë njerëzore ku vendin e djajve ndëshkues të 

komanduar nga i Gjithpushtetëshmi tek koncepti teozofik i Pipës, e zenë njerëzit e 

komanduar nga pushteti-Luciferr.  

Funksionet e personazheve mitologjike të antikitetit u janë veshur figurave të krijuara nga 

poeti për arritjen e efektit skenik. 

Gjithashtu soneti X str. I, ku ligjërimi trajton mbi retorikën e përdorur nga poeti për 

formën lirike: "Proza, jo vargu i mallëngjyem lyrik" si intertekst dantesk në konceptin  e 

gjinisë së përshtatur nga autori: 

 
          "Cosi vidi adunar la bella scuola 
          [...] 
          che sopra gli altri com' aquila vola. 
          (Inferno, Cantica Prima, Canto 4, 94-96) 
 
          "Kështu pashë të mblidhej shkolla e bukur,  
          […] 
          që fluturon mbi tjerat si shqiponjë" ("epika"). 
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Por poetika e Pipës te Kanali dialogon me gjeomorfinë e një qenie totalitare boggy land/ 

bog-poems,
121

 të poetit dishepull të Dantes si Seamus Heaney dhe modelit doruntinian të 

gruas-motër si simbol i virtytit. 

 

 

3.5. Ça ira dhe Libri i burgut. 

Në këtë pikë të transferimit të sonetikës në vargje epike, Pipa si njohës i letërsisë italiane 

ka zhvilluar lexime intensive të poezisë së Karduçit sidomos me poemthin e tij të 

famshën Ça ira
122

 ku motivi i tij kryesor ishte revolucioni francez i vitit 1792, dhe lufta 

franko-gjermane në të cilën fshatarët në pritje të armikut presin vreshtin dhe e hedhin 

përtokë, ndërsa Marati e Dantoni vijosin me gjak Parisin.  

 
          Marat vede ne l’aria oscure torme 
          D’uomini con pugnali erti passando 
          E piove sangue donde son passati.123 (Carduci, Ça ira  VI: 12-14) 
 
          O mjerë kush ra e ngeli 
          Mbeti aty lmuç si turma e shtypi e shkeli. (Kanali, s. XI, 13-14) 

 

Funksioni i 2 tercinave të soneteve të Pipës ndjekin modelin dantesk. Kushtëzimi i 

abitatit ku zhvillohej procesi krijues e transformoi këngën epike në një kurorë sonetike. 

Nga ana e formës poeti arriti teknikisht shpërndërrimin e tercinave të epikës danteske në 

sonete çka iu imponua poetit. Lënda e përpunuar prej soneteve ruan rrëfimin e kondesuar 

epik i cili do ta lejonte krijimin e një epike karduçiane, sikundër në librin Odet 

barbare.
124

  

 

3.6. Poetika e procesit artistik. 

Soneti i njohur më së shumti si gjini poetike për tematikën erotike është zgjedhur nga 

autori në një mënyrë që të shpie në idenë e modelit të parapëlqyer për ta shkruar motivin 

në ndërkohën e "pushimit": në spitalin e burgut, apo në kushtet e përgjimit simptomatik. 

Shkrimi në materialin (letra cigaresh) e mistifikoi aktin e shkrimit për të hepuar sistemin 

dominat letrar të kultivuar me tabunë e "pacënueshmërisë" së poetit.  

Filozofia ekzistencialiste përshkuar në vargjet sonetike arritur përmes endjes së rimave të 

ashpra që iu përgjigjen situatave si efekte shtesë të skenave tragjike, dëshmojnë 

spontanitetin e rimatorit, që ndoshta është elementi i vetëm i formës sonetike të Dolce stil 

nuovos të respektuar nga Arshi Pipa në zgjedhjen e stilit. Por etika e Pipës në mosprekjen 

e soneteve të tij të burgut që mund të redaktoheshin prej tij në qetësinë e mërgimit shënon 

një idealizim të aktit të shkrimit. 

Poema e Giosue Carduccit Ça ira, kushtuar revolucionit francez të 1792 shkruar më 

1883, ku shfaqet makabriteti i revolucionit ka qarkulluar si pjesë e preferuar në mjedise të 

burgjeve politike shqiptare, ku Arshi Pipa krijoi sonetet, ku në vend të Beatriçes apo 
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Laurës kënga e poetit tranzitohet në grahmat e jetëvdekjes të kampeve, në një itinerar 

funebër që shënon antilirikën e poezisë së viteve ‘60 të zhvilluar në Shqipëri, si 

kundërlojë e saj.  

Në letërkëmbimin midis Arshi Pipës dhe kritikut Krist Maloki, kërkesës së Pipës për 

mundësinë e një analize të librit të tij Maloki ndonëse i rezervuar ndaj poetit të ri, nuk e 

miraton zgjedhjen e sonetit si bartës të tematikës së lëndës së trajtuar nga Pipa, duke 

patur parasysh modelet e mëdha lirike të "Dolce stil nuovo-s" të shekullit 13.
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 Pas 

letërkëmbimit të vitit 1960 me Krist Malokin, Arshi Pipa do t'i përgjigjej "pedantizmit së 

Krist Malokit" duke krijuar sërisht lirikat e tij, ndonëse në vargje me metra të përzier në 

gjuhët anglisht, italisht dhe frengjisht në vëllimin poetik Autobiography të vitit 1970, 

shkruar kryesisht në Romë. 

 

Në një analogji me Ungarettin që në frontin e Luftës së Parë Botërore me vëllimin poetik 

të famshëm L’Allegria di naufragi, që zgjodhi vargun e shkurtër të frontit si imperativ 

edhe Pipa zgjodhi sonetin dhe anasjelltas, si formë që rrethanat e krijimit ia përcaktuan, 

ndonëse analogjia e luftëtarit poet me poetin e robëruar nuk mund të shlyejë dallimet. 

Vetëm në këtë këndvështrim do të shihnim si sistem të vlerës, procesin artistik si poetikë. 

 

Burimet danteske si përvojë e përcjellë nga format poetike të Montales
126

, si shkallë të 

repertorit të Pipës studiues dhe përkthyes të poezisë së nobelistit gjenovez në librin Dante 

dhe Montale të vitit 1968, ndihen në intertekste të ciklit poetik të Romës në librin 

Autobiography shkruar pas studimit më të njohur të tij. Në përmbledhjen poetike të Pipës 

Autobiography ka marrë titullin një poemth autobiografik mbresëlënës, shkruar në 

anglisht në ciklin: V. Roman interlude 1970-71.
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 Në këtë libër poemthi me titull Ça ira 

ndonëse i shkruar në vitin 1970 nga Pipa, dëshmon familjarizimin e autorit me këtë 

kryevepër karduçiane. Rimarrja dhe format e poemës rendisin një argument, për 

zanafillën e kompozicionit të veprës kryesore të Pipës: Libri i burgut, si kapërcim i 

traditës lirike të formës së sonetit në letërsinë shqipe, të cilës ai i kthehet në vëllimin 

poetik ndërkulturor: Autobiography. 

 

3.7. Poezia si kundër-proces.  

Libri i Burgut,  një ditar në formë sonetike e jetës së burgut të autorit. Libri është shkruar 

në burg prandaj mban këtë titull si autenticitet i vendshkrimit, dhe kujdesi i autorit për ta 

nxjerrë dorëshkrimin e librit shpjegohet në pasthënien e tij të shkruar në SHBA, duke 

rrëfyer edhe peripecinë e daljes nga burgu të dorëshkrimeve deri në arratisjen e tij nga 

kufiri duke i shpëtuar kontrollit edhe të organeve të kufirit jugosllav. 5 ciklet qendrore të 

librit janë riprodhuar sipas faksimileve që i ka paraqitur në ribotimin e vitit 1994.   

Ciklet e librit përcaktohen nga vendndodhjet e poetit në burgjet e Durrësit, Tiranës, 

Gjirokastrës apo kampeve të punës si Vloçishti. 

Libri është një kundër-proçes kundër diktaturës dhe aktorëve të rendit të dytë. 

Poeti si motiv kryesor të sonetit vendos individin duke përshkruar vendin e këtj individi 

në mjedisin real shpesh mes fatit që i caktojnë personazhe realë.   
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Pipa ka rifunksionalizuar poetikën e Giosue Carduccit, poemthin Ça ira  që dialogon me 

krahasimin madhështor të dy epokave të largëta në kohë, por të afërta në njësinë dhunës 

dhe veprimet paradoksale të mohimit të fesë, ateizmit madje krijimit të një feje të re me 

komponentë të terrorit . 

 

3.8. Historia dhe Nemesis.  

Puna e detyruar e tharjes së kënetës së Maliqit, shënon me këtë një kontribut moral për të 

diagnostikën e ―revolucionit socialist‖ përmes krimeve që jepen si dëshmi artistike. 

Në lirikat e tij shquhet ajo Nemesis, një mallkim sintezë e thirrje kundër terrorit. 

Komunist= kriminel, kumton subjekti nëpërmjet vargjeve diskursivë të të burgosurve. 

Ky libër-ditar i mbajtur ditë pas dite, tmerr pas tmerri por edhe të një predispozicioni lirik 

të subjektit, sidomos në melankolinë purgatoriale të burgut të Durrësit, ku simbolikisht 

mund  të përfshihet në rrethin e parë të Ferrit, apo të terracës së parë purgatoriale.   

Fati i individit në totalitarizëm i shmanget Provanisë, shndërruar në një bazë të dhënash si 

në poezinë e Simborska-s, në njëmendësi të dëshmisë ku format e përafërta i afrojnë 

ideologjitë ku u përshkua Europa në shek. XX.  

Ndërkultura e pranishme tematike por në kahje të ndryshme të ideologjisë, i shërben 

sinergjisë së një qarku të mbyllur në të tashmen e përhershme të aktit shkrimor dhe 

leximit.  

Pipa kalon nga deskriptivja në detajin nga detaji në përgjithësim brenda një soneti të 

vetëm apo strofe, kjo e bën Librin e burgut një narrativë polifonike në vargje. Emocioni i 

përftuar nga humbja e një njeriu bëhet pjesë e disfatës së misionit filozofik të tij, prandaj 

duke gjetur modelet historike dhe filozofike ai vijoi aktin e shkrimit, në një pavarësi të 

entit dhe intelektit si të ishte në qendër të prodhimit letrar europian.  

 

3.9. Vepra dokumentare dhe Holokausti.  

Poema Kanali f. 63-79, për kampin e punë së Vloçishtit apo të shfarosjes siç e quan 

autori jep luftën mbinjerëzore për mbijetesë, humbjen e cilësive njerëzore duke u 

përafruar me skenat makabre danteske për të cilat ndërkultura i ofron mjete artistike 

poetit tonë, i cili gjithsesi ruan raportin që është modern me enumeracionin e 

instrumentave të dhunës me përballjen ndaj humanitetit dhe emrave të veçantë. Pipa e 

përshkruan dhunën për të nxjerrë një epikë të rezistencës për të nderuar hymnin e lirisë ai 

i paraprin ―Murit të Berlinit‖ ndarjes së humanitetit me rënien morale, me virtytin e 

intelektit të shkelur.  

Duke paraqitur skenat, poezia ndonëse e ruajtur në vargje të rregullt përfton një 

shpoporcion eufonik, tingulli është i shurdhët dhe kadencat janë të mbytura, duke krijuar 

një sërë imazhesh e sekuencash të patingullta të një Holokausti që vijon.  

 

3.10. Shtegu si komunikim dhe ironia.  

Flijime pas flijimesh për të arritur në një qark të mbyllur ku epilogu nuk të shpie në asnjë 

shteg dantesk për të dalë në Purgator, Ferri i Pipës filozofikisht është i mbyllur nuk ka 

shteg daljeje së andejmi.   

Figura më e rëndë e psiko-diagnozës së Pipës për një qenie totalitare antropomorfe, 

ndodh me torturuesit vëllezër burgu por edhe të gardianëve subjektet e të cilëve si nivel 

sipëror të ndëshkimit njerëzor u përmend emrat, kur kujtesa autoriale e ka të mundur. 



Shënimet plotësuese janë shkruar gjatë përgatitjes për botim të poemës në SHBA, nisur 

nga materiali poetik i nxjerrë ilegalisht nga "studio e Vloçishtit".
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Ky libër bën pjesë njëkohësisht në nënsistemin e librave të kujtesës, bashkë me 

Arkipelagun gulak të Sollzhenicinit, për nga forca e realizmit dhe poetika danteske dhe 

faktet e sintezës dhe mesazheve universale përveç përshkrimit përkujtues dhe çlirimit 

psikologjik të autorit në momentin e shkrimit. 

Paradoksi i shkrimit në format sonetike petrarkeze e danteske, është një element ironik që 

e bën modern në njëmendësi, Arshi Pipën, duke lëmuar vargje dhune ai i kushton një 

monument forcës së dashurisë përmes së cilës transferohen vlerat dashurore dikotomi me 

antivlerat njerëzore, në një koment dhe shkrim simultan të aktit poetik. Qendrimi ndaj 

ngjarjeve është pikëtakimi i tij konceptual me rimatorin gjenial, vetëm në këtë pikë 

Dantja e ka ndikuar Pipën në sonetet e tij, ku gjuha e vulgut nuk mendonte se do të hynte. 

Komentet e Pipës në Librin e burgut, nga vetëdija historike e tij, janë prodhim i mendjes i 

japin qartësinë e akribitetin veprës, krahas formës së njohur të Pipës kritik e poet në një 

simbiozë që ai do të vijonte edhe në vëllimet poetike Meridiana, dhe Autobiography.   

 

3.11. Poezia si liturgji. 

 Çdonjëri nga 24 sonetet shpreh një motiv të caktuar, në kulmin e fanatizmit antinjerëzor, 

ku poeti ishte pre e mizorive dhe dëshmues, skrib e mëkatar. Poema është një kronikë e 

mbushur me tablotë e mëdha e sidomos të fateve të personave të njohur por edhe të atyre 

që autori ka veçuar për t‘i shërbyer më mirë motivit lirik. Penelatat e errëta i shërbejnë 

autorit për t'i dhënë kuptim analizës logjike ndërsa ve në balancë veprimet e kryera. Por 

ngritja e pikëpyetjeve filozofike mbi njerëzit e sistemin të cilit i atribuon  përshkrimin e 

fatiditetit të akteve të shkëputura të jetës, si ent suprem. 

Duke u nisur në filozofinë e dhunës e të paqes, Pipa poet e filozof nëpërmjet motiveve 

koncepton dialektikën e ngritjes së diktaturës në sfondin e një kundërshtari të 

paperceptueshëm nga filozofia humaniste e autorit. Humaniteti si bazë morale, jepet jo 

nëpërmjet një kategorie danteske të moralit ndonëse e shfrytëzon vargun e figuracionit 

dantesk pasi Ferri i përshkruar nga Pipa nuk ka mëkatarë, por viktima, që në poemën 

Kanali shfaqin talentet e tyre të aktrimit ekzistencial.  

Kjo shtjellë infernale e dalë në sipërfaqe përshkruan njerëz-aktantë,  jomëkatarë duke u 

bërë njësh me vdekjen e thirrur në forcë, nga të tjerë njerëz apo koncepte që përshkruhen 

të gjinikuara nga forca demoniake.  

Figurat njerëzore shfaqen me funksionet e demonëve të nëntokës, që Pipa i ka përshkruar 

si të tillë duke marrë trajta bihude njerëzore. Këto trajta marrin edhe forma të veçanta 

gjatë përshkrimit poetik, por më së shumti dëshmohen nga poeti si fyerje ndaj 

ekzistencës.  

 

3.12. Topografia e Kanalit. 

Kjo shtjellë e forcës negative, në topografinë e Kanalit kundërshtohet vetëm nga këndi 

poetizues, i skenave e personazheve detaj. 

Nxjerrja në pah e një aktanti filozofik Kanalin, si një figurë mitologjike kryesore e 

poemës si një Belzebub, që zotëron demonë më të vegjël-roje, për të krijuar një sistem të 

dhunës por edhe të provës së mbijetesës, si forcë ekzistenciale e jetës kundër vdekjes, për 

                                                           
128

 Camaj, Martin: "Libra të lexuem" [recension], Libri i Burgut, Romë 1959, Shêjzat, nr. 1-2, Romë 1960, 

f. 52-56. 



një triumf të përkohshëm njerëzor ndonëse të përshkruar nëpër një katastrofë, një 

Apokalips artificial, ndërtuar nga njerëzit që gëlltit si Molohu viktimat e tij.   

Sundimi i pamjeve pa dritë-hije demostron një botë të nëndheshme tmerri e frike, ku 

njerëzit i korr vdekja rreth narratorit. Ai nuk i përshkruan vuajtjet e tij, por sinekdokisht 

përmes vuajtjeve të të tjerëve maksimalizohet efekti i subjektit: sintezë e artit dhe e faktit.  

Pozicioni i autorit si objekt dhe subjekt i krijimit, të një atmosfere purgimi të autorit vetë 

në momentin e shkrimit, të një ripropozimi të temave të mëdha morale përthith në 

sinopsisin e tij paratekstet e lirikës më të lartë, që u lëshojnë udhë ndërtimit të 

nekrologjive dhe filozofisë të së keqes ardoniane. Arketipi i shkrimeve të shenjta dhe 

njësitë gjinore të tyre: psalmet me inventivat, mallkimet, thirrjet dhe dyshimet 

ekzistenciale, japin efektin e një arkitekture të larmishme shenjimesh.   

 

3.13. Intertekste Foscoliane, Autobiography poetika ndërkulturore.  

Sonetet e Ugo Foskolos kanë shërbyer si model për përshkrimin e gjendjes së rëndë 

shpirtërore duke dhënë një linjë pesimiste të këngëtimit. 

Përveç veprës Ça ira, e cila krahas admirimit u çensurua për shumë kohë
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 në Itali, edhe 

libri i Pipës shkruar në kufijtë e rrezikut i jep procesit krijues, një dallueshmëri të thirrjes.  

Në Libri i burgut, korifeu thërret vdekjen në dy njësi të normës së tragjedisë: të kohës dhe 

ngjarjes, por në një mori vendesh, ku skenat mbushen dhe zbrazen rreth tij. 

Vëllimi poetik Autobiography, botim postum
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 i Arshi Pipës në tri gjuhë italisht, 

frengjisht, anglisht, do të shënonte sidomos pjesa e dytë e librit me katër ciklet e fundit 

veprën më të rëndësishme ndërkulturore të autorëve shqiptarë në mërgim. Ciklet V. 

Roman interlude (1970-71), VI. Transition (1971-80), VII. Ça ira (1981-88), VIII. 

Epilogue, të konceptuara në një numër gjuhësh shënojnë tranzicionin e shkrimtarit 

shqiptar nga gjuha shqipe në melting potin kulturor botëror. Ky libër shpreh aftësinë 

integruese por edhe asimiluese të kulturave të mëdha por edhe një qendrim të posaçëm të 

autorit ndaj universales apo të fshirjes së kujtesës negative të ardhur nga funksionet e 

dhunës së cilës ai iu drejtua për të shënuar librin më pesimist të letërsisë së diasporës, por 

edhe të asaj të gjysmë shekullit të dytë të XX në krejt prodhimin letrar tonin. 

Autobiography na jep edhe fjalët çelës të poetikës së Arshi Pipës, burimet e paratekstet e 

gjithë krijimtarisë së tij, me dedikimet, sentenca  e rikuptimësimi i interteksteve të tij që 

do t‘i dallonim që përpara leximit të këtij libri çelës për interpretimin e poezisë së Pipës 

nga ana formale. I ndikimeve e interteksteve më domethënëse si poemthi Ça ira, i 

Carduccit që te Pipa merr formën e një cikli të mëvetësishëm por që ne e kemi pikasur në 

ndihmë të ndërtimit të koncepteve të tij për Librin e Burgut, sidomos në zgjedhjen e 

formës sonetike, të vargëzimit dhe interpolimit të motiveve të dhunës në këtë formë lirike 

duke i shtuar tragjizmin pa i humbur krejtsëkrejti motivet lirike, ndonëse në sfondet 

spektrale.  

Këto hije i shfaqen autorit në lirikat e tij të Romës, sa herë që ai kontakton me subjekte 

që i shkaktojnë përkapje motivore me Librin e burgut. Por kësaj here autori ka më 

predispozitë për lirikën e mirëfilltë, i kthehet asaj me një figuracion të lehtësuar duke 

përdorur paradigmën lirike të fjalëve. Duke sjellë motive të reja që e rikthejnë atë në 
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krijimet e para të veprës Lundërtarët
131

, në parnasizmin e tij të pasuruar nga leximet e 

simbolistëve francezë dhe neoklasiçizmit të Karduçit por edhe të prerjeve hermetike të 

Montales
132

 që ai sapo e ka ndërshtënë në aktin e tij të thelluar të leximit e interpretimit, 

me një repertor të njohur më së miri nga ky autor, repertorin dantesk. 

 

3.14. Rusha.
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Romanin në vargje Rusha 1968, botuar në Mynih, Arshi Pipa e shkroi në burgun e 

Burrelit më 1956. Romani në vargje do të mbetej për mjaft kohë i pavlerësuar sepse 

vetëm botimi i tij i dytë i vitit 1995
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 do të mundësonte hyrjen e veprës në sistemin letrar 

qendror, ndërsa në momentin e botimit është recensuar pozitivisht në revistën Shêjzat nga 

Martin Camaj. 

 
Gjykohej sigurisht ndryshe sepse vlera e vërtetë letrare i kapërcen kufijt e kohës. 
Këta të fundit këtë gja e dijnë mirëfilli. Por publikun lexues nuk e përbajnë vetëm 
njohësit e thellë të letërsisë por dhe masa e gjanë që gjykon shpesh mjaft drejt tue 
ndjekë instinktin e lindun të shijimit artistik. E ndiej se asht e drejtë që të ve në beh 
lexuesin e rendomët, pa dashtë të ndikoj në shijen e tij, rreth disa cilësive objektive të 
veprës poetike të Arshi Pipës. 

 
ARSHI PIPA: Rusha. Munchen 1968. Asht nji poemë në të cilën — sikurse thuhet 
në parathanjen e dendun shkrue në gjuhën anglishte — trajtohet nji ngjarje dashunie, 
gjakmarrje e tradhëtie. Shkurtas thanë, në këtë poemë të Pipës na paraqitet nji 
kapërthim pasional i ngjarjeve të vehtjeve që i përkasin dy kombësive të ndryshme, 
slavë e shqiptarë, rreth gjysmës së shekullit XIV, dikund mes Prizrenit e Gjakovës. 
Drama në vetvehte nuk asht e kapërthyeine gjithë aq, gja kjo e rendomtë per krijime 
të tilla, ku theksi vehet ma tepër mbi fuqinë e ndiesive. Marrë historikisht Pipa në 
Rushën n'a parashtron në vargje dhetërrokshe njikohësisht simbiozën e këtyne dy 
popullsive me mentalitete të ndryshme. 
Dardhumeli ka nji motër, të tilën ai don t'a fejojë si mbas dokeve shqiptare. Këta janë 
vëllazën prej dy nanash: e ama e Dardhomelit asht shqiptare, kurse ajo e Rushës 
quhej Svetlana dhe ishte serbe. Ke përshtypjen se me kryqzimin e gjakut njerëzit janë 
koklavitë dhe shpirtnisht. Rusha msheftas lidh dashuni me Melisdravin, serb, që ka 
mendime e ndjenja anmiqësore kundreji Dardhomelit, të cilin në fund dhe e vret në 
pusi, mbas prite. Ngjarja kryesore asht e ngërshetueme me rrethana të shumta, fillin e 
të cilave po ia lamë lexuesit t'i zbulojë. Këtu po kufizohemi shkurtimisht mbi disa 
vlerësime të nevojshme për lexuesin që së pari merr në dorë këtë vepër. Pipa asht nji 
shkrimtar i përvojshëm me kuptime të gjana letrare, prandej njohës dhe gjikues i 
thellë i formave dhe i shprehjeve poetike. Në landë dhe ne trajtë vepra e tij ndryshon 
në themel nga krijiinet poetike në Shqipni dhe në Kosovë. Nga ndjekësit e rëndomët 
të kësaj letërsie bashkëkohore në të dy  
trevat e përmenduna kjo vepër e fundit e Pipës kishte për t'u vlerësue herës «krijikaik 
». Ndërsa ata që kanë këndue Kusha asht shkrue në nji gjithë te kristalët dhe të 
përpunueme dhe mbështetet në tradicionin letrar gojor të mbarë letërsisë shqipe. 
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Asgjamangut arti i Arshi Pipës mbështetei në nji origjinalitet që duhet zbulue në 
mënyrën e të shprehunit të nji ndiesie apo ideje që n'a përkujtojnë p.sh. ndonji varg 
të poezisë popullore, të Mjedjës apo të ndonji shkrimtari tjetër. Prizmat e ndryshem 
të kësaj vepre, që në të parin shikim duket si e thjeshtë, janë të shumtë dhe lypin 
vrojtim të thellë pothuejse pedant për t'i dallue e shijue. 
M.C. 

  

Ky roman zhvillon një subjekt i cili mbështetet në një episod nga bashkëjetesa dhe 

përballja e shqiptarëve me serbët në shekujt e mesjetës si analizë e sfondit historik të 

Ballkanit nisur nga çështjet shoqërore të krijuara pas betejave në ndërkohën e "paqes" e 

cila s'është marrë shumë parasysh nga eposi kohë në të cilën zhvillohet edhe subjekti i 

njohur i tabusë etnike. 

 

 

4. Nexhat Peshkëpia.  

Nexhat Peshkëpia në periudhën e mërgimit u mor me letërsi, krahas publicistikës që u bë 

profesion i tij, pas arsimit. Botimet e tij më të rëndësishme: Një zemër në mërgim dhe 

Noli si përkthyes u përmblodhën në një vëllim të vetëm përgatitur nga G. Peshkëpia, me 

titullin omonim të veprës së njohur Një zemër në mërgim.
135

 Vepra e tij poetike dhe e 

përkthimit ndonëse relativisht modeste, tregon për një drejtim të qartë kulturor: të 

përpunimit të vargut dhe poezisë të situatave të Nexhat Peshkëpisë, në një lloj dehjeje 

nga poezia e Orientit me intertekstet e rubairave, gazeleve dhe me simbolikën e bartur në 

kuptime tepër personale, të mbuluara me kujdes me një retorikë të funksionit të mjeteve 

stilistikore në hartimin e lirikës por edhe një eufonie të vargut modern.  

Prodhimi i Peshkëpisë letrar ngërthen elementë ndërkulturorë si te poezia italisht A 

Donika (Dono di nozze)
136

 por sidomos në veprën e rëndësishme të tij Fan Noli si poet 

dhe si poet përkthyes.
137

 Pasi bën një analizë të hollësishme të përkthimeve poetike 

noliane nga ana teknike e realizimit të elementeve që përbëjnë efikasitetin e Nolit si 

përkthyes. Për këto merita, Peshkëpisë i është dashur të përballë tekstet origjinale me 

përkthimet e Nolit, gjë që ndodhte për herë të parë në kritikën ndaj Nolit.  

Kjo metodë komparative ekzekutohet për herë të parë në sistemin tonë letrar. Sprova e 

Nexhat Peshkëpisë e denjë për kritikën e Malokit ndaj Lasgushit, ku thyhet një tabu, 

trajtimi kritik i një autoriteti dhe punës së tij të shqipëruese që nuk le hapësirë për kritikën 

nga fuqia e gjenialitetit të ndërtimit të komponenteve shqipe për çdo kuptim të mendimit 

botëror e arstistik.  

Por nëse shmanget kuptimësia paradigmatike e tekstit krijon një bukuri e harmoni të re, 

një magji të shpërndërruar në art për të cilin mbeten të pahetueshme mjetet formale të 

zhvendosjes. Për këtë arsye përpjekja për të gjetur formantet e origjinalit në ato të 

përkthyesit e kanë drejtuar Peshkëpinë studiues të kryejë një kërkim të thelluar dhe 

pozitivist duke mos u mjaftuar me konstatimin e gjenisë, por duke argumentuar një për 

një efektet e funksioneve të formave të shprehjes artistike te Noli përkthyes. 
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Edhe më vonë vepra e Nolit aq shumë e përmendur e lavdëruar dhe e përfolur si e 

shterrueshme, pasi mund edhe të rinovoheshin përkthimet e tija për inkoherencën 

gjuhësore me gjuhën e sotme nuk ka gjetur zëvendësimin për nga ana artistike e ruajtjes 

së stilit autorial duke shtënë në punë lokucione e idioma të njohura e të rimarra. Nën 

baketën e Nolit idiomat e harruara, prodhojnë një gjendje të caktuar që vetëm një autor i 

madh do ta shëndërronte në art. 

Këto elementë strukturorë të përkthimeve të Nolit janë përcjellë me akribi analitike nga 

Nexhat Peshkëpia. Vlera e kritikës së tij ka atë besueshmëri të një studiuesi të angazhuar 

universitar, pasi duke mbajtur një letërkëmbim me autorin e përkthyesin e famshëm ka 

arritur t‘ia verë në dijeni çka shqetësonte të vërtetën artistike të Nolit në njohjen e 

poezive të Orientit për çka Nexhati ishte njohës i shkëlqyer dhe që mund ta ndihmonte 

Nolin. Por botimi në shenjë nderimi pas kësaj vepre Noli si përkthyes e ka bërë 

ndërmarrjen e Peshkëpisë një akt publik për të njohur mistikën e përkthyesit krahas 

vetive të mëdha të njohjes së teknikave dhe përftimin e të rejave të përhershme edhe në 

fund të moshës së tretë të një artisti dhe prifti që në jetën e tij predikoi më së shumti artin. 

 

 

5. Fehime Pipa. 

Feime Pipa, pas arratisjes në Jugosllavi më 1957, u vendos në Sarajevë për dy vjet para 

zhvendosjes në SHBA, ndërsa Arshiu qendroi për një kohë të shkurtër në Itali më 1958. 

Me ndërmjetësinë e të vëllait dhe të Camajt që u miqësuan në Romë, Feimja u paraqit në 

shtypin letrar të diasporës me një tregim autobiografik Femra
138

 në revistën Shêjzat. Për 

vetë faktin e feminilitetit, pjesmarrja e saj së bashku me Nermin Vlorën do t‘i jepnin një 

vektor plotësie të munguar nënsistemit letrar të diasporës. Ajo në studimin e saj të gjerë 

dhe të argumentuar po në këtë revistë, do të shënonte një qasje shkencore të zhvillimit të 

arsimit
139

 në Shqipëri deri në vitin 1960 duke shënuar një zbatim të metodës komparative 

shkencore të programeve arsimore midis Shqipërisë-Jugosllavisë dhe Ukrainës apo 

BRSS. 

Fehime Pipa, një nga femrat më të kultivuara shqiptare e spikatur që në shkollë, rrjedhur 

nga një familje intelektuale. Arratisja nga Shqipëria nga kufiri verior në të njëjtën ditë me 

të vëllain Arshiun më 1957 që përshkoi Bunën me not, krijoi një faktorizim jashtëletrar 

për familjen Pipa . Bashkëpunimi i saj me revistën Shejzat ka qenë më i gjerë se i të 

vëllait, i cili përveç njoftimeve të veprimtarisë së tij nga redaksia, nuk ka shënuar 

bashkëpunime të posaçme, për një rezervim të tij ndaj editorëve. Frika e përndjekjes që e 

ka shoqëruar këtë familje ka qenë e pranishme edhe në Perëndim, ku Fehimja ka marrë 

pjesë aktive në veprimtaritë e shqiptarëve të Amerikës sidomos në ato të organizuara nga 

Federata panshqiptare Vatra.  

 

Arshiu me Fehimen dhe Netin (Nedretin) që është personazh i Fehimes në tregimin 

Ferma bashkë me motrën të vdekur para Luftës së Dytë, Beti (Bedrie) përbëjnë një 

plejadë dinastike shkrimtarësh e përafërt me atë të familjes Qiriazi.  

Ndryshe nga Arshiu i nisur nga një vendim i tij për të mos u shfaqur në revistën Shêjzat 

por në Koha e Jonë të Lec Shllakut, Fehimja bashkëpunoi duke i kapërcyer pikëpamjet e 

vëllait. Pasi u diplomua (bachelor) Un. Quins NY, si mësuese frengjishte,  mori titullin 
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Master of Arts in French, më 1971 në Kolegjin Hunter të Un. të NY. Në SHBA ajo 

shërbeu si arsimtare pranë kolegjeve amerikane (1965-1991)
140

. Në Tiranë, pas ardhjes 

nga Washingtoni në vitin 2007,
141

 ka shkruar ditarin e familjes së saj në formë kujtimesh, 

të pabotuar, dhe është në proçes shkrimi të një monografie për Arshi Pipën (2013). Ajo 

ka marrë pjesë në aktivitetet promovuese të librave të Arshi Pipës si në promovimin e 

serive Vepra, 5 vll. (2000), dhe Trilogjia albanika në Fakultetin Filologjik Tiranë, prill 

2014. 

"The brick factory" është një nga tregimet e botuara në revistën Albanica, 1990, nr. 1, 

New York, në shqip ky tregim ishte botuar nga Nexhat Peshkëpia në të përkohshmen 

Shqiptari i Lirë
142

, i cili ia kishte vlerësuar me një kushtim autograf.
143

 "Gra të 

burgosunish" është një skicë reportazh e botuar në Shqiptari i Lirë
144

. Ndërsa "The state 

farm" botuar në Albanica, winter, 1992, është tregimi në anglisht "Ferma" i botuar nga 

revista Shêjzat. 

 

5.1. Fehimja prozatore. 
Autorja që me tregimin e saj të parë Ferma

145
 përbën një dallueshmëri nga proza e deri-

atëhershme. Në tregimin e saj nëpërmjet rrymës së realizmit violent ajo bëhet interprete e 

shfrytëzimit seksual të femrave në socializëm. Personazhet e persekutuar kanë zënë 

qendrën e narrativës së saj, ato janë pasqyra asimetrike e realizmit socialist. Neti e 

Fehimes, si një Fatime e vogël punon në fermë, ajo e do fermën dhe e përshkruan me të 

gjitha ngjyrat e një artisteje tek shkon në punë. I vetmi aktivitet që e lidh atë me botën 

sociale është kontemplacioni i natyrës dhe një personazh kompleks si Sadija, një 

komuniste. Personazhi Sadijes, ndryshe metodës së realizmit socialist nuk shfaqet si 

kategori pozitive as negative, ajo ka jetën e saj "reale"
146

 si komuniste dhe me të kaluarën 

e saj prej aventuriereje. Ajo nuk lot rol në dramën e Netit e cila ballafaqohet me dhunën 

fizike të shfrytëzimit klasor. Edhe në tregimin "Ndër tulla", botuar në gazetën Shqiptari i 

lirë, tematika e përndjekjes ndaj femrës në diktaturë, ndërtohet përmes personazhit 

autobiografik Xhija, si një dialogim hiperealist, me Zherminalin. 
 

5.1.1. Subjekti dhe narracioni. 

Personazhi Neti(a) punon në fermë e vetëm në ditët e shiut rrinë në pritje, si të burgosura 

në një magazinë të fushës. Vetëm aty pas tablove të arave dhe fermave të Shkodrës gjen 

zgjidhje tregimi. Pavarësisht sjelljes së mirë të brigadierit, ai në një moment tenton t‘i 

shfrytëzojë vajzat e persekutuara. Pohimi i tij: ―ti më ngjan, (duke e prekur) me një vajzë 

që i patën pushkatuar babain‖ 
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Neti është vetëm një sekuencë në procesin e dhunës në diktaturë, më pas ajo mbyllet në 

shtëpi ndërsa i thotë së ëmës "do të kërkoj punë tjetër…". 

Fehime Pipa, tregimtare e kultivuar, me një gjuhë që lidhet me detajet dhe natyrën, jep 

diagnozën e shoqërisë ―së re‖ që poshtëron "klasën e mundur, aristokracinë" që të 

ushtrojë prostitucionin, duke i konsideruar femrat e këtyre familjeve si objekt të trilleve të 

drejtuesve të partisë. 

Tregimi shlyen një detyrim të kësaj tematike të paprekur nga shkrimtarët e shkolluar e të 

reklamuar në diktaturë.  

Fehimja në nënsistemin letrar të diasporës, me tregimet e saj përcjell efektet e prozës 

veriste, një gjuhë të përpunuar dhe të saktë për t'iu përshtatur narracionit që përfundon në 

një zgjidhje. Pika e lidhjes së dramës, si konflikt, jep një efekt shok te receptuesi 

tradicional i diasporës, që kapet në befasi nga tematika e shpërnjohjes së realitetit të ri 

shqiptar të pahetuar në letërsinë e periudhës më të begatë të sistemit letrar kombëtar. 

Tregimi pasqyron faqen tjetër të Shkodrës, prej nga i këndohej femrës dhe i kushtoheshin 

vargje në pikëpjekje romantike mes bestytnive e mistikës dashurore. Në prozën e 

Fehimes koha e re flet me akte ku sulmohet i dobëti, në skenat e qytetit më emancipues të 

letërsisë shqipe. 

 

Rrëfimi i Fermës, ndalet në detyrimin e femrës për të kryer punë krahu për ndërtimin e 

komunizmit, dhe për të mos iu nënshtruar përfaqësuesit të sistemit, nga një personazh 

përfaqësuese e të persekutuarve si Netit. Kësaj autorja i ka veshur virtytet më të mira të 

intelektualeve të kohës, e ka pajisur me vullnet e moral të lartë. Neti i kundërvihet 

personazheve të realizmit socialist që nuk ripasqyron (term i Engelsit për letërsinë)  asnjë 

rast të dhunës ndaj vartësve të përshkruar, ndërsa për këtë pasqyrë plotësia dhe 

besueshmëria e personazhit kryesor Neti (forma përkëdhelëse e përdorur në familje ndaj 

motrës së Fehimes, Nedrete
147

). 

 

5.2. Nji shekull shkollë shqipe.
148

 

Vlerësimin ndaj Fehime Pipës për këtë studim mbi historinë pedagogjike shqiptare, 

botuar në disa numra të revistës Shêjzat të Romës, në një shkrim të tij e ka shprehur ish 

kryeinspektori i Ministrisë së Arsimit dhe filologu Karl Gurakuqi:  

 
Në shtatë vijime deri në Numrin 34 (1963) zojusha Pipa ban historinë e arsimit 
kombtar tue e nisë bisedimin me themelimin e Shkollës Fretnore (të Shkodrës në 
vjetin 1861 deri me krijimin e universitetit të shtetit në Tiranë, qi u dekretue me 1 
qershuer të vjetit 1957. 
Asht nji studim ky i zojushes Pipa i mbështetun në dokumenta të nxjerrun nga botime 
të ndryshme shqiptare dhe të hueja, ashtu edhe në mbështetje të pervojës vetjake. 
Shkrimtarja asht mundue me qenë e paanshme, por ka harrue mjaft gjana. Sa për 
histori, po përmendim themelimin e gjimnazit të shtetit te Tiranës, i cili zojushës Pipa i 
ka rrëshqitë pa e çekë, e pra edhe ai e ka randësin e vet, pse ka qënë e para shkollë e 
mesme shtetnore në Tiranë. Mbi ket institut do të kemi rasën, shpresojmë, të 
shkruejmë kujtimet t'ona, pse kemi qënë na vetë dishmitarë dhe bashkë-themelues. Do 
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t'ishte punë e lavdueshme, qi të gjith arsimtarët qi kanë mujtë t'i shpëtojnë furis së 
vjetit 1944 tue u hjedhë në prendim, të jipshin ndihmesën e vet në shtrimjen e 
historisë s'arsimit t'onë për me u mbyllë derën pohimevet arbitrare e për mos t'u lanë 
shteg shtrembnimevet të ngjarjevet, sikurse, mjerisht, ngjan sot në Shqipni. 

 

Studimi duke iu referuar shifrave trajton sipas metodës komparative programet e shkollës 

shqiptare gjatë komunizmit duke përqasur kurrikulat e programet kombëtare me ato të 

shkollave jugosllave dhe ato të BRSS, veçanërisht të ngjashme i gjen studjuesja 

programet e arsimit të viteve '50 me ato të Republikës Sovjetike të Ukrainës, të cilat sipas 

një studimi të krahasuar didaktik të autores arrin në analizën se përputhshmëria sipas 

lëndëve dhe shpërndarjes së orëve të mësimdhënies është në një shkallë mjaft të lartë. 

Studimi prej pionierieje në fushën e didaktikës së krahasuar, shoqërohet me burimet 

shkencore ku mbështetet studiuesja Fehime Pipa në analizën e saj. 

 

 

6. Bilal Xhaferri. 

Bilal Xhaferri ishte një fenomen letrar që u bë pjesë e sistemit letrar në Shqipëri me anë 

të një virtuoziteti narrativ, vepra e tij u rrit në vëllim duke krijuar një nënsistem kërcënues 

për qendrën sistemore. Botimet e tij u mistifikuan nga brezi i letrarëve të tij madje u gjet 

modusi i gjetjeve të shkaqeve jashtëletrare për jetën e tij boheme dhe të përkatësisë 

―klasore‖ si referentë të talentit të tij.  

Këtij mistifikimi iu vu vula me debatin mbi politikën kulturore të Lidhjes së 

shkrimtarëve. Duke marrë shkas nga një konferencë mbi veprën Dasma të Kadaresë, 

Xhaferri kundërshtoi rolin e institucioneve shtetërore në letërsi dhe përshtatjen e 

shkrimtarëve me frymën e revolucionit kulturor të vitit 1967 me të cilat përkonte 

tematika e romanit Dasma të Ismail Kadaresë që ai e kritikoi me forcë.  

Kjo shkaktoi reagimin e përfaqsuesve të institucioneve partiake (R. Alia) por jo të I. 

Kadaresë, gjë që bëri që fenomeni Xhaferri të goditej, si frymë letrare dhe si individ
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. 

Pas arratisjes së tij nga Shqipëria përmes Greqisë një sërë shokësh të tij u burgosën dhe u 

përndoqën si Namik Mane, Bedri Myftari etj. 

Ndonëse nisi të publikojë shkrimet e veta në fillim të viteve ‘60, arriti të botojë në prozë 

dhe në poezi vëllimet autoriale, Njerëz të rinj tokë e lashtë dhe vëllimi poetik Lirishta e 

kuqe, vepra të dominuara nga tematologjia e njohur e luftës. Por stili i Bilal Xhaferrit 

sillte një tablo të re atë të përvojës mbi mjedisin mbi çka ai vendoste figurat e letërsisë së 

tij. Midis shkrimtarëve të brezit ‘60, ai shfaqi një limfë impresioniste thellësisht 

jolibreske, personazhet e tij dukeshin të shkëputur nga toka shqiptare për vetë raportin që 

poeti kishte krijuar me kodet e traditës dhe eposin shqiptar. Prej këtij eposi ai kishte 

ushqyer personazhet e tij, me një moralitet nacional të koduar qartë, gjë që s'pajtohej me 

praktikat e ideologjisë që ofroheshin nga shkrimtarët e viteve '60. Ai konsiderohej nga 

prodhuesit e tjerë rivalë, një lloj Jack Londoni në prozë dhe në jetë.  

Për këtë qëndrim të prozës së tij e të poezisë ndiheshin jehet e antikitetit epirot-çam të një 

ndërkohësie të ndërkryer karshi modernizmave të letrarëve të kohës që nxiteshin në 

veprat e tyre së shumti nga literatura bashkëkohore që nga ajo ruse deri te ajo amerikane.  

Mbi interpolimin e epikës shqiptare në krijimin e personazheve në një vështrim 

strukturalist do të shënonim rimarrjen dhe trajtimin e miteve të Mujit e Halilit, 
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Konstandinit dhe Dhoqinës apo Gjergj Elez Alisë në personazhet e partizanëve, e 

sidomos të atyre femra, duke interpoluar një mistikë të letërsisë arbëreshe në një qasje të 

re, bartur nga jehet e leximeve klasike. Për këtë arsye rimarrja e vëllimit me tregime për 

këto rimarrje strukturaliste të miteve e bën të gjithhershme teknikën e Bilal Xhaferrit e 

cila nuk do studiuar vetëm si tematologji e luftës dhe ndërtim i subjektit në një të arritur 

artistike, që përçon përmes këtyre kryetipeve mitike një formë të re artistike të veshur me 

teksturën e arkiteksteve në njëmendësi të fytyrave historike të thirrura në tregime 

tematike. 

Duke mbajtur një qendrim mbi kualitetin e të qenit shkrimtar ai mëtoi që të ndryshonte 

moralitetin komunist të letërsisë me moralin e shkrimtarit si pjesë e një teorie idealistike 

që ai e synonte në vepër e në jetë si botëkuptim filozofik.  

Në SHBA nëpërmjet revistës Krahu i shqiponjës, arritën të botoheshin një pjesë e 

krijimtarisë së tij, pasi një pjesë e dorëshkrimeve u dogjën në një zjarr që ra në redaksinë 

e revistës. 

Kështu Xhaferri me anë të letërsisë mbajti të angazhuar intelektin e tij letrar për të 

identifikuar kontrollin mbi letërsinë e shkrimtarët në Shqipëri, si dhe duke hedhur poshtë 

politizimin e prodhimit artistik të shkrimtarëve në regjimin komunist të Tiranës. 

Ai botoi një sërë shkrimesh në revistë ku me ―artin e tij poetik‖ shfaqi qendrimet morale 

shpesh duke stigmatizuar ashpër shkrimtarët e njohur të periudhës komuniste në Shqipëri. 

Angazhimi i tij politik nëpërmjet shkrimeve e vuri letërsinë e tij në pozita dytësore. Në 

mungesë të Qendrës së sistemit letrar me kritika dhe vlerësime e botime ai arriti të 

mbivendosë në talentin e tij qendrimet politike kundër Tiranës zyrtare dhe diktatorit 

Hoxha, disa herë evidentoi dobësitë etike të shkrimtarëve në Shqipëri. 

Duke goditur qendrën e sistemit letrar, Xhaferri propozonte një teori idealistike të moralit 

letrar të shkrimtarit mbi mesazhet e së vërtetës, duke ngritur humanitetin në shkallën më 

tradicionale, duke e mbivlerësuar rolin e shkrimtarit në shoqëri. 

 

6.1. Fenomeni letrar dhe refuzimi.  

Kulti ndaj shkrimtarit dhe përfaqësimit të Bilal Xhaferrit u zhvillua edhe pas hapjes 

demokratike në Shqipëri duke rikthyer me botimet edhe kritikat, por Qendra e sistemit 

letrar e ka qëlluar si një fenomen letrar të rebeluar ndaj regjimit dhe idolëve të tij. 

Poezia e mërgimit e Bilal Xhaferrit mund të quhet një poezi
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 që bashkohet me poezinë e 

madhe të mërgimit të Ovidit, por edhe të Arshi Pipës, Martin Camajt dhe të Koliqit duke 

pasur një korrelacion me këtë poezi duke i dhëne një ngjyrim të veçantë të refuzimit 

poetik përmes lirikës joniane. Por po të shohim formën e vargëzimit ai ndryshojnë nga 

poezia popullore duke reflektuar një përpunim klasik të vargut të bardhë duke i shmangur 

rimat e bartura të këngëtimit popullor por jo kundrapuntet dhe antitezat e plleshme që 

përcjellin një mesazh që shpesh bashkohet me atdheun e braktisur dhe që e përndjek ende 

në mërgim. Kjo gjendje përndjekjeje e përshkon gjithë poezinë e Bilalit i cili ndihet i 

vetmuar dhe vetmia ashtu si në poezinë e një Ugo Foskolo që trette ditët duke kënduar në 

brigjet italiane këngët polifonike joniane me studentët e tij ndërsa shkruante sonetet 

kushtuar vetmive poetike, vëllait të vdekur dhe Italisë, duke ndarë me këtë autor 

filozofinë e sentimentit. Poezia e Bilalit është një poezi konkrete, në të shfaqen elementë 

të prozës dhe sfondi i tragjedisë e pasuron poezinë e tij që rreket të thotë paradokse dhe 

epitalme. 
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6.2. Kundër-qendra sistemike, filozofia e ndjenjës. 

Botimet e tij të poezive të rastit më së shumti i kallëzojnë të rinjve se mund të bëhesh 

poet edhe pa përdorur fjalë të mëdha të industrializuara se pa të ardhmen e poezisë 

njerëzit do të jenë të pagabuar. 

Figuracioni i tij nga pozitat e konkretes e ka futur në agjendë kundër novatorizmit në 

favor të humanitetit duke themeluar një teorizim etik lidhur me sistemin e vlerave: 

 
Nulla di quel che i filosofi suoi contemporanei raggiunsero in modi sistematici fu 
alieno dalla sua libera mente, sebbene egli non frequentasse né le scuole né 
direttamente i libri dei filosofi. Ma nel vivo della cultura del suo tempo avvertí la 
sostanza delle nuove idee e collaborò con esse per quel che ai suoi fini di poeta e di 
umanista era spontaneo: cosi egli riuscí una coscienza speculativa fuori dalle 
convenzioni d’ogni sistema...151 

  

Filozofia e ndjenjës përshkohet nëpër krijimtarinë poetike të Bilal Xhaferrit e cila u 

zhvillua më tej në mërgim. Opusi poetik i tij i mërgimit i botuar kryesisht në revistën 

―Krahu i shqiponjës‖ mund të ketë një ndarje sipas motiveve: 1. të atdheut, 2. të 

diktaturës në Shqipëri, 3. të artit poetik apo Kredos poetike të tij
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, 4. të mërgimtarit. 

 

6.3. Motive të atdheut e të diktaturës.  

Poezia që studiuesi B. Kuçuku e ka vënë si nëntitull të poezisë së mërgimit në SHBA të 

Bilal Xhaferrit: Ku, vallë, më çon kjo rrugë e largët?
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 Është një poezi që nis me një 

pyetje retorike ku autori analizon veprimin e tij karshi adhurimit të atdheut dhe është një 

hymn për atdheun duke e mitizuar largimin e largësinë. Një hymn që bart elementët 

popullorë të vargëzimit si rima mashkullore jo e rregullt për çdo strofë, dhe ritmi trokaik, 

ndonëse vargu është i lirë por me bazë atë 9 rrokësh të përpunuar. Këtë motiv ai e 

përpunon shpesh në poezinë e tij, të drejtimit romantik, pasi e idilizon simbolikën e një 

atdheu të pakuptueshëm dhe të mjeruar. Figuracioni i përmallshëm romantik e thekson 

këtë mungesë marrëveshjeje midis poetit dhe atdheut real të cilin mund ta ndryshojë 

vetëm gjuha e poetit që fal e mëson edhe të tjerët të falë. Atdheu shpesh del nga 

abstraksioni i stilizuar dhe qortohet për subjektet që e drejtojnë. 

Motivet e diktaturës apo mitemat rreth diktaturës janë njësitë më të shumta që ka shkruar 

Bilal Xhaferri në mërgimin e SHBA. Duke stigmatizuar diktaturën edhe Enver Hoxhën 

është i pari shkrimtar që e dënon. 

Motivet çame i dhanë shumë frymëzime Bilal Xhaferrit, filozofia e tij e ndjenjës dhe 

përfytyrimi i tablove të deportimit të çamëve nga forcat greke janë ato që e shoqëronin në 

rini poetin dhe në mërgim.  
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6.4. Erotika dhe arti poetik. 

Përfaqësimi i poezisë erotike e në krijimtarinë e Bilal Xhaferrit, përbën një oaz qetësie në 

travajet e kërkimit të tij artistik që kishte më së shumti një prirje drejt epikës narrative 

dhe poezisë tragjike, siç është poezia e tij më e famshme ―Baladë çame‖ e botuar në 

librin me poezi të kthyer në karton pa dalë në qarkullim më 1967, Lirishta e kuqe
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. 

Ndërsa nga poezitë e shkruara në mërgim dhe të botuara në revistën Krahu i 

shqiponjës
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, dallohen Fustani yt, Puthja, Lulja mos më prek, Pika shiu,  

Poezia e Bilal Xhaferrit është një poezi romantike, sfondi social i këtyre e pranëvé me 

Byronin, lidhur me (desocializimin) moskuptimin e heroit lirik që është vetë autori, një 

peng moskuptimi që e gjen zgjidhjen në stigmatizimin e diktaturës dhe të instrumenteve 

letrare të saj për t‘u ballafaquar me rreziqe jetësore si rrallë krijues tjetër në Perëndim. 

Anatemat e tij si inventivat e Dantes i japin një origjinalitet dhe sinqeritet prej poeti 

kërkues të së vërtetës dhe të një njeriu me parime të larta morale që reflektohet në çdo 

varg të Bilal Xhaferrit të një sinqeriteti të paskaj të një përfaqësuesi të të mundurve e të 

shtypurve. Ai bëhet një misionar me poezinë e tij të protestës ndaj shtypjes diktatoriale. 

Dhimbja e tij s‘ka kufi dhe barazohet si alter ego e popullit, zëdhënës i vuajtjeve e 

dëshmitar i urrejtjes gjenetike nga familja e tij në diktaturë. 

 

 

7. Isuf Luzaj. 

Emri i Isuf Luzajt, si letrar i ri është i njohur në vitet ‘40 në shtypin letrar shqiptar, me 

daljen e tij në mërgim në SHBA u njoh si pedagog, poet e shkrimtar të fushës së 

filozofisë. Mendimtar i cili arriti të bëjë analiza socio-politike për situatën e Shqipërisë 

gjatë sundimit komunist. I përfshirë në travajet politike të Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë 

Botërore në radhët e ―Ballit kombëtar‖ ai në vitin 1945 mërgoi fillimisht në Itali pastaj në 

Argjentinë dhe me vdekjen e‖Mithat Frashërit‖ më 1963 thirret në SHBA për të marrë 

drejtimin e partisë ―Balli kombëtar‖ në mërgim. Gjatë kësaj periudhe mbrojti gradën 

profesor të filozofisë në ―Kolumbia University‖ dhe ushtroi profesionin e pedagogut në 

universitete të ndryshme të SHBA. Njëkohësisht Luzaj i njohur me shkrimet e tij letrare 

në Shqipëri vijoi të shkruajë në poezi e të hartojë ese filozofike të cilat i botoi pjesërisht 

në të përkohëshmet e mërgatës dhe në Shqipëri në vitet (‘90). 

Poezia e tij është me frymë popullore të trevës së Vlorës dhe ndikimet e tij të para i 

shkojnë poezisë së Ali Asllanit. 

 

7.1. Filozofia. 

Libri i tij teorik Ekzistenca dhe Boshësia është një studim me pretendimin e një traktati 

filozofik për argumentimin e temës së ekzistencës apo jo të Zotit sipas një rruge pastrimi 

shpirtëror të autorit që nga vegjëlia e tij me njohjen e kulturave lindore përmes gjuhëve 

arabishte-persisht për të arritur në plotësimin e argumentave të filozofëve që duke i 

kundërvënë filozofisë marksiste besimin hindu dhe atë budist të panteizmit. Duke 

theksuar origjinën e Marksit dhe Frojdit, duke i marrë në analizë si dy nga filozofët më të 

devotshëm kundër kristianizmit, ai paraqet kritikën e teorive të tyre duke sjellë argumenta 

mbi pasojat e veprimtarisë ideologjike. 
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Duke e përshkruar analizën përmes fakteve historike që i kanë ndodhur njerëzimit në 

Luftën e Dytë Botërore, Luzaj përvijon krizën e besimit në Zotin, si krizë të pranimit të 

qytetërimit europian me bazë fetare kristiane. 

Në analizat e tij ndërkulturore, si njohës i ekzistencialistëve Sartër dhe Kamy, Luzaj në 

qasjen e tij ndaj ateizmit atribuon ndikime të teorive të Darvinit dhe aplikimeve sui 

generis në Shqipëri. 

Luzaj i diplomuar në Sorbonë, pati shërbyer si përkthyes i Sartrit
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 gjatë një turi 

konferencash të filozofit në SHBA. Ai kishte vitalizuar leximet sartriane ndërthurur me 

një analizë të gjendjes së rëndë politike dhe shpirtërore të kapluar në shërbim të atdheut. 

Ndonëse ndjekës i filozofisë së ekzistencializmit, ai nuk pajtohet me nihilizmin ndaj fesë, 

duke e lidhur me traditën e mirë fetare në Shqipëri. 

Hedhjen poshtë të ekzistencializmit ai e quan teori kalimtare. Me ekzistencializmin autori 

përpiqet të gjejë funksionin e ngjarjeve historike në relacionin ideologji/ nacionalizëm si 

shprehje e përkohëshme kalimtare të një besimi, për epistemologjinë ku projekton edhe 

vendin e tij në dijen kombëtare. 

 

 

Përfundime: 

Rrethi letrar i SHBA, më i konsoliduari dhe shprehje e traditës letrare dhe kulturore me 

autor qendër Nolin, në një vëllim shkëmbimesh kulturore më të madh por pa patur një 

revistë-qendër kulturore, si shpërndarje e vlerave u gjend i papregatitur për të ngritur 

rrethin letrar në shkallën e nënsistemit letrar kombëtar. Përpjekjet në fletoret e reja, 

BKSH, Krahu i shqiponjës, për ruajtjen e traditës kritike politike dhe kulturore dhe 

publikimet universitare si veprimtari ndërkulturore. Modeli i rrethit të Italisë në 

zhvillimin në SHBA, të veprimtarive letrare bartur nga: Arshi Pipa, Zef Nekaj, Fehime 

Pipa, Imz. Zef Oroshi, Bardhyl Pogoni, dr. Hamdi Uruçi, Mustafa Kruja. Misioni 

ndërkulturor i shkrimtarëve dhe studiuesve rriti vëllimin e kualitetin në prodhimin nga:  

Stavro Skendi, Peter Prifti dhe Isuf Luzaj. Shkrimtarët ardhur nga qendra sistemore 

letrare, Nexhat Peshkëpia, Bilal Xhaferri, Arshi Pipa (vitet 89-91), nuk e ruajtën pozitën 

sistem-krijuese të agregateve letrare, sikundër Koliqi e Camaj në Europë. 

Modeli i Vatrës si refraksion ndaj tri lloj prurjesh prodhimi letrar të përmendur më sipër, 

solli rifunksionalizimi e vlerave të diasporës së re, në SHBA. Vëllimi i prodhimit 

publiçistik u pasurua me atë letrar si primat artistik dhe i mendimit. Vetzhvillimi dhe 

referencat social-filozofike ndërtuan vlera në kundërshti dhe komplementare me sistemin 

letrar kombëtar. 

 

 

KAPITULLI I PESTË  

 

AUTORË TË TJERË NË SHBA 
 

 

1. Vasil Alarupi. 

Alarupi ishte shkrimtari i fundit shqiptar i mbetur aktiv deri në vitin 1977, i shkollës 

folklorike të viteve '30 me përfaqësues Kutelin, duke ndërkallur në prodhimin letrar të 
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mërgimit elementë të jetës moderne, pavarësisht ligjërimit konservativ të Korçës. I 

diplomuar në univestitetin e Sorbonës më 1933, në shkencat politike dhe gazetari, Vasil 

Alarupi është njohur në publikun shqiptar me shkrimet e tij në gazetën e Korçës Rilindja 

në vitin 1934, derisa u mbyll pas disa vjetësh nga qeveria. U arrestua në kohën e 

pushtimit italian për pak kohë.
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  U bë i njohur edhe nga tregimet e botuara në revistën 

Shkëndija të Koliqit në vitet ‘40. 

Më 1944 - 1948 mërgoi në Itali, pastaj në Brazil në Sao Paolo deri më 1950, ku punoi si 

përkthyes i një kompanie kimikatesh.  

Përfundimisht Vasil Alarupi u ngulit në SHBA atë vit. Më 1951 boton fletoren 

Skënderbeu dhe të përmuajshmen Albanian American deri në vitin 1958, në të cilën 

botonte edhe tablo pikturike, si një pasion i tij. Ishte Kryetar i Shoqërisë letrare Shqiptare 

në SHBA. Botoi postume novelën Gjëthi dhe Agimtha.(1977) 

Nga SHBA, Alarupi rimori në konsideratë propozimin e Koliqit për të botuar krijimtarinë 

në dialektin tosk të Korçës, në revistën Shêjzat në Romë. Krahas pseudonimit nga 

Shqipëria Bendo Shaperdani, ai botoi edhe nën pseudonimin Bill Stevens, sidomos 

përkthime ku spikati me tregimet e Heminguej-it. Ai ishte krahu i djathtë i Koliqit në 

veprimtarinë kulturore në SHBA. Alarupi mori pjesë në përgatitjen e vizitës së tij të parë 

të bujshme atje kur në krye të Federatës panshqiptare Vatra ishte Peter Chiko.  

Ja si e portretizon publicisti i shquar Lec Shllaku në revistën Koha e Jonë e Parisit e 

Firences, ku pati vijuar botimet derisa jetoi: 

 
Vasil D. Alarupi gjatë tanë jetës së tij zhvilloi nji veprimtari të gjanë letrare tue u shque 
si novelist i rrallë, folklorist i ndërgjegjshëm dhe fletorar i dallueshëm, në këtë degë qe 
nji veteran. 
Alarupi kudo që shkoi u ngulë apo qendroi për pak kohë, pënden nuk e lëshoi kurr 
nga dora, punimet dhe korrespondencat e tija janë nji thesar i çmueshëm lajmesh, 
përshkrimesh dhe informatash, të punueme me mjeshtri, giuhë dhe stil të bukur e të 
rrjedhëshëm popullor, që qe edhe nji karakteristikë e tij.158 

 

1.1. Tregimet satirike.  

Tregimet e Alarupit ndahen në dy periudha: ato të Shqipërisë së vjetër dhe tregimet apo 

skicat e Botës së re, sidomos të periudhës të Amerikës së Jugut. 

Toni i humorit e përshkon gjuhën e Alarupit duke ruajtur edhe idiomatikën e pasur 

korçare, mikrotemat, zakonet dhe tipologjinë sociale të këtij areali të njohur për 

qytetërimin dhe prirjen perëndimore, kryesisht të manifestuar në vullnetin e punës dhe 

pasurimin e jetës artistike të qytetit.  

Alarupi ishte krahu tjetër i dualitetit të qytetërimit të Shqipërisë: Shkodër-Korçë, të 

njohur për polemikat e hierarkisë mbi përparësitë e fushave të ndryshme si arsimi e 

kultura, fushat e mjekësisë e të urbanizimit, e deri te rivaliteti politik dhe i biznesit në 

vitet ‘30-‘40. 

Por këto karakteristika të ndërkomunikimit kulturor në vitet ‘60-‘70 në Perëndim, 

ndonëse u shuajtën, i shërbejnë si inerci autorit në ndërtimin e komicitetit të 
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personazheve për të ruajtuar traditën kulturore dhe letrare.  Për të mbetur thjesht 

kontribues i kulturës kombëtare sidomos për ruajtjen e traditës, Koliqi ishte i një vale 

transmetuese me të, ndonëse në krijimtarinë e tij, personazhe të jugut shfaqen vetëm në 

romanin e tij Shija e bukës së mbrume, me Jorgjin etj. duke përshkruar tipologjinë e 

jugorit, me një kënaqësi të zbulimit të një pjese të panjohur të karakterit të shqiptarit. 

 

Mustafa Kruja e Zef Valentini bashkë me Vasil Alarupin arritën t‘ua përçojnë brezit të të 

rinjve emigrantë politikë si Martin Camajt dhe Anesti Andreas përfaqësimin e gjuhës në 

dritëhijet dialektale si vlerësim i estetikës më të lartë. 

Kontributi i Vasil Alarupit si pjesë e Shqipërisë së ―shkuar‖ mori një pozitë domethënëse, 

ai u bë zëdhënës në Perëndim i krijimtarisë tradicionale korçare e cila kishte humbur 

përfaqësuesit e saj të mëdhej me vdekjen e Faik Konicës, tërheqjen e Fan Nolit, izolimin 

e Mitrush Kutelit dhe Lasgush Poradecit në Shqipëri. 

 

Botimet e novelave të Vasil Alarupit mbërrijnë në rreth 15 të botuara në revistën 

―Shejzat‖ dhe përbëjnë një vëllim më se të plotë. Alarupi botoi edhe një dramë për 

Skënderbeun Kthimi në Krujë
159

,  komedi me një akt Dasmë në shtëpi të Vançit
160

, edhe 

poezi të rastit.  

Vepra e tij konsiderohet një vazhdimësi e shkollës tradicionale të Korçës, një klasik i 

emigracionit, duke mbajtur të gjallë memorien e gjuhës dhe gjendjes sociale të Shqipërisë 

tradicionale, të pa kontaminuar nga ideologjia, urbanizimi i skajshëm dhe industria e re 

letrare socialiste. 

 

1.2. Narrativa tek Alarupi: Letër djalit ushtar. 

Alarupi shquhet për rimarrjen e temave nga folklori dhe ripunimin e motiveve të 

etnofolklorit të zonës juglindore. Gjithashtu Alarupi u shqua për shpirtin kontemplativ në 

përzgjedhjen e tematikës sociale të qytetit të Korçës, duke i pranëvënë ngjarjeve 

dramatike hiperbolizimin dhe situatat e humorit qytetës. 

Duke marrë në konsideratë humorin e rrëfimeve dhe të një gjuhe veriste, pra në një gjuhë 

dialektale sipas personazheve, Alarupi ve në një pikëpamje të botës shqiptare alla 

koniciane, vë të dialogojnë një potpuri elementësh, si personazhe të rretheve të ndryshme 

të Shqipërisë, pjesë kjo e një Shqipërie më të zhvilluar se ajo e tregimeve lokaliste të 

Kutelit. Alarupi nxjerr në pah një gjuhë thuajse zhargon: të mbushur me barbarizma, si 

kanal komunikimi të një periudhe pas pavarësisë së vendit, ndonëse teknikat e rrëfimit 

janë më stërholluara ashtu si edhe duke pasqyruar në thurjen e narrativës një skenë të një 

qytetërimi më të përparuar teknologjik si telefonia, veturat etj. Duke i vënë shenjën e 

mjeteve perëndimore qytetërimit të panjohur të autorit të Shqipërisë së viteve ‘50 – ‘60 

duke e avancuar më shumë seç duhet dialogun teknologjik të personazheve. Veçoria e 

ndërtimit të karaktereve të personazheve është tipologjizmi i tyre mbështetur në teorinë e 

paragjykimit si vlerë. Dhe nga ana praktike tipologjia krahinore e personazheve është 

mbështetur tek tipizimi fabulativ i Fan Nolit në vitet ‘20. Maloku dhe labi janë tipizimet 

më të preferuara të Alarupit. 
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Personazhi kryesor Rem Selmani, djali i një lahutari dhe nipi i një luftëtari, i përzgjedhur 

nga autori në një eskaladë brezash si simbol të përparimit apo evoluimit social të 

shqiptarit, një parodi e kultivimit të shqiptarit epik, si një qendrim dekadent ndaj traditës 

dhe raportit me zhvillimin e qytetërimit. 

 

1.2.1. Kapedan Laq Berati. 

Është një tregim për fëmijë, me tematikë sociale, ku Kapedani Laq, një personazh fëmijë 

jetim, di të shkëputet nga çapkënëria dhe të falë Gjergun si shkaktar të dëbimit të familjes 

së vetë Laqit nga shtëpia për mungesë të hollash. Ai arrin të shmagë hakmarrjen me 

pushimin e jetës së konfliktuesit Gjerg që në të gjallë e quante ―shtrigu plak‖. Ai merr një 

tufë me lule dhe ia shpie në varr Gjergut, shenjë e një ekuilibri e dinjiteti të habitshëm për 

një djalosh jetim që njeh kodin kalorsiak të Kapedanit, të së drejtës, dhe e zbaton atë. 

Humori që përshkon tregimin përfundon me një akt të trishtë por domethënës: ―Kapedani 

s‘shkon në shkollë‖ kjo është përgjigja e djalit kur e pyesin. Qytetërimi i tij kristian për 

t‘i shpënë lule keqbërësit të tij zgjidh tregimin me argumentin sinekdotik se Kapedan 

Laqi tashmë kishte ―librat nën sqetull‖. Duke dhënë një moral të përhapjes së arsimimit 

në fëmijët jetimë. 

 

1.2.2. Shaqo Topuzi.
161

  

Një subjekt përralle i përpunuar nga Alarupi si në përgjithësi në krijimtarinë e tij të 

kufizuar në krahinat e Korçës, e bëjnë autor të shkollës folklorike, duke u shquar për 

koloritin idiomatik, gjuhën por edhe psikologjizmi e mistika që shoqëron krijimtarinë 

popullore të kësaj treve kulturore ku agregatet kulturore plotësohen nga një sërë 

veprimtarish paraletrare, si rrëfimet dhe ritualet fetare apo etnokulturore. 

 

Në një fshat idilik mes malesh adhurohet një vajzë nga djemtë e fshatit: është personazhi 

i tregimit Zymbylja. Ajo jepet nuse në moshën 17 vjeçare te Shaqo Topuzi, që 

përshkruhet me figuracionin popullor për bukurinë, të ngjashme me Tanushën e eposit: 

―vetullëzën të hequr si gajtan‖. Trimëria e dhëndërit të saj, Shaqo Topuzit përshkruhet 

nga Alarupi si ―skifteri faqe spurdhjakëve‖. Një mutacion patologjik ia ka ndryshuar 

sjelljen pas një zjarrmie, dhe është bërë vrasës. Ai keqtrajton Zymbylen rregullisht por 

ajo i bindet e nënshtruar. Shaqoja befas vendos ta martojë me simpatizuesin e saj, Xhavit 

druvarin, duke hequr dorë nga atributi i bashkëshortit, duke marrë postin e vëllait, në një 

deus ex machina, si cilësi e tregimeve të Alarupit.  

Një motiv i tillë komitësh është tepër i lëvruar nga përrallat e Korçës: autori e zgjidh 

konfliktin e Shaqos që të zgjedhë mes familjes dhe lirisë së komitit, por ai në këtë tregim 

jep edhe një argument të përhapjes së vrasësve në krahinën e pas pushtimit turk, atë të 

patologjisë, dhe jo atë të argumentit antropologjik siç janë përpjekur mjaft shkrimtarë 

shumica të huaj ta paraqesin. Kjo ide psikopatologjike e Alarupit hidhet për herë të parë 

në letërsi, duke e ulur eposin në shkallën e një hetimi shëndetësor, duke vënë në dyshim 

arketipinë shqiptare të trimit të lindur. 

 

1.2.3. Dritë në fshat.
162
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Subjekti zhvillohet në një fshat jugor ku personazhi Rako një arsimdashës, ka lënë një 

amanet të padëgjuar pas vdekjes, ai ka blerë një truall për ta ndërtuar shkollën e fshatit 

nga kurbetlinjtë. Shkolla ndërtohet nga mjeshtrit kosovarë. Katerina e veja e Rakos ia le 

djalin priftit në kishë në ndërkohën e ndërtimit të shkollës. Nuk mungon edhe mesazhi 

politik i kohës: e dërguara e Ministrisë së Arsimit kërkon në fjalimin e saj bashkimin e 

Kosovës me Shqipërinë. Tregimi mbaron me kremtimin mes mikpritësve dhe mysafirëve 

në aktin e hedhjes së valles së bashku për t‘u ndjekur nga shpalosja e flamurit me 

shkabën dykrenore në shkollën e porsa ndërtuar. Subjekti ka një frymëzim nacionalist të 

lidhur me kohën e ushtrimit të funksioneve të autorit në vitin 1941 që përkon me kohën e 

bashkimit të trojeve shqiptare gjatë luftës së dytë në vitin 1941, duke shfrytëzuar burimin 

e përvojës politike dhe të një momenti të gëzuar të pasqyruar më së miri në simbolin e 

ndërtimit të shkollës dhe të kontribuesve nga një bashkim i resurseve të çdo shqiptari dhe 

nën bekimin e flamurit të klerit, ndonëse veprimi në tregim mbetet disi në pajtim me 

klishetë e kohës. 

  

1.2.4. Gjakmarrje në Malësí.
163

  

Kjo novelëz siç e quan autori, ka për temë shtrembërimin e zakoneve të Kanunit të 

Malësisë. Ajo nis në një postkomadë gjindarmërie të një fshati të pazhvilluar të jugut. 

Postkomandanti, një kapter, që mezi ka mësuar të përdorë telefonin nga i vjen lajmi për 

një gjakmarrje kryer nga një ish i burgosur që ka dalë më mal. Edhe sekretari i kapterit 

dhe tetari plak dalin në fshatin e largët për ta kapur Sul Beqirin dhe për t‘u njohur me 

natyrën. Kapterrit autori i ka dhënë një hapësirë të interpretimit të ligjit të maleve në 

kuadër të vendosjes së qytetërimit teksa dialogon me sekretarin e postkomandës. Të dy 

ushtarakët sulmohen në shtëpinë e gjaksorit prej tij. Ky plagos tetarin e Zenelin, por 

mbetet i vrarë nga një deus ex machina e narratorit: gjaksori vritet me gurë nga një ari. 

Një bishë ia mori hakën bishës, kjo është sentenca e Alarupit që ndjek filozofinë 

popullore. 

 

1.2.5. E shoqja e Mandit.
164

  

Është një rrëfenjë që trajton një problem social dhe zakonor, hyrja e elementeve të 

qytetërimit e bëjnë Mandin të zgjedhë një nuse, Tulën, pa pyetur të ëmën, pasi ajo ka 

rezerva për sërën e familjes që do të futej në shtëpi. Përsiatjet për të respektuar zakonin 

mbyllen me martesën e djalit, pastaj zhvillohet klisheja e grindjes nuse-vjehrrë në një 

komunikim të vrazhdë me një gjuhë të gjallë gjithë kolorit mbushur me krahinizma e 

figuracion poshtërues. Edhe onomastika i ndih autorit krahas përshkrimit fizik për 

gjallërimin e skenës e personazheve si Tula: e bija e Avram Arabaxhiut. Duke ndjekur 

modelin e fabulës popullore, djali gabohet nga rrëfimi i nuses lidhur me grindjen mes 

grave. Tula e prek burrin me premtimin e shtatzanisë si simbol më të adhurueshëm se atë 

të nënës, kështu autori merr anën konservative të funksionit të nënës duke ia mbivendosur 

aktit martesor në Korçën e ballafaquar herët me anashkalimin e zakoneve në agun e një 

qytetërimi të ri. 

 

1.2.6. Pushkë, buzuk dhe lule.
165
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Tregimi zhvillohet në dy kohë dhe dy skena të ndryshme paradoksale. Nis në një qytet të 

një nënprefekture të Shqipërisë, në një bujtinë ku flenë në një dhomë narratori dhe një 

komit. Ai i rrëfen ngjarjet e jetës prej vrasësi gjatë natës në dhomën e bujtinës para se t‘i 

zërë gjumi. Në një qytet tjetër narratori e ndesh komitin në një paradoks: ai i pajisur me 

buzuk dhe shfaq dashurinë e këtij personazhi ndaj muzikës dhe aromës së trëndafilave. 

Narratori duke hedhur dritë mbi anën e errët njerëzore, mbi dikotominë e personazhit që 

fle me thikë nën jastek, Malos, kërkon të zbulojë karaktere të pazakonta, duke kërkuar 

arsyet e shmangjeve të sjelljes, apo kodet bihevoriste të personazhit. 

 

1.2.7. Bir’ i nënës.
166

  

Tematika e kurbetit dhe vëzhgimi socio-antropologjik si veçori e Alarupit, e përshkon 

edhe këtë tregim mbi kurbetin e fëmijëve në kohën e Turqisë së xhonturqve në një fshat.  

Një e ve Ngjelina dhe tre fëmijët e saj duhet të marrin një vendim për ta shpënë djalin e 

madh në kurbet. Në një përshkrim virtuoz të vjeshtës në fshat me detaje bindëse, autori 

kalon nga një gjendje në tjetrën para se të hedhë në veprim personazhet në një rekuizitë 

tipike fshati të harruar. Pasi përshkruhet me fuqi artistike vlera e arës, për të treguar 

lidhjen shpirtërore që kishte familja në fshat, Ngjelina nën nxitjen e shokut të burrit që të 

dërgojë ajo djalin bashkë me të tijin në kurbet. Ngjelina heziton por pastaj vendos të 

shesë kalin, qetë dhe luadhin për të blerë biletën e udhëtimit të anijes (navllën) për djalin, 

Ndreçin. 

Djemtë u nisën në kurbet dhe vetëm Ndreçi nuk po sillte letër në shtëpi dhe pas një lajmi 

merr vesh se ka vdekur. Djalin tjetër ia merr ushtria turke dhe ajo largohet bashkë me 

vajzën në qytetin e Korçës, pasi e zenë ufta ballkanike e ajo botërore. Aty i vjen një letër 

nga Amerika papritmas pas rreth dhjetë vjetësh që ishte larguar djali, por ato s‘dinin 

anglisht, pas peripecish marrin vesh se i biri kish rënë në betejë dhe shteti amerikan i 

kishte dërguar një shpërblim prej 10 000 dollarësh. Duke mos u shkëputur nga komedia 

autori shënon në gojën e Ngjelinës: ―tani që më vdiqe u bëre për mua‖. Tregimi 

përfundon me martesën mes fëmijëve të fshatit Nerënxa me shokun kurbetli të Ndreçit të 

vrarë. Një kujdes të veçantë Alarupi për përshkrimin e postierit që ishte profesioni më në 

qendër të vemendjes së zonës së Korçës. Me një deus ex machina postieri sjell lajmin se 

djali tjetër i ka dërguar letër nga Stambolli duke qenë shëndosh e mirë. Edhe ai i ka sjellë 

20 lira turke Ngjelinës.  

I gjithë qytetërimi i tillë hyn në mëvehtësinë e Shqipërisë mes këtyre ngjarjeve. Dhe 

postjkeri mban edhenjë fjalim për Shqipërinë e lirë e racën e lashtë shqiptare, si nëpunës i 

shtetit, me një grotesk. Tregimi përfundion me këtë mrekulli një happy end tipik 

amerikan. 

 

1.2.8. Misroku i Naumçes.
167

  

Edhe ky tregim humoristik ngrihet mbi një ripunim të përrallës popullore atë të këndezit 

magjik, pasi elementitë magjikë marrin pjesë në thurjen e narrativës. Personazhi është një 

gjel deti apo misroku siç thuhet në gjuhën e Korçës, i cili është i pakapshëm nga Naumçja 

kur shkon ta kapë në një fshat pranë Korçës. Përpjekjet e tij për të kapur këndesin jepen 

me një humor të papëshkrueshëm. Pasi tregon fuqinë e madhe të Naumçes për të vrapuar 

Alarupi e ve në garë me misrokun e magjepsur të cilin e kap mbas njëmijë peripecive. Ky 
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është momenti i bestytnisë së Naumçes i cili e shpie në oborrin e shtëpisë por nuk e ther 

për festë, pasi kujton se është i shenjtë,madje as ia pret krahët kur misroku ngjitej mbi 

gardhin e shtëpisë siç ia sugjeronin fqinjët. Mendimi i magjepsjes së tij vijon edhe pas 

therjes së misrokut, derisa më në fund zbulohet prej tij shakaja që i bëjnë fëmijët e lagjes 

të cilët pas derës së tij ia shkërbenin zërin e misrokut, që Naumçja e merrte ende për të 

gjallë. 

Alarupi është autori i parë korçar që përshkruan në detaje jetën e qytetit të Korçës por në 

lidhje të ngushtë me fshatrat duke krijuar një psikologji të përafërt fshatare për subjektet e 

qytetit të zhytur në bestytni rurale të përzier me ironinë e qytetit në formim e sipër. 

 

1.2.9. Ngjelkat e rrugës Gjin Bue Shpata.
168

  

Kiromancia në shfaqjet e saj riprodhohen te Alarupi në skenën artistike të qytetit, ku 

komikja me tragjiken bashkëjetojnë. Narratori përpiqet ta argumentojë me mikrongjarje 

tragjike që sjellin çrregullime të sjelljes, sidomos të grave. Por Alarupi sfondin e grave 

dhe karakteret e tyre i ve në funksion të pasqyrimit të veprimtarive të burrave kryesisht 

në kurbet apo të hedhur në aventura të ndryshme të jetës sidomos të luftërave. 

Sfondi karakteristik i një mëhalle të qytetit të Korçës, i një qyteti idilik ku Alarupi shtie 

në punë autenticitetin korelativ me anë të objekteve të zbukurimit të shtëpive ku 

dominojnë dekorimet e luleve me vazo të lyera me gëlqere. Në këtë qytet tejet të pastër, 

edhe emrat si raport ndërkulturor, janë ndër më karakteristikët e Shqipërisë. Simbolika e 

këtij qyteti përmes emrave të veçantë të stilizuar deri në ledhatim si Maqka, Rënxa, Lena, 

Rinka, Ngjela, Taska, Kriska, krijon një efekt skenik.  

Personazhi kryesor Kolevic e Krastafilakut me shami të zezë në kokë dominon skenën 

hyrëse të tregimit. Diminutivët e krijojnë që në krye të rrëfimit, pozitën e ―ngjelkave‖, të 

grave grinjare korçare, model të cilin e kanë shfrytëzuar komedianët e teatrit tonë të 

varietesë. Me një fond të pasur fjalësh e mallkimesh autori ve më në fund të ndeshen 

personazhet e një rrugice të Korçës me një dyndje shprehjesh. Si shkas për shkëmbimet e 

fyerjeve bëhet herë fenomene natyrore, magjike apo paranormale. Edhe personazhi i një 

amerikani nuk shmanget nga pasqyrimi social i qytetit me kultin e veçantë në subjektet e 

tregimeve të Vasil Alarupit, me elemente ndoshta edhe personalë. Një element magjik e 

prish zënkën e grave të mëhallës, bien flokë pambuku prej qiellit, një intertekst marrë nga 

bibla për mannën qiellore të hebrejve në shkretëtirë, për të cilën magji, gratë ua veshin në 

pozitat e bestytnisë, si shenjë ndëshkimi, për veprat e pambaruara të kryera prej tyre. 

Kështu narrativa nis me një komicitet dhe përfundon në shpjegimin kiromantik të botës. 

Një vizion i Korçës së viteve ‘40, tashmë një kujtim i transferuar në nostalgji nga autori. 

 

1.2.10. Serafimi.
169

  

Subjekti i tregimit Serafimi zhvillohet në Sao Paolo të Brazilit, ku autori ka patur një 

përvojë të tijën si emigrant. Në këtë tregim ndryshe nga ato që trajtojnë temën korçare 

autori ve në përdorim një shkrim në gjuhë standarte, si të thuash moderne, në përshtatje 

me temën. Ky tregim në të vërtetë siç pohon autori në skicën pasardhëse është një pjesë e 

realitetit të përjetuar prej tij në vitet e emigracionit brazilian në vitet ‗50. Në këto tregime 

a skica Alarupi shtjellon një temë sociale të një kurbetliu të njohur me Amerikën. Çështja 
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e punësimit në korporatat të mëdha apo në shoqëritë tregëtare nuk është trajtuar më 

shumë nga autorët e tjerë të diasporës, sa te Alarupi që është një perkursor i tregimit 

artistik të kurbetliut. Detajet narratori i ndërfut që në hapjen e tregimit një automobil, 

Cadillac, dhe një shofer zezak, Felicianoja dhe shiu i rrëmbyer që përmbyt dhe zhduket si 

në përrallë, një vizion si tipar karakteristik i narracionit të Alarupit. Subjekti narrator 

zhvillon një vizitë në vilën e një plaku italo-arbëresh me dy qen të mëdhenj danezë. Këtu 

Alarupi shtie në punë temën e rinjohjes, në këtë rast me plakun arbëresh Serafim që e 

kishte ftuar. Emri i personazhit Serafim ka luajtur funksion intertekstual të veprës 

emblematike të De Radës, Serafina Topia. Serafimi bos i një shoqërie tregëtare u ka vënë 

kusht të gjithë punonjësve zezakë apo jo të flasin shqip, kështu tema merr një kthesë të 

papritur duke u kthyer në një mjedis shqipfolës. Madje edhe personazhet kanë emër 

shqiptar Felipeja duhet të quhet Filip arbërisht. Kështu personazhi narrator viziton për tre 

muaj Faziandat nëpër Brazil për t‘i njohur me arbëreshët sepse: ―ndër damarë tanë lëvrin 

gjaku i Skënderbekut‖, përfundon tregimin Alarupi, që është nga tregimet e tij të fundit 

botuar në shtypin shqiptar të mërgatës. 

 

1.2.11. Konstandini
170

 (skicë). 

Edhe ky tregim historik është një vijim i tregimit Serafimi që i zhvillon ngjarjet në Brazil. 

Konstandini personazhi kryesor është rrobaqepësi më i famshëm në Sao Paolo ai merr 

porosi nga paria dhe qeveritarët më të lartë. Edhe e shoqja ka marrë emrin Albania. Në 

një pikëpjekje mblidhen me të zotin e shtëpisë si të ftuar edhe dy të rinj nga qyteti i 

Niteroit: dy profesorë me origjinë arbëreshe dhe që flisnin shqip shumë mirë.  

Vijon edhe në këtë tregim funksioni i gjuhës shqipe të arbëreshëve si gjuhë 

kolonizatorësh: ―Shërbenjësit tanë duhet të nxënë gjuhën t‘enë ose nuk mund të hanë 

bukë te na‖.
171

  

Personazhi historik Konstandin, në rolin e narratorit, bën portretin e poetit të shquar 

arbëresh Josif Serembes që ecte: ―pa kësulë dimër e behar edhe kishte përhera një vandak 

me gazeta edhe revista ndenë sqetull‖.
172

 Konstadini portretizon Terenc Toçin në kohën e 

mërgimit në Brazil për të kërkuar ndihmë te diaspora arbëreshe për Shqipërinë si dhe të 

Garibaldit. Një ushtari arbëresh të Garibaldit i ndërkallet funksioni epik i mbllaçitjes së 

letrës si shenjë besnikërie, ndërsa kishte marrë detyrën e korrierit pati rënë në dorë të 

armikut. Vendin e personazheve epikë ua ze një industrialist i stërpasur ―shpirtndrituri S.‖ 

të cilin, sipas rrëfimit të Konstandinit, gjatë një vizite në Shqipëri s‘e pati pritur ndonjë 

qeveritar, përveç Metit në Krujë. Me kthimin e tij në Brazil ―shpirtndrituri S.‖ ble një 

tokë me sipërfaqe sa Shqipëria dhe i vendos emrin ―Shqipëria e Vogël‖.  

Ky personazh,  përballet me një të dërguar serb në Brazil, i cili bënte propagandë në 

teatrin Carlos Gomez të Sao Paulos duke i quajtur shqiptarët ―egërsira‖, arbëreshi nxjerr 

revolen për ta vrarë në sallë por e ndalon avokati që ndërhyn duke thënë se shqiptarët 

njiheshin shumë mirë në Brazil dhe gjithsesi serbin e nxjerrin jashtë po kështu pati 

vepruar diaspora arbëreshe, thotë Konstandini, në të gjithë Brazilin serbin e nxirrnin 

jashtë nga çdo sallë mbledhjesh.  

Kështu përfundon tregimin mbi diasporën tonë në Brazil ku autori premton të shkruajë 

edhe të tjera skica në kuadrin e ciklit mbi Brazilin. 
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1.2.12. Gjegët, një skicë për arbëreshët e Amerikës. 

Edhe skica Ziafet në Milford, Mass e shkruar në të njëjtën kohë me ato braziliane, duke 

qenë më pranë kësaj gjinie pasi përshkruan gjithçka në vetë të parë, në formën e 

reportazhit ku riprodhohet takimi i arbëreshëve të cilët kujtojnë historinë e të parëve të 

tyre të Casalvechio-s di Pulia, periudhën e mërgimit të tyre në Amerikë, duke dhënë 

detaje etnografikë e piktoreske të festës së arbëreshëve. Por edhe të Maria Toçit, 89 

vjeçares që ishte shpallur nga Commonwelth of Massachusetts, ―Lady of the year‖. Por 

skica merr formën e saj kur përshkruan në mënyrë artistike skenën e shfaqjes së 

arbëreshëve të ritit të shkuljes së rrepës nga e gjithë familja sipas përrallës së njohur. 

Duke futur në krijimtarinë e tij elementin arbëresh, Alarupi identifikohet si shkrimtari i 

cili pas Kutelit ve në qendër të krijimtarisë së periudhës së fundit të tij botën arbëreshe të 

Amerikës. 

 

1.2.13. Hasmi.
173

  

Tregimi është i botuar në revistën Koha e jonë i përkthyer në italisht dhe ka subjekt 

gjakmarrjen e cila shfaqet befas midis shokëve. Personazhet kryesore Uk Selimi e Taf 

Bajrami njihen që në vegjëli dhe janë barinj, me ta bashkohet edhe një vajzë për të cilën 

shtien xhelozi me njeri –tjetrin. Për t‘i fituar zemrën vajzës djemtë armatosen dhe si 

pasojë e një vrasjeje mes dy familjeve Tafi e vret Ukën. Duke ndjekur me përpikmëri 

detyrimet e kanunit, Selimi i ati i Ukës së vrarë e pret si mik në shtëpi Ukën, e përcjell 

dhe sikundër ia rregullon me ligj kanuni, përpiqet ta mbrojë kur hasmit e sulmojnë 

ndërkohë që Selimi po i komunikonte vrasësit të djalit Tafit përfundimin e afatit të besës. 

Tema e gjakmarrjes te Alarupi në një repertor të njohur, risjell kuptimësinë e tregimeve të 

Koliqit, ndonëse të shkruara në një diferencë prej rreth 40 vjetësh nga botimi i librit të 

Koliqit Hija e maleve (1929), tregime me subjekte të kohës gjatë fillimeve të vendosjes 

së shtetit ligjor të viteve 20‘30‘ të shekullit 19. 

 

 

2. Zef V. Nekaj rrëfimtar. 

Profesori i Universitetit të Monterey-t, në Kaliforni u vendos në SHBA pas një jete të 

mbushur me rreziqe dhe privime në Shqipëri dhe Jugosllavi, ku edhe u dënua dhe vuajti 

burgjeve të Serbisë së pasluftës botërore. 

Në tregimin reportazh botuar në revistën Shejzat: Kujtimet e Kakovicës
174

 rrëfen një 

tregim të jetuar. Ai me një stil narratori në vetë të parë, ruan disa timbre të prozës së 

traditës së shkrimit në gegënisht të një udhëpërshkruesi duke dalë edhe jashtë 

personalizimit të rrëfimit sesi pati kaluar Pashkët në burgun e Leskovacit (Serbi) në vitin 

1948, si jabanxhi prej Shqipnije (i arratisur). Rrëfimi me një stil të zhdërvjellët gjuhësor e 

artistik bazohet në një dokumentim të trajtimit që pësonin shqiptarët nën Jugosllavi, teksa 

i drejtoheshin Perëndimit përmes kufirit. Duke përshkruar skenat e burgjeve si një risi e 

letërsisë sonë të atëherëshme përmes karaktereve të subjekteve përshkruan me hollësi 

ndjenjat e kosovarëve të asaj periudhe dhe keqtrajtimeve për atë kohë që ka mbetur e pa 

dokumentuar nga shkrimtarët e konformuar në ish Jugosllavi pasi shkollat kosovare dhe 

publikimet u ishin përshtatur ―subjekteve të reja‖ të Kosovës si pjesë e Federatës, duke 
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anashkaluar tematikën e pas Luftës së Dytë Botërore në Kosovë. Ky tregim nuk iu shtrua 

normave që impononte Beogradi edhe në vendosjen e normave të sistemit letrar në 

Jugosllavi e sidomos në Kosovë, duke mbetur si një nga krijimet më të dallueshme të 

botimeve të autorëve prominentë në Shêjzat e Koliqit në periudhën romane të Zef Nekajt 

për t‘u shpërngulur përfundimisht në vitin 1956 në SHBA. Fillimisht shërbeu si 

koordinator i Komitetit Shqipnija e lirë në New York ku mbijetoi duke punuar për dy vjet 

në një fabrikë. Më 1958 zhvendoset në Monterey, Kaliforni ku përfundon studimet dhe 

kalon pjesën tjetër të jetës. 

 

2.1. Letërkëmbimi.  

Zef Nikaj pas arratisjes nga Shqipëria dhe burgosjes në Kakovicë e peripecive të tjera në 

Jugosllavi u diplomua në Çikago në gjuhësi ruse dhe u aktivizua në fushën e kritikës. Pati 

kontakte me diasporën në San Françisko në Kaliforni duke bashkëpunuar me Buletinin 

Katolik Shqiptar të Gjon Sinishtës në vitet '80-'90, ndërsa në Itali pati bashkëpunuar me 

rrethin e Shêjzave. Është botuar një korrespondencë e gjerë e Nekajt me Mustafa 

Krujën
175

.  

Në këtë letërkëmbim si një nga gjinitë e letërsisë përveç informacionit për jetën e 

shqiptarëve në diasporë duke lëvruar prozën epistulare i dhanë një dimension të madh 

sistemit letrar të diasporës, madje mund të themi se ishte data base i agregateve kulturore 

dhe veprimtarisë së diasporës. 

Preokupimet e Zef Nekajt përveç arritjes së karrierës në fushën e linguistikës dëshmon se 

në SHBA, shpërndarja e intelektualëve në vitet ‘50-‘90 në Shtetet e Bashkuara nuk ka 

sjellë fragmentarizim të njësisë kombëtare pasi tradita e shkollës të Federatës Vatra të 

Bostonit duke qenë e përqendruar krijoi një shkollë nacionale por edhe një shkollë 

konkurruese brenda shoqërisë. 

 

Zef Nekaj, Arshi Pipa, Isuf Luzaj, Stravro Skendi ndryshe nga diaspora e parë me Fan 

Nolin, Faik Konicën e Kristo Dakon (gjatë qendrimit në SHBA)nuk siguronin jetesën 

ekskluzivisht nga kontributi ndaj shqiptarëve, por përmes profesioratit. Duke qendruar në 

këto pozita edhe veprimtaria e tyre ka qenë vërtet më e ulët për rrallimin e kontakteve me 

marketin letrar kombëtar si shenjë e një melting pot-i të transferimit tek ata të mënyrës së 

të sjellurit amerikane me një çiltërsi që nganjëherë iu bë burim polemizimesh në kor nga 

mërgata e politizuar dhe që ende nuk kishte pranuar kriteret e vlerësimit të 

individualiteteve
176

 që ishin integruar në botën universitare në SHBA.  

 

 

3. Bardhyl Pogoni. 

Nё vitin 1976 profesor Bardhyl Pogoni botoi në anglisht një antologji të poezive të 

autorëve shqiptarë me titull Contemporary Albanain Poems. Në këtë përzgjedhje 

përfshihen: Migjeni, Lasgush Poradeci, Arshi Pipa, Martin Camaj dhe Ismail Kadareja. 

Nё kёtё vepёr botoi komentet e tij për jetёn dhe veprimtarinё e tyre. Botimi i financuar 
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nga Ekrem Bardha përvijon inisiativën e nisur nga Isa Ndreu e Antonio Athanas si njerëz 

të biznesit që mbështesnin kulturën shqiptare në mërgim. 

 

Poet i momenteve historike e politike të përjetuara nga Pogoni, arriti të botojë një poemë 

politike Flamurtar i kombit, kushtuar Mitat Frashërit, me të cilin kishte ndarë bindjet që 

në kohën e pushtimit fashist si bashkëudhëtar i tij edhe në mërgim. Vijoi të militojë si 

gazetar në shtypin e partisë së Ballit Kombëtar në SHBA. Shërbeu në katedrën e 

Albanologjisë të Institutit Oriental të Napolit, dhe për një kohë punoi si gazetar në 

Washington, në sesionin shqip të radios Zëri i Amerikës. Më pas punoi si përkthyes në 

Tunizi, në periudhën e fundit para se t‘i rëndohej shëndeti. Siç e ka përshkruar Gjek 

Gjekmarkaj në një shkrim të tijin duke e përkujtuar me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. 

Pogoni duke qenë një poet i shkolluar në Perëndim i përkiti të përshkruante një rrugë të 

vështirë jetese të mërgimtarit në përpjekjen e tij për gjetjen e një ekuilibri për vënien në 

jetë të idealeve të atdheut krahas prodhimit, përkthimit letrar si një nga shkrimtarët që 

ruajti dhe i dha identitet në polisistemin botëror, poezisë shqipe duke përkthyer në 

anglisht poezi nga sistemi letrar shqiptar në kohë. 

 

 

4. Anest Andrea. 

Anesti Andrea është shkrimtari më i ri profesionist që iu bashkangjit mërgatës shqiptaro-

amerikane, i cili e ngriti shkallën e përshtatshmërisë së modernitetit poetik të gjuhës 

shqipe duke përkthyer poetët modernë amerikanë, por edhe duke krijuar. 

Anest Andrea, poet dhe përkthyes pavarësisht se i përket Rrethit të SHBA, (student i 

arratisur në Gjermaninë Perëndimore më 1959, emigroi në SHBA, më 1960) paraqitjen e 

tij në botën e letrave ia detyron botimeve në Itali. Veprimtaria e tij u zhvillua në rrethin e 

revistës Shêjzat të Romës si revistë qendër-sistemore letrare. Nis botimet letrare të para 

në këtë revistë më 1971, më pas me mbylljen e saj më 1978, vijon botime 

ndërkulturore
177

 në revistën e Lec Shllakut Koha e Jonë (Paris-Firence). Në periudhën e 

dytë të krijimtarisë së tij në vitet '80, botimet e tij u përqëndruan thuajse tërësisht në 

anglisht në SHBA, në revistën BKSH etj. 

 

4.1. Përkthyesi filolog. 

Anesti Andrea pati një fillim premtues të ngjashëm me Martin Camajn, dy poetët te të 

cilët Koliqi kishte orientuar lexuesin e ri të Shêjzave si garanci të vijimit të traditës 

poetike dhe të modernitetit të një gjenerate të re, për zhvillimin e nënsistemit letrar 

shqiptar në tablonë polisistemike letrare në mërgim. Thirrja e Andreas në poezi të 

kujtonte ngjitjen e shpejtë të Martin Camajt, por koha e tregoi se ai u përfshi në meltin 

pot-in amerikan universitar, si profesor i gjermanistikës. Fama e tij u kyç në vitet '70 deri 

në mes-vitet '80 (përkthimet e Faustit të Gëtes dhe të Eposit shqiptar), në një veprimtari 

ndërkulturore të ethëshme, sikundër Stravro Skendi e Peter Prifti, duke iu larguar 

nënsistemit tonë letrar, si bjerrje identitare por edhe si kontributor në përhapjen e kulturës 

sonë letrare, popullore dhe moderne në gjuhët e mëdha si Halili weding dhe poema e 

Koliqit Symfonija e shqipeve (The Symphony of eagles). 
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Pas vizitës së Ernest Koliqit në SHBA më 1968, ku bashkë me Kryetarin e Vatrës Çikon 

bën pjesë në pritjen ndaj poetit. Pas këtij kontakti me Koliqin në vitet ‘70 nis 

bashkëpunimin me revistën Shêjzat si përkthyes nga anglishtja, i poezive të Eliotit. Si 

poet, u ndikua nga poetët anglezë të romatizmit mistik si John Keats e William Blake. 

Pas vdekjes së Koliqit vlera më e shënuar e tij mbeti përkthimi në anglisht i poemës së 

autorit shkodran. Pas mbylljes së Shêjzave (1978), ky autor e uli vëllimin e botimeve në 

organet shqiptare ndërsa publikoi disa reçensione në anglisht në revistën Buletini Katolik 

Shqiptar të Gjon Sinishtës në vitet ‘80.  

 

Nisur nga arsyet e tkurrjes së vëllimit të sistemit letrar shqip në Perëndim, të melting pot-

it amerikan apo për arsye të tjera të panjohura, ky autor pushoi prodhimin letrar në shqip, 

brenda një dekade. 

Rasti i Andreas është një provë e arsye më shumë për të vlerësuar rolin e një reviste-

qendër si Shêjzat e Koliqit. Zbraztia që solli mungesa e këtij editori dhe shkrimtari 

shqiptar (viti 1975) solli edhe zhvendosje nga nënsistemi letrar i diasporës të autorëve 

tanë si rasti Skendos, Andreas, por edhe të Nikolla Panos, në SHBA. Në vitet '80 në 

Rrethin e Italisë u vërejt një tërheqje nga kritika ndaj sistemit qendror shqiptar të 

Gradilones
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 dhe Camajt.  

Rrudhja e vëllimit të veprimtarive letrare për shkak të mungesës së tribunës letrare të 

sistemit letrar të diasporës pësoi një goditje tjetër me vdekjen e Bilal Xhaferrit (1986). Në 

SHBA dhe në Botën e Lirë, autorët e sipër cituar me zërat e tyre u shpërndanë si zogjtë 

pa fole në meling pot-in euro-amerikan. 

Krijimtaria e tyre humbet në sprovën e mërgimit e mbijetesës, pasi rrethi letrar i 

diasporës në SHBA ishte më ndërkulturori. Nënsistemi letrar i diasporës pesë vjetët e 

fundit 1985-1990 humbi terren në të mirë të anglishtes, si kanal kryesor komunikimi, sa 

kishte raste që një tekst shqip të përkthehej e botohej në një gjuhë (italisht a gjermanisht) 

dhe të ripërkthehej në anglisht, për shtypin që i drejtohej kryesisht marketit gjuhësor të 

shqiptarëve
179

, të natyralizuar si shqiptaro-amerikanë. 

Në vitin 1981, Anesti Andrean e shikojmë të përgatisë rubrikën e librit të ri në revistën 

Buletinin Katolik Shqiptar të Santa Clarës, Kaliforni, në anglisht dhe në vitin 1986
180

 me 

përkthimin e Faustit të Gëtes. Zërat e mërgatës u kthyen në përkujtimore standarte, në një 

ritual, në mungesë të një stimuli moral e profesional. Prurjet e Shêjzave të Koliqit u 

shfaqën edhe në të përkohëshmen Koha e Jonë të Parisit si bartës të vlerave të dikurshme 

pa një strategji të re pas Koliqit. 

Anesti Andrea ishte talenti i fundit i rrethit të Shêjzave ndoshta më moderni dhe rikrijuesi 

i traditës së përkthimit bashkëkohor të poezisë. 

 

I promovuar si përkthyes i poezisë moderne të poetëve amerikanë si Thomas Sterns 

Elliot
181

, me sa dihet për herë të parë, ndonëse ishin përkthyer disa fragmente në dramën 
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me një akt të Koliqit Rrajët lëvizin duke sjellë kështu një nga zërat më modernë botërorë, 

në gjuhën shqipe.  

Konceptet e tij funksionale të shkrimit shmangnin retorikën e letërsisë shqipe të 

realizmit-socialist të cilën ai e braktisi bashkë me atdheun. 

 

Vëmendja e Andreas ndaj përkthimeve i shtoi repertorin, përveç Thomas Eliot-it përktheu 

fragmente nga Fausti i Gëtes, lirika të Keats-it etj. 

Duke konceptuar teknika dhe mjete të reja artistike në marketin e shqipes. Ai me 

përkthimet e tij në anglisht si The Symphony of eagles
182

, dha kontribut në njohjen dhe 

globalizimin e poezisë shqipe. Mbas botimit të kësaj vepre, do të njihej si përkthyes, 

ndonëse botoi një cikël të poezisë moderne të tij. Gjuha e tij duke patur një lidhje estetike 

me dialektin korçar, nuk ndoqi një formim filologjik të Tiranës, duke arritur të krijojë në 

toskërisht, efektet e poezisë përmes vizionit mistik të Keats-it apo Blake-ut.  

Në përkthim, përcjell me shije elementet kryesore të këngëtimit të poezisë Konturë të 

Thomas S. Eliotit: 

 
          Tani vështrojmë si përmes një qelqi në errësirë. 
          Çfar dete çfar ishuj çfar brigje 
          Çfar kreshta shkëmbijsh - 
          Çfar dallgë që shkumben përshkumben 
          Dhe këngë gushkuqësh përkundur ndër pisha - 
          Çfar lojë 
          Vegimesh 
          Që kthehen 
          Rikthehen  
          O bijë! 
          Ata që mprehin dhëmbin e qenit 
          Që është Vdekja  
          Ata që shqyejn shpirtin e vëllaut 
          Që është Vdekja  
          Ata që ngrehin kulla me eshtrat e njeriut 
          Që është Vdekja - 
          U kthyen në pluhur  
          Përpirë nga gjuhët e Kohës  
          Coptuar nga thojt e gjakimit –  
          Prej hiçit në hiç. 
          Kush ësht kjo shkëndijë  
          Që dridhet e zbehet 
          Më rrahjen e pulsit –  
          Më larg se ylli mi largët  
          Më afër se bebja e syrit?... 
          Fërfëritje këmbësh 
          Mes gjethesh Shtatori  
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"Adaptim të lirë të poezisë Marina nga Anesti Andrea",
183

 e quan editori i Shêjzave këtë 

përkthim. Nëpërmes ritmeve e masave, poezia në shqip të paraqet një Eliot të frymëzuar, 

një mjeshtër të përshkrimit dhe të sentimentit. Gjithsesi titulli Konturë është ruajtur në 

trajtën më të përshtatëshme me një fjalë shqipe. Ndërsa në poezinë Balada e Ballaban 

Bader Pashës, është mbindërtuar mbi traditën e poezisë epike, duke iu përshtatur një 

prirje të shkollës etnofolklorike të Koliqit dhe rrethit letrar të Romës. 

Poezia e Anesti Andreas, ndonëse nuk ka botuar ndonjë përmbledhje poetike sipas 

kronologjisë së shkrimeve të botuara, ka një referencë tjetër përveç poezisë angleze të 

romantikëve: atë të lirikës simboliste të Thomas Elliotit dhe poezisë bashkëkohore 

amerikane. Interteksti keatsian: Kënga e zotit të shkretirës, i ka dhënë poezisë sonë, një 

dallueshmëri nga sistemi letrar kombëtar në Tiranë, por poezia e tij mund të quhet edhe si 

një pikënisje ndaj poezisë mistike të Beqir Musliut dhe Teki Dervishit në Kosovë.  

 
Letrari i ri Anesti Andreu, bashkëpuntuer i vlertë i ynë, i ka ra në tê me lumni 
depërtimi e me shije të sigurtë artistike frymës së lyrikës Marina të të madhit poet ingliz 
Thomas Stearns Eliot. Nuk asht përkthim, por adaptim ku lirisht krijohet përsëri në 
gjuhë shqipe atmosfera shpirtpaquese e kësaj poezije në të cilën, në nji vegim 
ujdhezash rrahë prej valve së stuhishme detare, xixllon nji rreze shprese përsjellë nga 
kangë gushkuqash dhe ersime pishash. Në kët adaptim ndiehet afshi me të cilin Anesti 
Andrea e ka përvetësue mbrendin e thellë të poezis s’ Elliotit. [...] 
Ai, në vepra të veta, bashkangjiti nji mendesqueti të jashtazakonshrne me nji talent 
poetik mrekullisht të hollë. Qe pohues i bindun i vlerave fetare e kulturore. Nji ndër 
thanje ma veshtrimplote të tija asht kjo: ―Na luftojmë për të mbajtë gjallë dishka ma 
tepër se për të ba me ngadhnjye dishka‖. Rrajët e poezis së këtij poeti ultramodern 
ushqeheshin në langjet e traditës klasike.184 

  

Kritika inkurajuese e Koliqit për përkthimin shoqërohet, me një ―sekret të platformës së 

tij estetike‖ atë të burimit të poezisë moderne tek letërsia klasike, tregon edhe prirjen e 

editorit drejt poezisë moderne, krahas njohjes së klasikëve dhe simbolistëve për t‘i dhënë 

lexuesit të ri të nënsistemit kombëtar, një pamje të plotë të zhvillimeve letrare të rrymave 

më të ndryshme dhe të panjohura në Shqipëri.  

Elioti i sjellë së pari në shqip nga Andrea, në Prishtinë u bë i njohur me librin e tij Ese të 

zgjedhura botuar nga shtëpia botuese Rilindja. Në Shqipëri vepra e tij (e ndaluar) nisi të 

përkthehej pas vitit 1990, rreth 20 vjet pas përkthimit të parë të Andreas dhe 25 vjetëve të 

përfshirjes në sistemin letrar të shqipes, përkthimi i fragmenteve të kryeveprës së tij The 

waste land është cituar si dedikim që i paraprin dramës së Koliqit Rrâjët lëvizin.
185

  

Vargjet në anglisht, strofa e dytë, nga poema Toka e shkretuar (Toka e shkretnueme) e 

Tomas Eliotit i shërbeu Koliqit në motivin e dramës.  

Andrea si dishepull i Koliqit me përkthimet e poezisë së tij dhe të përkthimit të pjesëve të 

zgjedhura të poemës Fausti, premtonte një të ardhme virtuoze, pasi i përmbushte të dy 

kushtet e vendosura nga Koliqi: të njohjes së letërsisë klasike dhe asaj moderne. Me 

humbjen e Koliqit botimet sporadike u përballuan nga vetë poetët si në rastet e Arshi 
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Pipës dhe Martin Camajt me botimet e tyre kryesisht të poezisë, ndërsa për veprat 

studimore ata gjetën përkrahjen e editorëve të specializuar për temat globale. 

 

4.2. Romantizmi i zi. 

Kënga e zotit të shkretëtirës, është një poezi përfaqësuese e Anest Andreas e cila paraqet 

përkime (kontakti genetik) bazuar në intertekstet te poezia romantike angleze e Xhon 

Kits-it, e përpunuar edhe nga mistikë si te Borhesi. Por kjo poezi e viteve '70 ka dialoguar 

me poezinë bashkëkohëse të Teki Dervishit dhe Vilson Blloshmit. Përkime të vargjeve të 

caktuara janë vërejtur te poezia Jeta e Xhevahir Spahiut. 

Në këtë poezi simbolike konceptohet një botë hipnotike përmes magjisë së Orientit 

koncepte të cilat ndërveprojnë me besimin kristian duke vënë kodet-tabu: nën sprovën e 

magjisë së zezë. Pasiguria e jetës e shtyn motivin e subjektit të dialogojë me poezinë e 

romantikëve të zinj si John Keatsi që shërben si paratekst për të dhënë sensacionet e të 

panjohurës ekzotike, përmes paranormales së mjeshtrit të madh që s‘e pret shpata, gjë e 

shpjegueshme kjo në poezinë me zanat-xhind të Keatsit (La belle dame sans Merci) të 

cilat tërhiqen para këtij mjeshtri "zot e bir e pronar i shkretëtirës".  

Ndikimi i poetit tonë të ri, në këtë fushë mistike është një fushë e eksploruar edhe nga 

Teki Dervishi me librin Shtëpia e sëmurë, deri diku edhe Beqir Musliu me librin Darka e 

Magjisë
186

. Raporti me botën e dervishëve, të Orientit të mjeshtërve të magjisë e ka 

ndikuar repertorin e poetit që ka lëvruar poezinë mistike nëpërmjet një rrëfimi biblik. 

Duke bërë pjesë të poetikës diskursin teologjik të ironizuar të përcaktimit engjëllor të 

gjinisë: mashkull apo femër, Andrea shërbehet nga kronikat e vendosjes së kodifikimit të 

hierarkisë së figurave fetare në Kishën Romane të Bizantit, duke i qendruar një 

terminologjie teozofike. Me anë të numerologjisë simbolike të shtatë engjëjve të gjykimit 

të fundit shenohet një betejë me Zotin e shkretëtirës, të këtij zoti mag, motiv i të cilit 

është bërë një nga poezitë më përfaqësuese të rrethit të Shêjzave por edhe të poezisë sonë 

të viteve '72-'73. 

Anesti Andrea me intertekstet me shkollën angleze të poezisë (John Keatsit), përcjell një 

koncepsion të ndryshëm ndaj qenieve diabolike të Zanave-xhind (fairy), pasi subjekti nuk 

i nënshtrohet qenieve engjëj-xhind si te Keats-i, ai bart virtualitetin e mjeshtrit të madh 

kristian, të një shumëtrajtshmërie të vizionit të fuqisë universale. 

Kumtet biblike: jam ai që jam/ dhe s’jam ay që jam. Në poezinë e Xhevahir Spahiut 

marrin një semiotikë personale.
187

  

           
         Jam ai që s’kam qenë 
         Ai që do të jem nuk jam  

Anesti Andrea: 

           
         unë jam ay që jam 
         Dhe s'jam ay që jam 

Këtë moment të zhvillimit të sistemit qendror ndaj nënsistemit mund të themi se kemi një 

agregat veprimtarish të përbashkëta mes dy shkrimtarëve të njëmendësisë: Andrea-

Spahiu. Me botimin e këtij distiku për të cilin Xhevahir Spahiu u akuzua si përfaqësues i 
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rrymës së ekzistencializmit, për çka edhe zhvilloi një autokritikë në Lidhjen e 

Shkrimtarëve, sistemet letrare me prodhuesit (Spahiu-Andrea) iu nënshtruan 

institucioneve (konteksteve) të ndryshme shfaqur në revistat qendër: Shêjzat/ Nëndori.
188

 

 
           Kënga e Zotit të shkretëtirës 189 
 
           Dhe ditën e shtatë të asaj dite 
           Të shtatën ditë si u ktheva nga shkretira 

Pashë (a thashë se pashë) shtatë ëngjëllesha 
Te hajati i kasolles (i kasolles që është e t'im gjyshi) 
Dhe e gjyshit të gjyshve të mij dhe e të gjithë farefisit 
Dhe te ay hajat thashë se pashë shtat ëngjuj 
Po thom dhe nuk betohem a ishin ëngjuj a ëngjëllesha 
Se lëkura e tyre ishte e butë si mëndafshi 
Dhe buzët e tyre të kuqe dhe të plota mu si mana korriku 
Po rreth një brezi të mesit u vareshin jataganë dhe pisqolla 
Dhe ay që dukej më i madhi i tyre u afrua dhe buzqeshi 
Dhe unë e pyeta i habitur a ishin ëngjuj a ëngjëllesha 
Po ay buzqeshi dhe nuk foli dhe vetëm tundi kokën190 
Dhe unë pa masë i hutuar e pyeta për ç'punë kishin erdhur 
Dhe ay cicëroi si bilbili në vapën e Gushtit dhe tha 
Se kishin ardhur të më gjykonin 
Dhe unë pa masë i hutuar u përgjegja se këtu (në shkretirë) 
Nuk ka as gjyq e as gjyqtarë dhe i thashë se ata të njomë 
Dhe të rritur do kishin gabuar udhën dhe kishin rënë në shkretirë 
Që është prona e gjyshit të gjyshve të mi; 
Dhe që këtu (në shkretirë) gjëja e gjallë nuk ron 
Dhe u përgjegja dyke thënë se unë vetë i përngjas gjës së gjallë 
Po nuku jam as gjë e gjallë as e vdekur po jam i Biri 
Dhe i Zoti i kësaj shkretire dhe që unë jam ay që jam 
Dhe s'jam ay që jam 
Se unë jam gjyshi dhe stërgjyshët dhe s'jam ata 
Dhe se ata janë unë dhe unë jam Zoti i ksaj shkretire 
Dhe pasi fola këto fjalë ata nuk folën 
Po tundën kokën dhe vështruan njëri jatrin 
Dhe ay që dukej më i madhi i tyre buzëqeshi 
Dhe u dha urdhër të më lidhin 
Dhe kur e panë se s'lidhesha (se s'jam si gjë e gjallë) 
Tundën kokën me habi të madhe 
Dhe ikën të tmerruar 
Dhe unë u ktheva prapë te gjinjt e Shkretirës 
Dhe piva qumshtin e saj dhe e pyeta 
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(Se isha mjaft i merakosur) 
A janë ëngjuj të bukurit e Zotit tjetër apo ëngjëllesha 
Dhe ajo tundi kokën dhe nuk foli. 

 

Cikli i vitit 1973 botuar në revistën Shêjzat, shoqërohet edhe nga poezia Letër (Mbas 

leximit të një vjershe nga Li Shanglin) që i jep Andreas një profil të plotë të drejtimeve 

moderne të poezisë. 

 

 

5. Mhill Marku. 

Mhill Marku, emigroi nga Italia në SHBA më 1950 ku studioi shkencat sociologjike. 

Bashkëpunimi i tij përveç revistave shqipe u shtri edhe në shtypin amerikan në anglisht. 

Në shtypin e diasporës në Shêjzat kontribuoi duke shfrytëzuar tematikat e antropologjisë 

sociale dhe të etnogjenezës. Ai për më tepër shërbeu si pikë referimi pasi pati 

rekomanduar shqiptarë të tjerë si Zef Nekajn për të emigruar në Kaliforni, vend i cili do 

të merrte një rëndësi të posaçme me ardhjen e Gjon Sinishtës dhe të grupit më të ri të 

diasporës, të përbërë nga Nikolas Pano, Sami Repishti dhe Arshi Pipa duke krijuar një 

koloni elitare shqiptarësh në Bregun perëndimor që më pas do t'i bashkoheshin me 

shkrimet e tyre revistës Buletini Katolik Shqiptar të Un. Santa Clara, Kaliforni. Shumica 

e këtij grupimi ishin persekutuar në Shqipëri e Jugosllavi, por që ishin arsimuar në 

Europë e sidomos në Itali siç ishte rasti i Mhill Markut që ishte diplomuar më 1944 në 

Institutin e Farnesinës. 

 
Shkrimet e tij u dalluan për gjallsi stili, për qartësi dhe gjuhë të kujdesëshme dhe të 
pastër shqipe. Punën e vet si arsimtar e shkrimtar Mhilli e kishte marre si misjon e jo 
vetëm ndër bashkëvllaznit, por edhe ndër të huej. I bindun se si Shqiptar kishte dishka 
t'i thojë të huejit, shkrou dhe anglisht (The Red Pioneer; Let God Be the Judge).191  
 

Në vijim të shkrimit nekrologjik në revistën Shêjzat, Martin Camaj citon vlerësimin e 

Rexhep Krasniqit: 

 
―I frymzuem me ndjenja njerzore e kombtare që kalojnë kufitë e krahinës, te ambjentit 
të zakonshëm, të dallimit fetar e politik, Mhill Marku ishte kurdoherë gati me dhanë 
pjesën vet të çmueshme në të gjitha qëllimet ndërtuese dhe të dobishme shqiptare dhe 
që e nderojshin emnin shqiptar n'Amerikë dhe në vendet e tjera të hueja‖ (Shqiptari i 
Lirë, Qershuer-Korrik, 1966). 
 

Në korrespondencën e Zef V. Nekajt të botuar në vëllimin: Kuvend letrash me miqtë,
192

 

janë përfshirë edhe të dhëna rreth bashkëpunimit të Nekajt me Markun për ndihmën e 

Mhillit për emigrimin e Nekajt në Kaliforni. Nekaj ndërsa i shkruan Krujës duke dhënë 

edhe vlerësime për gjenialitetin poliglotik të Markut: si Ivanaj i dytë [Marash Ivanaj] për 

njohjen e gjuhëve të huaja. 
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5.1. Tregimi autobiografik. 

Një tregim i shkurtër i jetuar i Mhill Markut: Për ndore
193

 mbi gjakmarrjen në malësitë 

shqiptare, nuk shënon risi tematike. Pas ndikimit të pashmangshëm stilistik të Koliqit-

narrator në endjen e rrëfimit për Malësinë e egër çdo detaj ka gjurmë përjetuese të autorit. 

Një autenticitet antropologjik dhe sidomos etnografik me anë të të cilave përfytyrimi i 

mjedisit bëhet më konkret pa humbur në poetizime të tepërta. Me anë të pikturimit të 

tablos brenda shtëpisë-kullë dhe të disa konstatimeve të lidhura me një sinkronizim me 

realitetin kanunor jepet një protokoll i përpikët i zbatimit të ligjit të maleve në premtimet 

që Mhilli i ka sjellë përmes një përjetimi të ngulitur dhe jo të një vëzhguesi të përciptë të 

shkrimtarit-qytetar që i vesh me mjegull romantizmi e mistike realitetet në malësi. Ky 

është dallimi i rrëfimtarit malësor Marku. Ai në dukje e bën fiksionin ndjekës të veprimit 

konkret e të një përshkrimi mjedisor të paidealizuar ku do të ishte përshkuar novelistika e 

Koliqit. 

Ai i shmanget artificeve skenike dhe spektaklit të përfytyrimit, duke i besuar vetë ngjarjes 

peshën e spektaklit. Ndonëse është shkruar 30 vjet pas botimit të Hijes së Maleve të 

Koliqit, tematizimi i gjakmarrjes te Marku shpreh një devoluim tematik për receptuesin e 

diasporës. 

 

5.2. Subjekti kronikë. 

Subjekti i Markut, është një kronikë e hedhur në letër, një raport mbi ngjarjen, por Mhill 

Marku duke rrëfyer në vetë të parë si narrator pjesmarrës në ngjarje nga kujtimet e 

fëmijnisë ndalet, në një analizë për pasojat social-ekonomike të saj, me një gjuhë 

autentike të ashpër, të maleve me një rekuizitë tepër të spikatur për saktësinë enologjike 

si kostumi burrnor: tirqi, xhamadani, guberja me tufë e sidomos huta, që shënonte futjen 

e narratorit të shkëputur nga fëminia, në radhën e djemve të shtëpisë ku hyn personazhi 

kryesor Gjoni.  

Gjon Nika i Bregut të Lumit kishte një vit pa kapërcyer pragun e kullës sepse i rënë në 

gjak për shkelje premtimit të fejesës, me Mark Lulin e fisin Mekshaj dhe i kërkon 

narratorit (i biri i M.D.) ta ndjekë për ndore për të thyer, detyrimin e gjakmarrjes duke 

punuar tokën. Ngjarja vijon me rrethimin e sulmin me armë ndaj shtëpisë së Gjon Nikës, 

duke i vrarë kaun. Gjatë shkëmbimit të zjarrit sulmuesi kapet gjallë nga djali dhe të dy 

familjet i binden vendimit të pleqve sipas Kanunit.  

Zgjidhja e tregimit me pajtim jep një anë pak të njohur të përplasjeve mes fiseve asaj të 

marrëveshjeve kundrejt gjobitjes. 

Mhill Marku njohës shumë i mirë i leksikut të maleve, i mëshon më shumë rëndësi 

rrëfimit sesa dialogut, duke qendruar më pranë skicës letrare gjatë paraqitjeve të tij në 

shtypin e diasporës.  

Historiografi Karl Gurakuqi duke vënë në spikamë dallueshmërinë e gjuhës së Markut e 

lidh këtë me përvojën jetësore të Markut si bir malesh si bazë e një tregimi antropologjik. 

 
Simbas Kanunit të malevet, kur nji njeri asht në rrezik jete dhe i kërkon ndore njênit, 
don të thotë se gjindet nën mprojtjen e këtij. Tregimi sillet rreth këtij zakoni të vjetër 
shqiptár. Mhill Marku âsht vetë bir malesh, âsht rritë në rrethana të kanunit, kallximi i 
tij asht mbështetë në përvojën e përditëshme, prandej âsht mâ tërhjekës. Gjuha e 
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përdorun prej këtij shkrimtari të rí âsht e qirueme, nuk ká fjalë të hueja, âsht e 
rrjedhëshme, me ndërtime thjesht shqipe.194 

 

Kalimi i këtij autori në melting potin ndërkulturor dhe të shtypit amerikan më lehtë se 

autorët e tjerë të emigracionit qytetës shënon një karakteristikë përshtatshmërie më të 

lartë se teoria e paragjykimit vënë në dukje nga studiuesit e gjysmëshekullit 20 në 

Shqipëri, kult i cili u krijua me zhvillimin e institucioneve arsimore e kulturore në 

qendrat e e reja kulturore shqiptare si Tirana dhe Prishtina. Mhill Markun prof. Zef Nekaj 

e quante "Mirash Ivanaj i dytë"
195

 për talentin e përvetësimit të gjuhëve të huaja. 

 

 

Përfundime: 

Autorët e një njohje më të vogël se autorët kryesorë të diasporës letrare janë ata që kanë 

krijuar vëllimin kulturor në mërgimin amerikan. Vasil Alarupi i ardhur nga Korça i dha 

tonin novelistikës shqiptare por emri i tij u mbulua nga dështimi i skemës së sistemit 

letrar kombëtar me daljen e këtyre autorëve-qendër në perëndim. Krijimi i një hierarkie 

vlerash para daljes në mërgim e dëmtoi konkurrimin e lirë të veprave letrare. Këta autorë 

u gjetën pa receptues të mjaftë dhe emri i tyre nuk evoluoi në krijimtari, përsa i përket 

vëllimit por edhe larshmërisë së tematikës. 

Autorë si Zef Nekaj dhe Mhill Marku të cilët kontribuan në rreshtin e profesorëve patën 

një prodhim premtues në vitet '60 por që nënsistemi i pranoi në periferi për këtë shkak. 

Prodhimi i tyre nga krijimtaria u zhvendos nga qendra në periferi ku mjaft prej tyre 

humbën në favor të gjuhës pritëse dhe mundëse. Tipari kryesor i këtyre autorëve u shfaq 

në karakterin ndërkulturor të përkthimit të poezisë moderne amerikane si Tomas Elioti, 

duke shënuar një bashkëkohësi të letërsisë sonë të diasporës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194

 Shejzat, 9-12, Romë 1967, f. 380. 
195

 Kruja, Mustafa: Kuvend letrash me miqtë, Letërkëmbim me Zef Nikaj, Omska 1, Tiranë, 2012, f. 417. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJESA E DYTË 

 

PRODHIMI LETRAR JO ARTISTIK 

(KRITIKA, FILOZOFIA, HISTORIA, FILOLOGJIA, TEOLOGJIA) 

 

 

 

KAPITULLI I PARË 
 

KRITIKA DHE MENDIMI NË DIASPORË 
 

 

1. Hyrje. 

Krahas zhvillimit të një letërsie shqiptare në Diasporë në vitet 1944-1990 me autorët më 

të njohur si Koliqi, Camaj e Pipa, jemi ndalur në identifikimin dhe shqyrtimin e 

tipologjisë së kritikës dhe të funksionit të saj në kohë dhe si premisë për plotësimin e 

tablosë kritike në sistemin letrar kombëtar. Duke qenë se historiografia zyrtare dhe në 

opuset kritike të autorëve qendër-sistemore janë privuar subjektet e prodhimit kritik të 

diasporës, kërkimi ynë ka synuar: rileximin e kritikës shqipe brenda nënsistemit letrar 

kombëtar të diasporës zhvilluar në katër dekada; argumentimin e autonomisë kritike 



konceptuar përmes dallimit të funksioneve të kësaj kritike, si tipare bazë të kritikës së 

diasporës. 

Përcaktuese në vëllimin e kritikës së zhvilluar në diasporë, kanë qenë revistat letrare-

kulturore më të rëndësishme, si kohëzgjatje dhe praktika kritike shkencore si zbatim i një 

metodologjie të standartizuar në studimet universitare albanologjike të shkollave 

përkatëse: Romë, Palermo, Napoli, Mynih, Columbia Un. etj.: Shêjzat, Romë 1957-1978, 

Koha e Jonë, Paris 1962-1992, Buletini Katolik Shqiptar, Kaliforni 1981-1994.  

Për përcaktimin e funksioneve të kritikës mund të parashtrojmë një model me 3 

komponentë të kritikës së diasporës.  

1) Komponenti i funksionit inherent të kritikës së diasporës: e cila përcaktoi metodat dhe 

teoritë e përshtatëshme të brendëshme në përzgjedhjen dhe analizimin e veçorive artistike 

por edhe koncepteve të veprës, grupi veprash apo të objekteve studimore të Sistemit 

Letrar Qendror krahas atyre (më të pakta) të Nënsistemit Letrar të Diasporës.  

2) Komponenti i funksionit të kritikës nisur nga modeli i ndërkulturalizmit: atij estetik 

dhe ndikimit të "të huajës si gjuhë" dhe derivateve të saj kulturore të Perëndimit, në 

ndërkëmbimin deri tëhuajsimin e kanalit linguistik të prodhimit studimor kritik, duke 

ofruar modelin estetik të shijes dhe të qasjes lidhur me objektet e marra në shqyrtim me 

monumentet klasike, apo moderne letrare-kulturore të Perëndimit.
196

  

3) Komponenti i funksionit etik dhe metakritik të kritikës shqiptare në diasporë të 

demostruar krahas studimeve në një agregat veprimtarish kulturore në Perëndim: 

simpoziume, konferenca, qendra studimore universitare, kremtime etj. 

 

1.1. Objekti dhe metodat. 

Kritikat dhe studimet e botuara nga autorët në revistat letrare: Shejzat (Romë), Koha e 

Jonë (Paris), Buletini Katolik Shqiptar (Santa Clara, Kaliforni) si bazë e rrjetit të 

aktiviteteve letrare dhe procesit të ndërkomunikimit të botimeve si kusht për ekzistencën 

e nënsistemit letrar kombëtar. Përcjellja e mendimit kritik me anë të botimeve studimore 

(në gjuhë të huaj) në Perëndim lidhur me prodhimin letrar Shqipëri / Diasporë. Metoda 

komparative, interkulturore dhe analitike për përcaktimin e tipologjisë dhe koncepteve të 

kritikës si degë e shkencës letrare mbi veprat letrare dhe historiografike. Deideologjizimi 

i metodave studimore si tipar bazë i materialeve të përzgjedhura në këtë studim si 

asimetri e metodës që përfshiu funksionet në kritikën e Qendrës Letrare Sistemore në 

Tiranë e deri diku në Prishtinë. 

 

1.2. Kritika në nënsistemin letrar të diasporës. 

Gjatë rrahjes së mendimeve për rishkrimin e historiografisë letrare të gjysmës së dytë të 

shekullit xx nuk është përmendur fakti i ekzistencës së kritikës dhe të studimeve të 

autorëve të diasporës për prodhimin letrar të sistemit letrar kombëtar në Tiranë-Prishtinë 

por edhe të dikotomisë së vlerave nga përfaqësuesit e kritikës në qendër dhe në diasporë. 

Diaspora ruajti si autor qendër-sistemore: Fishtën, Konicën, Koliqin e pas tij autorët 

"Hermetikë" e "ekzistencialistë"
197

 si Pashku, Arapi, Haliti, Zeqo dhe në vitet '80 

Camajn; Sistemi Qendror Letrar Migjenin, Shuteriqin, Agollin, Kondin, Kadarenë. Duke 

parë se rezultatet e këtyre studimeve dhe aktiviteteve ishin të ndryshme në qendër 
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(Tiranë-Prishtinë) dhe diasporë (Romë-Paris-Munich), por edhe të kundërta duhen dalluar 

faktorët ndërveprues për arritjen e rezultateve të ndryshme të kritikës në diasporë, së pari: 

 

Faktori i funksionit inherent të kritikës në diasporë, ai i përcaktimit të filozofisë së artit 

dhe ligjërimit artistik si primarë në përcaktimin e vlerës së krijimtarisë nga subjektet 

kritike. Konstatimi i përvijimit të metodave dhe teknikave lidhur me misionin e studimit 

si pjesë e shkencës letrare të ndikuar nga zhvillimet e aplikimet e teorive të reja të 

shfaqura në Perëndim, si bashkëkohësi e kritikës kombëtare.  

Në diasporë dallohet vijimi i një kritike historike-filologjike (De Sanctis) te autorë si Karl 

Gurakuqi dhe Namik Resuli, të kritikës intuitiviste
198

 (Benedeto Croce) dhe të 

interpretimit psikanalitik të tekstit tek Ernest Koliqi dhe Giuseppe Gradilone, të zbatimit 

të metodës së letërsisë komparative te Martin Camaj dhe Arshi Pipa, por edhe të 

interpretimit të tekstit dhe të zbatimit të teorive të strukturalizmit. Dalja në mërgim e 

autorit-qendër të viteve '30 -'40 si Koliqi, por edhe të kritikëve Namik Ressuli e Arshi 

Pipa siguroi vijueshmërinë e traditës së kritikës moderne. Modelet e kritikës së Krist 

Malokit dhe Mitrush Kutelit, u konsideruan teori të "ndaluara" në qendrën sistemore 

bashkë me aplikimet e tyre të: interpretimit semiotik, psikanalitik dhe sidomos 

formalizmit apo strukturalizmit (Jakobsonit apo Roland Barthes etj.). Shkenca letrare dhe 

kritika  në qendrën sistemore u mjaftua me studimet socio-historike dhe tekstologjinë e 

autorëve të vjetër. Autorët e diasporës (Koliqi-Camaj-Gradilone) e interpretuan kritikën 

dhe historishkrimin e letërsisë në Shqipëri si sociologjizëm vulgar,
199

  por edhe si 

mbivlerësuese të ideologjisë, si normë bazë të krijimtarisë e kritikës, kundrejt formës 

artistike. 

Në kritikat mbi përkthimet Martin Camaj inicioi metodën komparative dhe vuri në 

përdorim një terminologji kritike të mbështetur në teoritë e reja si formalizmi, 

strukturalizmi, ndërsa Gradilone aplikoi metodën e interpretimit të tekstit. Camaj në 

analizën e përkthimit të pjesës së parë të Komedisë hyjnore, Ferri të Dante Alighierit në 

përkthimin e Pashko Gjeçit
200

 në një akribi të kompetencës i jep shprehje dukurisë së 

interpretimit ndërkulturor përmes kalimit nga gjuha në gjuhë, ku rezultatet mbi të 

arriturat nuk shpallen në pozitive e negative si në kritikën shqiptare, por përmes qëmtimit 

të fakteve dhe arritjes së formës danteske në gjuhën shqipe, krahasimisht, me përkthimet 

e pjesëve të zgjedhura të Komedisë Hyjnore nga Ernest Koliqi.  

 

Së dyti: faktori i funksionit të kritikës nisur nga ndërkulturalizmi, dhe niveli shkencor në 

revistën Shêjzat, (Koliqi, Camaj e Gradilone) kishin vënë kritere të njohjes në nivel 

shkrimtarie fillimisht të gjuhës shqipe: 

 
Çdo shqiptar qi ká nji mendim fryt-dhanës për të shfaqun dhe din t’a shfaqi në shqipe 
të paster, çdo intelektual qi lakmon të rrahi nji çashtje ditunore ase don të paraqesi 
prodhimet e veta letrare, ka me gjetun vend në këto fletë t’ona,...201 
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Ky qendrim që u ndryshua më vonë me kriterin e njohjes së ―një gjuhe‖ (të huaj), vendosi 

një kriter ndërkulturor. Ky kriter ndërkulturor, i vendosur nga redaksia e Shêjzave: 

Koliqi-Camaj-Valentini shërbeu si funksion kryesor lidhur me jetëgjatësinë e revistës 

kulturore-letrare: me kohëzgjatje 17 vjet, që kulmoi në numrin komemorativ, të vitit 

1978, e përvijoi deri në fund të prodhimit të kritikës së letërsisë shqipe, duke ua botuar 

prodhimin kritik autorëve bilingualë: shqip-italisht të Valentinit-Koliqit-Gradilones-

Camajt në revistën Shêjzat. Ndërsa Arshi Pipa dhe Anest Andrea në anglisht (revistat 

Koha e Jonë, BKSH, Shêjzat). Aplikimi i teorive moderne letrare në praktikën kritike të 

arbëreshit Giuseppe Gradilone me Studi di letteratura albanese,
202

 dhe të Arshi Pipës në 

kryeveprën e letërsisë komparative të kritikës Dante and Montale, Minesota 1978, 

ndonëse janë botuar në gjuhët italisht dhe anglisht nuk mund të receptohen pa qasjen 

sipas metodës ndërkulturore. Përpunimi i termave të kritikës së diasporës sipas teorive 

dhe metodave ka përpunuar një argument teorik përmes shprehjes artistike, siç është 

motivi kërkimor i poemës Palimpsest të Martin Camajt.
 
Rrjeti i kritikës shqiptare si 

aktivitet ndërkulturor, ka krijuar kanalin e gjuhës tjetër jo për shkak tëhuajzimi por për 

shtrirje të vëllimit të komunikimit në atë të kritikës polisistemike si ndërkomunikim që i 

parapriu rrugës së prodhimit letrar në biling sikundër Camaj me vëllimin lirik- Gedichte 

(1991), ndërsa kritika në diasporë ruajti funksionin e saj të ekzistencës në melting  pot-in 

ndërkulturor. 

 

Së treti: faktori i funksionit etik në praktikën kritike të diasporës ndaj prodhimit letrar në 

qendrën sistemore Tiranë-Prishtinë përfaqësuar kryesisht nga editorët: Ernest Koliqi, Lec 

Shllaku, Gjon Sinishta, Bilal Xhaferri por edhe nga Martin Camaj, Giuseppe Gradilone 

dhe Arshi Pipa. Paraqitja e kësaj etike është shfaqur si tipar kryesor që herët në kritikën e 

diasporës, duke u bërë alter ego për mërgimtarin. Kritika i drejtohej kryesisht receptuesve 

të diasporës për shkrimtarët dhe tekstet bazë të realizmit socialist, term që Gradilone dhe 

Koliqi e konsideronin realizmi social. Këto kritika, që në vitin 1957 me themelimin e 

revistës Shêjzat, kanë hyrë në formën e tamizdateve, në Tiranë e Prishtinë apo kanaleve të 

tjera gjuhësore të transferuara nga nënsistemi i letërsisë së diasporës në qendrën 

sistemore kombëtare. 

Në etikën e kritikës së diasporës mund të dallojmë dy komponentë a) Etikën 

ndërkulturore; dhe b) Etikën tradicionale. 

a) Kritika si etikë ndërkulturore: në kritikën e poezisë moderne, Giuseppe Gradilone për 

arritjen e aplikimit të filologjizmit ndërkulturor në studimin e tij "Poezia Eterodokse e 

Fatos Arapit"
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 vlerëson shmangien nga norma zyrtare përmes përqafimit të rrymës së 

hermetizmit në poezi të autorit, nëpërmjet identifikimit të analogjive dhe figurave të 

poezisë së madhe hermetike të Quasimodos, Ungarettit, Montales si ndikime 

(intertekste), apo duke nxjerrë në pah etikën shumëkuptimore të tekstit ku definohet 

repertori i mjeteve letrare të panjehëshme për kritikën e regjimit që e kapluar nga 

ideologjizmi ishte në zotërim të mjeteve të kufizuara repertuale për të përkapur 
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simbolikën dhe analogjinë kuptimore të interpretueshme në një lexim ekuivok të lexuesit 

të ardhshëm duke iu shmangur barrierës ideologjike.  

 

Kritika e Lec Shllakut në vlerësimin e tij për poezinë e Faslli Halitit si aktualizim të 

motiveve politike duke i shtuar lojën e intonimit ironik të pllakateskes. Shllaku dalloi 

bartjen e simbolikës së pakriter apo të banalizuar ideologjike si te poema Djali i 

Sekretarit, Dielli dhe rrëkerat si receptim parodik. Kritika e Shllakut
204

 zbuloi funksionin 

e dobësimit të mjeteve të ideologjisë mbizotëruese përmes shpërdorimit të fjalëve simbol 

të komunizmit, arritur përmes tejkalimit të shprehjes ideologjike. Interpretimi i teksteve 

jopoetike, dhe diskursive të Halitit që sipas Shllakut shkaktoi analogjinë e konceptit të 

Sollzhenicinit të efektit të një letërsie disidente që mund të arrihet përmes shkrimit të 

letërsisë komuniste. Ndërsa parodizmi i Halitit përmes stigmatizimit të retorikës dhe 

mjeteve formale të hermetikëve identifikon për Shllakun poezinë kundër kontrollit të artit 

në poezinë Sekretari i partisë, të këtij poeti. Këtë sensibilitet kishte përkapur edhe kritika 

zyrtare në Tiranë lidhur me "rrymën", por për ndëshkimin e poetit në Pleniumin e IV-t. 

Sterilizimi i skajshën i figuracionit duke e lidhur fjalën me kuptimet ideologjike, u 

vlerësua nga Shllaku si mision etik i Halitit të cilin kritika në Shqipëri e krijimtarinë e tij 

quajti "banale", duke ―interpretuar‖ se më heqjen e atributit autonom të fjalës, asgjësohej 

konteksti, duke krijuar kontekstin e mungesës intonative si tipar paradoksal i receptimit 

ironik të retorikës së kohës. Gjatë pleniumit të IV, 26-28 qershor 1973, dhe konferencës 

së Lidhjes së Shkrimtarëve pas një muaji Korrik 1973, 41 vjet më parë ku u dënuan poetët 

Fatos Arapi, Faslli Haliti,
205

 Moikom Zeqo e Xhevahir Spahiu. Akuzat e kritikëve si 

Dritëro Agolli, Razi Brahimi, Andrea Varfi në revistën e Lec Shllakut ku citohej nga Ujk 

Mali (pseud. i Lec Shllakut) Sollzhenicini se "sistemi komunist në Shqipëri mund të 

luftohej përmes pozitave vërtet komuniste"
206

. Qasja e Shllakut në këtë lëvizje të kundër 

"hermetizmit" dhe "realizmit vulgar" mori rol parësor etik në gjithë kritikën e diasporës 

duke aplikuar metodën ndërkulturore dhe duke vlerësuar poezitë e Faslli Halitit: "Djali i 

Sekretarit", "Çifligu", "Dielli e rrëketë", "Koburja" etj. si sprovë morale dhe artistike. 

Edhe në revistën Shêjzat u ndoqën zhvillimet "kundra poezisë hermetike" në Shqipëri. Si 

tipar etik kritika e diasporës është shfaqur edhe në kontestin ndaj tematologjisë politike 

në prozën e zhvilluar në Shqipëri dhe Kosovë. Kritika e diasporës disa herë ka tejkaluar 

rolin e kritikës duke propozuar norma për zhvillimin e letërsisë jashtë dogmave duke 

stigmatizuar luhatjet etike të shkrimtarëve në Shqipëri. 

  

b) Etika tradicionale në kritikë: kritika e diasporës pasi u kujdes për krijimtarinë e jo 

vetëm, të Halitit, Fatos Arapit, Adem Demaçit si autor i vëllimit "Gjarpijt e gjakut" në 

revistat: Koha e jonë, Buletini katolik shqiptar i Gjon Sinishtës në Kaliforni. Kjo kritikë 

tradicionale ndiqte rrjetin e veprimtarive letrare. Ndërsa u zhvilluan elementë të kritikës 

socio-antropologjike, të strukturalizmit për formën e riparaqitjes së miteve kombëtare në 

letërsinë "e re" nga shkrimtarët e qendrës sistemore, duke interpretuar me relativizimin e 

tyre, mënjanimin e traditës letrare bashkë me mitologjinë si pjesë e "normës". Martin 

Camaj e ―dekonstrukton‖ romanin Hasta la Vista të Markos dhe gjuhën e përdorur të tij, 
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gjithashtu edhe deformimet psikike veshur personazheve me mikrotopos tradicional, te 

romanet Dasma dhe Gjenerali
207

. Ndërsa Arshi Pipa sheh në kritikën e tij ndaj Kadaresë 

në romanin autobiografik Kronikë në Gur një tipar të disidencës në letërsi, ndryshe nga 

Janet Byron
208

 që dallon në krijimtarinë e Kadaresë elementin nacional si sistem-krijues 

letrar. Pipa si njohës i politologjisë ndërmerr një rrjet interpretimesh të qelizave të 

shprehësisë alegorike dhe metonimike në ligjërimin alegorik të Kadaresë, në vizionet 

apokaliptike të kapitullit hyrës të romanit Kronikë në gur. Interpretimet nisur nga 

semiologjia e krahinizmit të gjuhës dhe fakteve historike arrin të ofrojë struktura të 

hipotipozës me të cilat ngarkohet nënteksti kadarean në këtë roman, të cilin Pipa e 

shoqëroi me një paraqitje në përkthimin anglisht në SHBA.
209

 Duke ofruar një dekodues 

të strukturave polivalente si etikë kundër-ideologjisë diktatoriale, Pipa dalloi së pari te 

Kadareja përmes kritikës, analogjitë politike dhe sarkastikën e autorit duke i dhënë jetë 

një leximi alegorik, të zhvendosjes përmes proçesit të hipotipozës (rrugica e të marrëve) 

si sinekdokë e koduar për shpërndërrimin kuptimor për vendlindjen e "Diktatorit" përmes 

manipulimit të subjektit dhe lojës së personazheve-aktantë në roman. Gjithashtu ai ka 

ndjekur procesin e funksionalizimit të "seksit" në romanin Kronikë në gur, që: ―shtrihet 

gjatë gjithë tregimit [rrëfimit] si fill i kuq" (Pipa  21) duke ndjekur një teori të njohur të 

Jack Derridasë të luogocentrizmit apo fallogocentrizmit. Por kritiku ka evidentuar i pari 

ndarjen e krijimtarisë së Kadaresë në dy etapa atë të disidencës letrare
210

, deri në vitin 

1973 dhe atë të evidentimit të luhatjes nga kjo teknikë ambige, në prodhimin letrar të tij 

në periudhën e mëpasme pas vitit 1977 të përcaktuar si "periudhë konformimi" me 

botimin e librave Dimri i Madh dhe Koncert në fund të dimrit. Këtë vepër Arshi Pipa e 

vlerësoi si "vepra e fundit më e madhe" dhe "devolucion" brenda krijimtarisë së tij.
211

 

Etika tradicionale është paraqitur në shkrimet kritike të revistës Koha e Jonë. Këtu Lec 

Shllaku ndiqte me kujdes bihevorizmin e pushtetit ndaj artit por edhe ndaj jetës së artistit, 

duke dhënë një zë në errësirë. Revista ndonëse botohej në Firence si organ i PBD për 

çështje sigurie, nënshkruhej vendi i botimit: Paris, ku bashkëpunëtorët i drejtoheshin një 

kutie postale. 

Tipari i etikës tradicionale në kritikë, është përvijuar në ruajtjen e funksionit të mitit 

perëndimor si virtyt i prodhimit letrar kombëtar. 

 

1.3. Leximi i kritikës së diasporës. 

Në këto tri tipare të kritikës së diasporës bartur nga studiuesit-autorë: Ernest Koliqi, Arshi 

Pipa e Martin Camaj duke shtuar edhe kritikat editoriale të Lec Shllakut mund të shohim 

se janë plotësuar kërkesat e një kritike bashkëkohore të kërkuar nga institucioni i kritikës 

dhe historiografisë, kështu kritika e diasporës është afruar në qendrën sistemore 

kombëtare si përplotësim i praktikës kritike, si njëmendësi e mendimit kritik me 

metodikën e praktikat e saj të pakontaminuara nga normat e qendrës së dikurshme të 

                                                           
207 

Camaj, Martin: Romani i "Eshtnave", Shêjzat, Romë 1965, 7-8, f. 258-261. 
208

 Byron, Janet: "Albanian Nationalism and Socialism in the Fiction of Ismail Kadare", BKSH, Santa 

Clara, Kaliforni 1981, V. 2, f. 87-89. 
209

 Pipa, Arshi: Konferencë e Arshi Pipës mbajtur në Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës (Piramida), 

Tiranë, qershor 1992. 
210

 Pipa, Arshi: Subversion drejt konformizmit, fenomeni Kadare, Plejad, Tiranë, 1999, f. 21; Konferencë e 

Arshi Pipës mbajtur në QNK, Tiranë, qershor 1992. 
211

 Pipa, Arshi: Subversion drejt konformizmit, fenomeni Kadare, Plejad, Tiranë, 1999, f. 63. 



sistemit letrar kombëtar dhe historiografisë si produkt sistemor. Funksionalizimi i kritikës 

së diasporës si prani përmes leximit edhe pse e zhvendosur nga sistemi qendror i 

mendimit identifikohet gjatë procesit të "faktizmit" në një historishkrim të ri edhe të 

kritikës.
212

 

 

 

2. Mendimi në rrethet letrare të diasporës. 

Përveç fushës së filologjisë tradicionale dhe albanologjisë, disiplinat e filozofisë, 

antropologjisë dhe politologjisë mbetën të shkrira në melting potin pritës të kulturave të 

mëdha, pasi drejtimi i tyre ekskluzivisht shkencor nuk i përshtatej revistave të kufizuara 

të kulturës shqipe siç ishin Shêjzat, Koha e Jonë dhe BKSH, buletini që ndiqte thuajse 

ekskluzivisht shkeljet e të drejtave të njeriut në Shqipëri e Kosovë. Por edhe revista më e 

kuotuar si Shêjzat, varej nga impakti me institucionet universitare e kërkimore të 

albanologjisë në diasporë.  

Qendrat universitare të shqipes ishin të kufizuara në numër, kryesisht në Itali, Qendra 

Ndërkombëtare e Studimeve Shqiptare prënë Universitetit të Palermos, Instituti i 

Studimeve Shqiptare në Romë, Instituti i Studimeve Orientale i Universitetit të Napolit, 

dhe Katedra e Albanistikës në Universitetin e Mynihut. Kësisoj çështjet e mendimit mund 

të receptoheshin nga një numër i kufizuar lexuesish në shqip. Veprimtaria studimore e 

shqiptarëve në diasporë e disiplinave të reja, si antropologjia kulturore pësoi një zhvillim 

duke u përfaqësuar nga autorë si Stavro Skendi, Peter Prifti, Arshi Pipa e Anton 

Logoreci, në anglisht, ndërsa në italisht ishte një traditë e ngulitur në fushën e 

albanistikës nga Zef Valentini, Ernest Koliqi, Namik Resuli.  

Eqerem Vlora, Martin Camaj e Krist Maloki një pjesë të veprimtarinë së tyre si 

shkrimtarë dhe atë studimore e vijuan në gjermanisht, ndërsa Safete Juka (universiteti i 

Sorbonës) në frengjisht dhe anglisht.  

 

2.1. Kriza e Shêjzave, Koha e Jonë dhe Vatra. 

Në vitin 1966 pas dhjetë vjet suksesi, revista Shêjzat u fut në krizë por doli së andejmi 

falë kontributit të shqiptarëve të Amerikës. Pasi vëllimi i prodhimit të autorëve të 

mendimit ishte jashtë mundësisë së përfaqësimit të tyre në një revistë të vetme, apo 

prodhimi i autorëve të mendimit sa vinte dhe po i largohej shqipes ndërsa karrierat 

shkencore të Skendos, Priftit, Sinishtës, Camajt dhe Pipës ishin zhvendosur në 

polisistemin letrar universal të gjuhëve të mëdha. Në revistën Shêjzat, informacioni mbi 

botimet shkencore të tyre zinte vend me anë të kronikave kulturore, si shenjim i 

karrierave, duke krijuar një lidhje të ngushtë me kanalin e komunikimit në shqip. 
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Mendimi shqip me mbylljen e Shêjzave (1978) u kufizua në mediumet e dy korifejve të 

editorisë së viteve '80 Lec Shllakut (Koha e Jonë), dhe Gjon Sinishtës (BKSH). 

Mendimi në nënsistemin e diasporës kishte prirjen evidentuese të identitetit socio-

kulturor. Por individualiteti i mendimtarit hasi në pamundësinë e paraqitjes në gjuhën 

shqipe pasi u përkiste qendrave të huaja kërkimore. Kufizimi i botimeve në shqip p.sh. 

vetëm në disa konspekte të Isuf Luzajt, që i ka botuar në funksion të leksioneve përgatitur 

apo përkthyer prej tij në shqip, të botuara në vitet 1994-2003, tregon masën e humbur të 

mendimit në shqip, ku veçojmë esenë Ekzistenca dhe boshësia
213

. 

 

2.1.1. Humbja e Koliqit dhe At Valentinit 1975-1979. 

Nënsistemi letrar në mërgim me humbjen e Ernest Koliqit në vitin 1975, hyri në një fazë 

pritshmërie organizimi dhe vlerash. Mungesa e revistës prijatare sistem-krijuese u bë më 

e dukshme sidomos pas botimit të numrit përkujtimor kushtuar Ernest Koliqit më 1978, 

me inisiativën e Martin Camajt e Peter Bartlit ku u pa se vëllimi i prodhimit letrar-

studimor ishte i pranishëm por mungonte tashmë tribuna. Pas vitit 1975 jehona e Koliqit 

autor-qendër i diasporës vijoi të mbushë revistat e diasporës si te Koha e Jonë në Europë, 

e Buletini Katolik Shqiptar në SHBA edhe për dhjetë vjet më pas. Vetëm në vitet 1985-

1990 filloi të përvijohej një autor i ri qendër për nënsistemin letrar të diasporës siç ishte 

Martin Camaj, pas botimeve të tij të njëpasnjëshme të letërsisë artistike, dhe të studimeve 

albanistike në Universitetin e Mynihut, ku seria e aktiviteteve albanologjike dhe 

kulturore-letrare e bënë atë pikën e referimit të diasporës letrare shqiptare. Vëllimi i 

bashkëpunimit të kësaj qendre në Shejzat e vitit 1978, u përpoq të mbushë zbraztësinë e 

lënë pas nga dy autorët më prodhimtarë të nënsistemit letrar të diasporës Koliqi-

Valentini.   

Me botimin përkujtimor (Shêjzat 1978) u provua se mund të vijonte tradita koliqiane, por 

Martin Camaj kishte tashmë angazhime të tjera në Mynih si ordinar i katedrës së 

albanologjisë, nga ana tjetër numri bashkëpunëtorëve ishte i kufizuar, për të qenë të 

gatshëm për rithemelimin e një reviste letrare, pasi diaspora e vjetër kishte ulur siparin 

me Koliqin.  

Nga viti 1974 stafetën e Shêjzave u mundua ta mbajë e përtremuajshmja kulturore-

letrare-politike Koha e Jonë e Lec Shllakut. Në këtë revistë u botuan prodhimet letrare-

studimore të bashkëpunëtorëve të vjetër të Koliqit, Vasil Alarupi, Petro Vuçani, Hamdi 

Oruçi, Tahir Kolgjini, Kosovë Rexhë-Balaj duke shtuar në këtë listë edhe "abstenuesit" e 

Shêjzave: Mentor Çoku, Arshi Pipa, Namik Resuli dhe dishepujt e rinj të Koliqit, 

përkthyesi i shquar Anest Andrea dhe sidomos autorja prodhimtare Nermin Vlora 

Falaski. Angazhimi i Martin Camajt dhe i Arshi Pipës i dha një prestigj kësaj reviste. Në 

revistën Koha e Jonë ndryshe nga Shêjzat u shpalos edhe zhanri i polemikës ndër-

grupimet kulturore-politike si polemika e botuar në disa numra, rreth federatës 

panshqiptare Vatra të SHBA, duke vijuar traditën e qasjes ndaj dy kolonive më të mëdha 

të shqiptarëve në SHBA dhe Itali.
214

 

 

2.2. Vitet '80; Qendra binare e Arshi Pipës. 
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Ndërsa në SHBA, diaspora letrare ishte e shpërndarë në veprimtaritë universitare dhe 

bashkohej deri diku në shkrimet për shkeljen e të drejtave të njeriut, gjuhësinë dhe 

politikën. Arshi Pipa bëri përpjekjen e fundit të riorganizimit të nënsistemit letrar në 

bashkëpunim me Martin Camajn me themelimin e revistën Albanica, në New York më 

1990. Madje Arshi Pipa duke rimarrë rolin e institucionit të kritikës nga viti 1944, 

argumentoi ekzistencën e Qendrës Binare, në studimin e tij se qendra letrare sistemore e 

diasporës, ishte tashmë Martin Camaj, ndërsa në Shqipëri Ismail Kadareja. Ai arriti në 

përfundim të analizës së tij se sistemi letrar shqiptar ishte me dy autorë-qendër deri në të 

gjallë të Camajt më 1992, mendimet e tija i pati artikuluar në revistën Koha e Jonë duke e 

bërë këtë revistë zëdhënëse të eksigjencave të larta kritike, siç është argumentuar edhe 

nga Gjon Sinishta nga Universiteti i Santa Clarës në Kaliforni, duke rimarrë rolin e 

revistës ndërkulturore të diasporës shqiptare: 

 
Upon the death of Professor Ernest Koliqi in 1975 Shejzat ceased publication. Koha e 
Jonë then became the leading journal in the Albanian diaspora. 
It covered all aspects of Albanian culture and life, from politics to religion. Although 
dedicated to report Albanian affairs in the Albanian language, Koha ejonë, published in 
Paris, became an international review, with articles in French, Italian and English as 
well as Albanian, that chronicled the happenings of the world-wide Albanian 

community.
215

  

 

Revista politike e kulturore Koha e Jonë ruajti bërthamën e bashkëpunëtorëve të Koliqit 

në vitet ‗75‘-‘80, por vështirësia e mbushjes së zbraztisë së Valentinit e Koliqit u shfaq 

me gjithë përpjekjet e mëdha të Lec Shllakut për krijimin e atmosferës letrare-nacionale. 

Kritikat e Shllakut nën pseudonimet: Artan Iliri, Ilir Tirana, Ujk Mali u bënë më të 

efektshme me praninë e kritikave të Arshi Pipës dhe të ndonjë shkrimi përurues të Martin 

Camajt, kjo kritikë i kushtoi vemendje fatit të letërsisë dhe të artistëve në Shqipëri, duke 

dhënë informata rreth dënimeve politike të tyre si rasti i poetëve që Pleniumi i IV i quajti 

"hermetikë" në veçanti Shllaku mbrojti në kritikat e tij Faslli Halitin dhe ironizoi me 

apologjitë e shkrimtarëve të tjerë si Zeqo, Spahiu, Qurku etj.
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Vitet '75-'85 shënuan një rudhje të prodhimit letrar në diasporë. Kjo rudhje u pasqyrua 

edhe në revistën Koha e Jonë, duke u mjaftuar me krijimtarinë e Nermin Vlorës, shkrimet 

kritike të Arshi Pipës sidomos për gjuhën e përbashkët, përkthimet e Anest Andreas, 

tregimet e Vasil Alarupit dhe vetëm ndonjë referim nga Martin Camaj, Namik Ressuli e 

Bilal Xhaferri. 

 

2.3. Botimet jubilare. 

Këto përpjekje të Lec Shllakut për ta mëkëmbur nënsistemin u kurorëzuan me botimin e 

numrit të posaçëm të revistës Koha e Jonë më 1986, 241 f. Ky botim i rëndësishëm 

antologjik ku përfshihej gjithë diaspora kulturore përafrohej nga shkalla e kujdesit ndaj 

paraqitjes së bashkëpunëtorëve të shoqëruar me një jetëshkrim dhe foto për çdo autor të 

pranishëm në antologji. 
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Botimi kishte një qasje me botimin special përkujtimor tri vjet mbas humbjes së 

shkrimtarit-qendër të nënsistemit Koliqit, që gjithsesi mund të përmendet si botimi më 

profesional dhe i larmishëm i diasporës më 1978.  

I ngjashëm me këtë botim, u realizua edhe ai i Federatës Vatra si pasqyrim i veprimtarisë 

përkujtimore për Fan Nolin, kumtesat e referatet e së cilës u përmblodhën nga Eduart 

Liçaj nën titullin Flamurtar i kombit, Vatra, Boston 1984. 

Pas akteve të përkujtesës në ―Diasporën letrare‖ ndodhi i njëjti proçes që pati vërejtur 

Resuli në antologjinë shkollore Shkrimtarët shqiptarë  ―një arqipelag me ishuj të 

vetmuar‖.  

Me mbylljen e Shejza-ve autorët minorë, morën goditjen më të madhe pasi nuk kishin ku 

të publikoheshin krijimet e tyre. Autorë si Anesti Andrea, Viktor Koliqi, Niazi Sulçoglu, 

Zef Nekaj s‘i nxiste kush në publikimin e krijimtarisë, ndërsa Tahir Zajmi, Tahir 

Kolgjini, Zef Oroshi, Bardhyl Pogoni ishin tashmë një gjeneratë e letërsisë së zhvilluar në 

mërgim prej 4 dekadash, ndërsa utilitarizmi i tyre nacional lidhej me ruajtjen e traditës 

dhe të frymës etike ndaj atdheut. Mjaft prej këtyre autorëve mblidheshin në agregatin 

kulturor vetëm nëpërmjet veprimtarive sporadike të diasporës siç ishin Jubiletë e 

ndryshme. 

 

2.4. Mendimi sistemor i Pipës. 

Pas tërheqjes së tij nga mësimdhënia në Universitetin e Columbias, në vitin 1989, Arshi 

Pipa themeloi një Institut për destalinizimin në Europën Lindore, në këtë projekt ai botoi 

edhe esetë e tij politike në anglisht. Ai gjithashtu mori drejtimin e gazetës Iliria, në vitet 

1991-93, duke ndërmarrë edhe mjaft polemika mbi vete, sidomos për çështjen e gjuhës 

dhe dekomunistizimin e kulturës dhe mendimit në Shqipëri, deri në rishikimin e së 

kaluarës dhe rivendosjen e drejtësisë social-politike. 

Angazhimi i Pipës në dekonstruktimin e sistemit të trashëguar letrar dhe politik në 

Shqipëri kulmoi në një tur konferencash që mbajti në Tiranë, Shkodër, Durrës Elbasan 

dhe Korçë duke potencuar rimëkëmbjen e sistemit të vlerave, si bazë për demokratizimin 

e shoqërisë.   

Pas këtij turi, Martin Camaj fitoi kritikun sistemor nga brenda Shqipërisë. Vepra e tij u 

vlerësua dhe gjeti receptim në Shqipëri, i prezantuar nga Arshi Pipa si autor qendër-

sistemore letrare kombëtare.  

Diaspora e re, në Shqipërinë e pas vitit ‘90 nëpërmjet argumentimeve të Arshi Pipës për 

krijimin e një leximi të ri të letërsisë, si art të fjalës, krahas vlerësimit për arritjet e 

Kadaresë në krijimet para vitit 1974, dhe veçanërisht të Camajt në diasporë, tematizoi 

kultet ideo-letrare për shmangjen e tyre. Në kumtesat e shprehura në ligjëratat e tij në 

turin e tij të gjatë më 1992, mendimi kritik i Pipës u ndal në konstatimin e mungesës së 

hapjes ndaj kulturës nga intelektualët shqiptarë, të cilët ai i quajti se kishin "një verniçe 

kulture".
217

 Në këtë mënyrë Pipa duke evokuar sarkastikën e Konicës dalloi me një lloj 

keqardhjeje çështjen e repertorit, të intelekteve si kufizim si pasojë e diktaturës në 

Shqipëri. 

 

2.5. Qendra kanonike në kontekstin e ri. 
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Interesimi  i Camajt për botën shqiptare në vitet ‘80 ishte përqendruar në fushën e 

gjuhësisë, si shef i katedrës së Albanologjisë në universitetin e Mynihut. Nën emrin e tij u 

bart nënsistemi i diasporës si dialogim i studiuesit dhe krijuesit të letërsisë moderne në 

Perëndim. Këmbana e fundit e diasporës letrare të tij, poema Palimpsest shfaqi 

dikotominë e kontributit të tij si jetëshkrim mes diturisë dhe artit. Në vitet '90 krijimtaria 

e tij do të bëhej qendër krijuese e sistemit letrar kombëtar, si rivlerësim i poezisë si 

qendër kanonike. Me botimin e Camajt në Tiranë, e Koliqit në Prishtinë, në vitet 1996-

2000, dhe leximeve (monografive) të shumta kritike të veprës së tyre, kjo vepër ofroi 

kodin e ndryshëm kultur-formues sidomos në nënsistemet e poezisë dhe tregimit. 

E ardhmja e këtij nënsistemi shtron çështje të negocimit të veprave të tij, me kohën e re e 

politikat kombëtare artistike e arsimore të tri njësive: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por 

është edhe çështje e modelit të nënsistemit klasik dhe ndikimi i këtij modeli të deri viteve 

'90 në rikrijimin e letërsisë së diasporës së sotme (2000-14) e cila dallon për drejtimin 

ndërkulturor. Zhvillimet thellësisht ndërkulturore, mbase tashmë do ta bëjnë të pamundur 

ekzistencën e nënsistemit kombëtar në diasporë krahas polisistemit, pasi i mungojnë 

tribunat nënsistemike.  

Modeli Dantesk, i përfytyruar nga Koliqi për ekzilin politik kishte synim "ruajtjen e 

palcit të kulturës kombëtare" dhe largimi nga ky synim ve në funksion përfshirjen në 

polisistemin botëror të shkrimtarëve të diasporës pas Koliqit.  

Modeli i elaborimit të shkrimtarit të tjetërsuar nga kultura ngadhnjyese dhe marketi është 

vrejtur nga tematika e krijuesve të evidentuar në Perëndim (vitet 2000), dhe të 

pareceptuar në sistemin kombëtar pasi: 

 
Shkrimtarët janë zâni i gjallë qi shprehë dishiret e mshefuna në zêmrën e kombeve. 
Janë syt e mprehtë qi shofin të shkrueme në qiellat mâ të nalta shenjue popujve nga 
Mbarshtruesi i rruzullimit. Larg atdheut e larg popullit qi âsht gurra e gjuhës, nëpër të 
cilën ata shprehen, zâni i shkrimtarve shkëmbehet në nji jeh të shutitun, mësa qi syt u 
vejnë ag në dritën e nji qielli të huej. Çdo vepër e thekëshme letrare bîjnë në buca 
t’atdheut qi u zbrunë gjatë moteve me djersë e gjak t’etënve; kur ato vepra mugullojnë 
në mergim, s’e kanë mâ rrâjën në dhé të gjallë të lindjes por në kujtimin e përlotun të 
tij. Janë lule muzgu.218 

 

Me këtë analizë metaforike të Ernest Koliqit në shkrimin "Mehdi Frashëri, dekani i 

shkrimtarëve shqiptarë" jepet një konstatim i letrarizuar i mendimit lidhur me mungesën 

e receptuesit të kanalit gjuhësor, ndryshimin e tij socio-kulturor në atdhe, dhe 

pamundësinë e mbajtjes së kontaktit me destinuesin e letërsisë si vëllim, duke u mjaftuar 

me nënsistemin e diaporës që sa vinte dhe e ulte përmasën e komunikimit. Prodhimi 

letrar i diasporës po përfshihej në procesin ndërkulturor të Perëndimit, ku gjuhët fituese 

reduktuan nënsistemin letrar shqiptar. Efekti i arsimimit dhe i përthithjes nga kulturat 

pritëse të autorëve u thellua me pamundësinë e kthimit në atdhe të shkrimtarëve dhe të 

largimit të komunikimit nga sistemi letrar kombëtar. Por Koliqi me "zbehjen" e letërsisë 

"lule muzgu" metaforizon mungesën e receptuesit apo transferimin e tij në një gjuhë 

tjetër, pavarësisht kushteve socio-historike si kontekst.  

 

2.6. Mendimi dhe funksionet e tij. 
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Një nga funksionet e mendimit është ai i reduktimit të largesës me atdheun, madje 

trajtimi i shpeshtë i saj, ravijëzoi në literaturën e diasporës një ikonizim të largesës apo 

mërgimit. Fjala simbol e mërgatës sipas Koliqit ka lidhje me forcën e krijimit në vetvete, 

si strukturë artistike, si virtyt odisean i personazheve, ndërsa në teorinë e komunikimit 

sistemor kjo largesë "muzg" është mungesa e receptimit si vëllim, mosrealizimi i ciklit që 

do të krijonte sistemin letrar. Por ky konstatim nuk do të ishte i përhershëm dhe një e 

dhënë një herë e përgjithmonëshme, pasi prodhimi letrar i diasporës duke rifituar të 

drejtën e botimit pas viteve '90, e kaloi këtë "muzg" të mungesës së komunikimit, por 

tashmë largësia kishte fituar një status. Kjo letërsi tashmë siç do të shprehej Zherar 

Zhenet në librin e tij Figura ishte si një "para që nuk ka vlerë nëse nuk vihet në 

qarkullim". Vepra e Koliqit e Camajt dhe e Pipës nuk i ka humbur konotacionet me 

largesën, por dalja në plan të parë e kuptimit të largësisë, nuk është e mjaftueshme në 

vetzhvillimin e letërsisë, pasi ajo thekson një mungesë edhe të ontologjisë,
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 kështu 

kategoria e mungesës i ka drejtuar leximet (kritikën) te receptimi i kombinimit të 

teksturës dhe strukturës të mendimeve etiko-politike, sesa të formës artistike në diasporë.  

Si pjesë përbërëse e sistemit letrar kombëtar, funksionet e mendimit shkojnë mbas ose 

paralelisht me rrjetin e aktiviteteve komplementare. Botimet e veprave të mendimtarëve 

në diasporë si Krist Maloki, Ernest Koliqi, Arshi Pipa, Lec Shllaku, Isuf Luzaj dhe 

vlerësimet e institucioneve letrare, kritikës dhe sistemit arsimor do të nxirrnin funksione 

të panjohura
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 të mendimit të nën-sistemit. Aktivitetet dhe vlerësimet e tjera si, pjesë të 

agregatit të unifikimit sistem qendror-nënsistem kanë nxjerrë nga mitizimi prodhimin 

letrar të diasporës.  

 

2.6.1. Funksioni i kuptimeve. 
Moskuptimi definitiv i teksteve, sipas Derridasë, ka sjellë një proces të afrimit dhe të 

largimit të teksteve letrare me kuptimin dominant në qendrën sistemore. Përshembull 

poezia "hermetike" e Camajt,  madje dhe vepra studimore si Politika e Gjuhës në 

Shqipërinë socialiste, e Arshi Pipës janë bërë subjekt i pranimit të menjëhershëm 

kryehere (vitet '90) ndërsa janë refuzuar, nga pjesa qendrore e prodhimit letrar e 

studimor, nga autorë të mbijetuar në sistem në vitet 1960-2000. Kritika në këtë pikë, dhe 

mësimdhënia, si pjesë e kanonit kombëtar, kanë një funksion në këtë largim, ndërsa kjo 

s'mund të thuhet për veprën e Koliqit ndonëse më e largët në (kohë krijimi). Ky argument 

është pasqyruar në programet e mësimdhënies së arsimit parauniversitar të viteve (2008-

2013) në Shqipëri.
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  Përafrimi i nënsistemit me sistemin letrar kombëtar si objekt dhe 

materie në institucionet ndërvepruese, plotëson një repertor të ri letrar. Divergimi i 

sistemit të vlerave të "autonomisë së shprehjes" brenda letërsisë së diasporës, ka sjellë një 

kanon thuajse të paprekur nga ideologjitë për krijimin e kulturës kombëtare. Autori që e 

quante krijimtarinë "lule muzgu" është ai më i popullarizuari: Koliqi me "autonominë e 

shprehjes" dhe sprovuesi i sistemit të viteve '30-'40, por edhe i rikthyeri i viteve 2000, si 

vërtetim i teorisë së receptivitetit "të nipit më pranë gjyshit". Ndërsa Camaj e sidomos 

Pipa në kanonin e tyre poetik, kanë ende një rrugë të pashkelur nga leximi kritik për t'ua 
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rikthyer veprat e tyre sistemit kombëtar letrar, për t'iu përgjigjur thirrjes së argumentuar 

nga mendimi kritik i viteve '80 në formën e një liste etike të autorëve të përjashtuar në 

Shqipëri.
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2.7. Sfondi socio-historik si ksenomë. 

Autori në entitet që e krijoi këtë letërsi "gjyshore", Ernest Koliqi arriti të përshkohet nga 

një mendim universal, nëpërmjet një rregulli natyror të ksenomës prej nga përshkohet 

fluiditeti i komunikimit të jetës letrare si sistem. Nëpërmjet ksenomës së të shkuarës të 

konservuar thuajse pasive, rrëfimi i tij i lidhur me mitemën e Shkodrës danteske, si 

largësi, arrin të krijojë hipotipozën e çdo mikrotoposi prej nga krijimi i veprës ka zënë 

fill, ashtu si Ovidi që shkruante veprën poetike Tristia  në mërgimin e tij në ishullin e 

Detit të Zi. Shkrimtarët tanë, shpesh nuk e përmendin distancën me atdheun, në mënyrë 

elokuente dhe mungesën e shoqërimit të këtyre autorëve në aspektin socio-historik, 

rrezikon ta bëjë të dështuar ndërkomunikimin me lexuesin e Shqipërisë dhe Kosovës së 

sotme, (pa repertor) pasi fija zanafillore e kuptimësisë të letërsisë së diasporës ishte 

funksioni i urës kulturore për shmangien e shkëputjes nga atdheu. 

 

2.8. Enkomiumi dhe kanoni perëndimor. 

Mungesa sistemore, që është një nga premisat e ekzistencës së kësaj letërsie, për të 

mbushur një zbrazëti të mërgimit, por edhe për të ndikuar në proceset letrare në qendër, 

të tërësisë së sistemit letrar kombëtar. Kjo u arrit përmes formave të ndryshme 

ligjërimore që kuptimësohen në leximin primar, përgjithësisht etiko-politik brenda 

përbrenda diasporës në vepra të veçanta, si romani polifonik i Koliqit "Shija e bukës së 

mbrume". Në këto vepra mendimi u shfaq si funksion dominant i letërsisë së diasporës. 

Koncepti bazë i mendimit që Niçja e vlerësonte si bërthamën e një vepre artistike, që 

mbetet pas leximit ashtu siç mbetet në natyrë fara pas konsumimit të frutit. Miti i kthimit 

(odiseian) lëvruar dendur nga poezia, drama e proza nga letërsia e diasporës si dukuri e 

enkomium-t,
223

 të një arti koral në formë lutjeje për të afruar ngjarje ose për të krijuar 

mistikën e përafrimit të atdheut, krijoi tipologjinë e kanonit perëndimor të letërsisë shqipe 

si vetëkrijuese. 

 

2.9. Socio-linguistika në diasporë. 
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Përfytyrimi socio-linguistik se përmes stanjacionit të gjuhës në nivelin e viteve '40, 

prodhimi letrar do të ishte i pamjaftë dhe i "prapambetur" lidhur me identitetin e saj në 

këtë periudhë tëhuajsimi, krijoi një ide që konsiston përmes devoluimit të gjuhës, 

sikundër pasqyrohej në gjuhën dydialektëshe të letërsisë. Editoria pas Koliqit, pësoi një 

ndikim nga standarti gjuhësor i Tiranës te autorët kryesorë si Lec Shllaku e Gjon Sinishta 

për arsye stili, dhe më pak te tradita shkrimore e Camaj-t e Pipës. 

Diaspora me botimet e saj duke mos u përfshirë drejtpërdrejt në sistemin kulturor të 

mbyllur në Shqipëri duke mos ndjekur normën, krijoi kanalin e zhvillimit të nënsistemit 

kulturor dhe të literaturës jo artistike në diasporë, në një rrjet aktivitetesh botuese socio-

politike, fetare deri në konferencat studimore. 

 

 

3.Veprimtaritë ndërsistemore. 

Veprimtaria ndërsistemore midis asaj të diasporës dhe të qendrës ka shënuar disa 

komponentë si pika pajtimi. Së pari kjo veprimtari u njëmendësua në përkujtimin e heroit 

kombëtar Gjergj Kastrioti në 500 vjetorin më 1968. Ndërsa në kongresin e bizantologjisë 

në Sofie, studiuesit Stavri Skendo dhe Ndreçi Plasari u konfliktuan kur Skendo u ngjit në 

panelin ndërkombëtar shkencor ndërsa Plasari bojkotoi në shenjë proteste sesionin 

shkencor. Një rast i përmendur ka qenë ai i Ali Podrimjes nëpërmjet një reçensimi kritik 

të Antologjisë së poezisë shqipe përkthyer nga Koliqi në italisht. Ndërsa në fushën 

teologjike, debati u kthye në konflikt ideologjik, të llojit të luftës së ftohtë deri në fund të 

viteve '80, debat që u mbyll me ardhjen në Shqipëri të klerikëve të lartë të diasporës: të 

Imam Vehbi Ismailit më 1988 dhe të Nënë Terezës një vit më pas. 

 

3.1. Normat studimore Tiranë-Prishtinë/ Diasporë. 

Në Shqipëri prodhimi letrar ishte i ndërvarur nga institucionet shtetërore që përcaktonin 

normat dhe tematikat, deri diku këto norma sillnin ngadalësimin e procesit krijues, ndërsa 

propaganda e ditës zhvillohej në mënyrë më të shpejtë, duke i pasqyruar ngjarjet social-

politike si përmbysje të vazhdueshme, gjë që e vuri shkrimtarin në dilemën e shkrimit. 

Funksionalizimi i prodhimit letrar me faktet social-politike të ditës e shmangën letërsinë e 

traditës. Pas arritjes së uniformitetit të tematikave letrare-politike në Shqipëri e Kosovë, 

qendra sistemore u thirr të rimarrë subjekte të autorëve të diasporës, për eklipsimin e 

mendimit të lirë me qëllim shtrirjen e normës kombëtare qendër si realitet unik (realizmi 

socialist) edhe jashtë vendit. Kjo bindje bëri që mjaft shkrimtarë të qendrës sistemore ta 

përfshinin diasporën në projektet e tyre letrare për dekonstruktimin e ideologjisë 

tradicionale me qëllim, krijimin e vetëçensurës në autorët e diasporës dobësimin e 

vetëdijes së tyre dhe përfundimisht për arritjen e kontrollit
224

 të marketit letrar të kolonive 

apo për ta diversifikuar atë.
225

 

 

3.2. Kontakti i mendimit ndërsistemor. 
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Transferimi ndërsistemor letrar i pranishëm te njerëzit e mërgimit ka sjellë edhe 

mbivlerësim të kontaktit me qendrën sistemore dhe më së shumti refuzim të tij, por edhe 

alienacion të studimeve albanologjike. 

Elementë të plagjarizmit dhe tjetërsimi i temave letrare e studimore u shfaqën pas botimit 

të studimeve të Babingerit ―Das ende der Araniten‖ Pinjuelli i mbramë i Aranitëve 

(përkthimi i Karl Gurakuqit) ndaj Shuteriqit. Ky studjues kishte nisur të bënte edhe ai 

studime të pambështetura në dokumente sipas Babingerit
226

, por edhe botimi i kolanës 

Valentiniane të dokumetave të Venedikut, të përkthyera pa citimin e botuesit
227

 dhe 

përgatitësit.  

Studimi i Vinçens Malajt, Kuvendi i Arbënit 1703 i dorëzuar dhe çensuruar nga shtëpia 

botuese Rilindja, Prishtinë, sipas akuzës së vetë At Vinçensit, u ritematizua nga një tjetër 

studiues Rexhep Ismajli duke u vënë në qarkullim po nga sh.b. Rilindja
228

. 

Prodhimi letrar artistik në Shqipëri shfrytëzoi nënsistemin e diasporës si tematologji të 

romaneve ideologjikë Lindje-Perëndim
229

. Prodhues në qendrën sistemore ideologjike 

ofruan për personazhe faktikë, eksponentë të mërgimit. Këta eksponentë kanë qenë të 

pranishëm në pamfletet dhe fejtonet letrare të qendrës. Vepra më e rëndësishme me 

personazhe faction, ishte Mërgata e qyqeve ku përfshihej veprimtaria bazuar në 

intraprendencën e autorit, si mbindërtim i entitetit të Sigurimit të Shtetit në një 

"radiolojë" agjenturore "fituese" ndaj "Perëndimit". 

Gjithashtu në diasporë në dy veprat e njohura të Koliqit, drama Rrajët lëvizin dhe në 

romanin Shija e bukës së mbrume, personazhet elaborohen me kodet etike të modeluara 

në qendrën sistemore letrare, gjithsesi duke i ballafaquar me kodet e personazheve 

bartëse të etikës së lirisë dhe individualizmit. 

 

3.3. Vëllimi dhe refuzimi ndërsistemor i kulturës. 

Zhvillimi i kritikës në diasporë përveç rolit të saj në vendin e prodhimit letrar nisi në vitin 

1957 të shqyrtojë dhe analizojë prodhimin letrar në sistemin letrar të Tiranës dhe 

Prishtinës. Pas një fillimi kritik rreth sistemit politik në Shqipëri e Kosovë, revista 

Shêjzat u mor në mënyrë sistematike me veprimtaritë e sistemit letrar në Kosovë e 

Shqipëri, duke nisur me kritikat e Zef Gradilones, Martin Camajt, Karl Gurakuqit, 

Mustafa Krujës e vetë Koliqit. Me këtë revistë vëllimi ndërsistemor letrar përfshiu 

diasporën e agregatet e saj kulturore, por kjo rritje e vëllimit ndërsistemor u bazua te 

qasja ndaj sistemit të vlerave. 

Ndërsa në Shqipëri kritika ishte bërë një shkollë e metodës dhe e hartimit të kritereve të 

Realizmit socialist, që ishte bërë një gjini besimi dhe ripasqyrim i ideologjisë marksiste-

leniniste në letërsi, ose më mirë i praktikave letrare sui generis. Veprat e rezultuara diku 

më të mira diku më të këqija reflektojnë kuptime-variante të kësaj ideologjie që drejtoi 

leximet, ose lexuesit e dy gjeneratave në Shqipëri. Arti letrar-pllakatesk dhe i mbijetesës 

subjekt-autor, i mishëruar nga një metodë dhe shkencë letrare-ideologjike nuk u pranua 

nga diaspora letrare. Metoda sociologjike vulgare e historiografisë zhvilluar në Shqipëri u 

                                                           
226

 Babinger, Franc: Pinjuelli i mbramë i aranitësve, Shêjzat 1963. 
227

Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, v. I-IV, Ak. e Shkencave e RPS të 

Shqipërisë, Instituti i Historisë, përg. I. Zamputti & S. Pulaha. 
228

 Ismajli, Rexhep: Mbi gjuhën e Kuvendit të Arbënit, Rilindja, Prishtinë, 1982. 
229

 Jorgaqi, Nasho: Mërgata e qyqeve, Naim Frashëri, Tiranë; romani u ribotua edhe pas vitit 1991.  



kritikua fillimisht nga Gradilone, Ernest Koliqi dhe Martin Camaj, ndërsa për aspekte 

shkencore të veçanta edhe nga Karl Gurakuqi e Mustafa Kruja. 

Produkt i ndërkomunikimit letrar Shqipëri-diasporë, në një qasje komparative të 

tematizimit dhe homonimisë së personzheve lë të hapur këtë qasje të rimarrjes së 

personazheve nga qendra sistemore në diasporë ose anasjelltas, bazuar në kontaktin 

genetik me veprat e veçanta. 

Në dramën me një akt, Takimi i orës 9 të mbramjes, personazhi i Koliqit avokat 

Konstandinio Stresio, riparaqitet në sistemin letrar si interpersonazh i Ismail Kadaresë në 

novelën: Konstandini dhe Doruntina. Një qasje tjetër është edhe përkimi i romanit në 

vargje Rusha të vitit 1968 të Arshi Pipës me veprën homonime të Gjergj Zhejit romanin 

Rusha 1972. 

 

 

4. Gjuha në diasporë. 

Me kalimin e kohës kritika u përqendrua në një retorikë të grupimeve tradicionale 

politike
230

 të SHBA. Ky material politik do ta ndihmonte Koliqin për t‘i dhënë jetë 

romanit të vetëm të tij.
231

 

Grupimi ruajti argumentin nacionalist e retorikën rilindase. Frymës së retorikës të Luftës 

së Ftohtë iu bashkangjit herë herë dhe retorika antisllave. 

Historiografia e Shuteriqit u kritikua për gjuhën paragjykuese dhe kundërvënien midis 

autorëve të pëlqyer-të papëlqyer nga kritiku, që në numrin e parë të daljes së revistës nga 

Giuseppe Gradiglione më 1957. 
232

 

Përsa i përket ndërkulturalitetit në Shêjzat
233

 ruhet një interkomunikim gjuhësor më së 

shumti sesa kulturor, pasi arbëreshët tashmë ishin një popullsi bilinge (të shkolluarit), 

sidomos ata që vijonin studimet e larta në këtë gjuhë. Kështu ndërkulturorësia shfaqej si 

strategji promocionale e marketit të revistës, për të rritur receptivitetin, por motivet 

letrare shqiptare dominonin prodhimin letrar të revistës receptuar në biling nga kolonia e 

vjetër italo-shqiptare. Ndërsa termi prodhim letrar shënohet nga Koliqi në editorialin e 

parë të revistës Shejzat.
234

 

Disa shkrime të Zef Oroshit në anglisht apo të albanologëve gjermanë Babinger, Bartl, 

Statmuller etj. apo në frengjisht promovuan profilizimin ndërkombëtar e multikulturor të 

revistës, duke rrokur një standart europian të revistave shkencore madje edhe 

tematologjia mori një zgjerim ndërkulturor. 

Ndërkohë që studiuesi arbëresh Giuseppe Gradilone një nga tre themeluesit e Shêjzave, 

shkruante në italisht; po ashtu Zef Valentini, ndonëse kishte përkthyer edhe melodramën 

Sauli të Alfierit në shqip sikundër ishte dhe autor tekstesh shqipe në vitet 39-42, njiheshin 

si profesorë universitarë bilingualë, dhe disa shkrime të tyre përktheheshin nga redaksia e 

Shejzave. 
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Edhe prof. Peter Bartl shfaqet si redaktor për gjuhën gjermanishte në revistën Shêjzat në 

nr. 3-4, 1970, bashkëautor së bashku me Martin Camajn i Numrit Përkujtimor, kushtuar 

prof. Ernest Koliqit më 1978. 

Në gjuhësi Namik Resuli,
235

 Mustafa Kruja,
236

 Karl Gurakuqi,
237

 në italisht;  Feime 

Pipa
238

 dhe Martin Camaj
239

 në anglisht botuan tekste mësimorë të shqipes dhe 

gramatika. 

  

 

5. Finalizimi i mendimit të Diasporës. 

Diaspora në synimin e saj të rivendosjes së rendit demokratik në Shqipëri u përshkua 

nëpër vështirësitë e popujve antikë të shpërnguljeve dhe rivendosjeve të mëdha, kështu që 

me krijimin e kushteve minimale për t'u kthyer në fillim-vitet '90, përfaqësuesit më të 

spikatur iu drejtuan atdheut në një mënyrë konkrete, duke e parë shkallën e idealizimit të 

tyre të nocionit kombëtar të shfrytëzuar si mungesë dhe krijim, për t'i dhënë një kuptim 

tjetër pranisë së atdheut nga ai që donte të thoshte letërsia e krijuar prej tyre. 

Duke qenë se caku i mbërritjes së mendimtarëve ishte rimishërimi i atdheut, ata e 

përjetuan në disa forma kthimin në Itakën e tyre. Dikush e përjetoi në formë pritjesh 

ceremoniale e dikush si një sekuencë kalvari takimin me atdheun si finalizim të 

mendimit, por  duke shenjuar në kohë dhe hapësirë paraqitjen në Shkodër, Tiranë dhe 

Prishtinë. 

 

5.1. Martin Camaj në Prishtinë (1990). 

Pas largimit në diasporë (Itali e Gjermani) komunikimi i Camajt poet, u fashit për mbi 30 

vjet në Kosovë, ndërsa në Shqipëri emri i tij mund të njihej vetëm nga studiuesit e 

gjuhësisë të cilët kishin një mundësi kontakti në konferencat e rralla ndërkombëtare. Pas 

një mungese komunikimi total me vendin ku u promovua si poet me dy vëllime poetike 

në vitet '50, në vitin 1990 Camaj ftohet nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës dhe 

Instituti Albanologjik i Prishtinës ku i bëhen nderime të mëdha, duke e përfshirë në 

sistemin letrar dhe atë shkencor. Në ato takime ishin të ftuar edhe përfaqësuesit e lartë të 

Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të cilët u takuan me shkrimtarin e shquar duke u 

mjaftuar në një "rivendosje pakti". D.m.th. ndaj Camajt, përjashtimi nga sistemi letrar 

kombëtar mund të quhej i përfunduar. Ndërkaq ndonëse përjashtimi i mendimit të Camajt 

shënoi një fund, prodhimi letrar i tij do të përfshihej më vonë në sistemin letrar kombëtar, 

në vitet në vijim, deri në vitin 1997, kur me botimin e 5 vëllimeve i dha fund përjashtimit 

40 vjeçar të Camajt nga sistemi letrar kombëtar. 

 

5.2. Arshi Pipa në Tiranë (1992). 

Mendimi i Arshi Pipës ishte i vetmi që u përcoll në mënyrë të menjëherëshme në sistemin 

kombëtar të mendimit, pasi veprimtaria e tij u përshkua nëpërmjet një agregati 

aktivitetesh kulturore në Shqipëri apo nga SHBA: ai përveç mediatizimit të personalitetit 
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të tij si President i Federatës Vatra dhe Drejtor i gazetës Dielli, erdhi në Shqipëri ku mori 

pjesë në një tur konferencash në qytetet kryesore të Shqipërisë, me temë mbi 

Demokracinë dhe Kulturën, në takimet e të cilit morën pjesë mijëra vetë duke i dhënë një 

qarkullim të ideve dhe të mendimit të tij mbi këto tema, lidhur me politikën dhe 

filozofinë dhe kulturën në përgjithësi.  Vepra e tij letrare u paraqit sporadikisht në vitet 

1994-1995, por në vitin 2000 u mblodh e u botua krijimtaria e tij poetike. Revista e tij 

Albanica pati një qarkullim modest në qarkun akademik të Tiranës, por ndikimi i 

mendimit të Pipës u rrit me anë të intervistave të tij lidhur me demokratizimin e vendit, 

por sidomos lidhur me politikën gjuhësore në Shqipëri, gjatë dhe pas regjimit komunist. 

Shtëpia e tij në Shkodër u bë qendër pelegrinazhi i mendimit që nga viti 1992, ku është 

vizituar prej ku u shkëmbyen mendime nga qindra intelektualë nga e gjithë Shqipëria. 

Mendimi i tij politik u manifestua që në vizitën e parë të tij, gjatë një interviste në 

aeroportin e Rinasit në qershor 1992, ku kërkoi një lloj gjyqi Nurembergu për liderët 

komunistë të Shqipërisë. 

 

5.3. Gjon Sinishta në Shkodër (1994). 

Gazetari dhe editori i Buletinit Katolik Shqiptar në Santa Clara të Kalifornisë, vjen në 

Shkodër në dhjetor 1994, i ftuar nga autoritetet lokale ku mori titullin Qytetar Nderi i 

Qytetit. Veprimtaria e tij gjatë rikthimit në Shkodër nuk ishte e intensitetit të Pipës, të 

cilit iu kushtua edhe një emision televiziv, por gjithsesi Sinishta mori pjesë në 

përfundimin e epokës së salvimit të klerit dhe atij katolik ku kishte studiuar në rini. Një 

aktivist i të drejtave të besimit si Sinishta dhe autori i librit të njohur Premtimi i mbajtur 

me ardhjen në Shqipëri përmbushi plotësimin e prurjes së mendimit brenda sistemit 

kombëtar me një ndryshim nga Camaj dhe Pipa lidhur me fushën e botimeve: përveç disa 

letrave me Camajn nuk i është botuar ndonjë vepër. 

 

5.4. Autorë të papranishëm. 

Nga autorët e diasporës që nuk u kthyen për një arsye apo një tjetër, mund të përmendim 

Isuf Luzajn dhe Fiqret Fterrën, ndërsa Sami Repishti,
240

 Nikolla Pano dhe Peter Prifti 

kryen vizita thuajse private, pa u bërë pjesë e agregatit kulturor të vendit të prejardhjes 

sikundër autorët e tjerë. Përkundrazi Nermin Vlora ka zhvilluar veprimtari të dendura 

përuruese dhe botuese ndërsa Fehime Pipa e kthyer në Tiranë është autorja e fundit aktive 

e diasporës, ajo përgatiti për botim veprën kryesore të Arshi Pipës, (2014) dhe vijoi të 

ushtrojë shkrimtarinë në Tiranë, si ikonë e diasporës së mendimit. 

 

 

Përfundime: 

Funksioni i kritikës si nënsistem letrar i diasporës (1944 1990) shmangur nga qendra 

sistemore: si rireceptim në  historinë e letërsisë. Identifikimi i kritikës letrare shqiptare: 

Gradilone, Camaj, Shllaku, Sinishta. Revistat, Shêjzat, Koha Jonë, BKSH. Rrëzimi 

normave letrare Tiranë-Prishtinë: dikotomi sistemore vlerash: autorë/vepra të qendrës 

letrare. Kritikat e diasporës si tamisdate: rimarrja e koncepteve të kritikës si bazë etike. 

Funksioni teorive shkencore si metodë ndërkulturore në Diasporë, model qasjeje mes 

vëllimeve: kritika jashtë dhe qendra sistemore. Metoda ndërkulturore dhe komparative 

për kritikën Perëndimore ndaj agregateve kulturore të qendrës. Qasja e faktorëve 
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jashtëletrarë përcaktuese e tehuajsimit gjuhësor. Përzgjedhja e prodhimit, nga teoria e 

suksesit
241

 të qendrës ndjekur nga kritika. Kritika e diasporës ofron konceptet e statusit të 

letërsisë si normë etike. Bartja e funksionit të traditës: dallueshmëri ndaj retorikës 

qendrore për ―të renë ideologjike‖, rivendos normën universale si historiografi letrare në 

kohë dhe vëllim: si plotësim dhe jo rishkrim i historiografisë.  

Mendimi i diasporës si tipar kryesor pati studimet socio-politike (Peter Prifti) dhe letrare-

kulturore (Ernest Koliqi) ato albanologjike (Zef Valentini, Martin Camaj, Namik Resuli, 

Arshi Pipa) dhe të antropologjisë kulturore (Stavro Skendi). Zhvillimi i një identiteti 

nacional dhe perëndimor u bë leit motiv i mendimit të diasporës së materializuar përmes 

botimeve të veçanta e sidomos nga revista sistem-krijuese Shêjzat. 

 

 

KAPITULLI I DYTË 

 
MENDIMI NË RRETHIN E ITALISË  

 

 

1. Rrethi i Italisë. 

Prodhimi letrar i mendimit të diasporës nisi në Universitetin e Palermos, të Napolit dhe 

në atë të Romës; në vitet '70 edhe në Universitetet e Barit dhe të Munihut në Europë. 

Metoda sociologjike vulgare e historiografisë zhvilluar në Shqipëri u kritikua fillimisht 

nga Gradilone dhe nga Martin Camaj, ndërsa për aspekte shkencore të veçanta edhe nga 

Karl Gurakuqi e Mustafa Kruja. 

Rrethi i SHBA me profesor Nexhat Peshkëpinë e Gjon Sinishtën, iu shtuan aradhës 

kulturore të Shêjzave, qoftë me përshkrimin e veprimtarive të tyre në Amerikë.  

Mendimi historiografik u përfaqësua në revistën Shêjzat nga: Ekrem Vlora, At Zef 

Valentini, Vincens Malaj duke shoqëruar historiografët më të shquar si Franc Babingeri, 

Peter Bartl e Stadmuler.  

Mark Koliqi, djali i Ernest Koliqit që në vitin 1970 që nga nr. 3-4, i revistës Shejzat 

shërbeu si redaktor duke nisur me reportazhin për Nënë Terezën me rastin e marrjes së 

―Çmimit të paqes‖ Giovanni XXIV dorëzuar nga Papa Pali VI në janar 1971 në Vatikan, 

e cila u shërbeu ―më të varfërve të të varfërve‖ në Indi. Artikulli biografik rreth saj u 

botua për herë të parë në një revistë shqiptare, ndonëse në gjuhën italiane në vitin 

1971
242

. Shkrimet e Mark Koliqit u shfaqën në biling ashtu si Nermin Vlora. 

Në shkrim theksohet prejardhja shqiptare e Nënë Terezës që kishte marrë edhe ―Çmimin 

e paqes‖ nga Presidenti i Republikës Italiane, dhe shumën prej 15 milion liretash 

dorëzuar asaj më 1963 në Romë. Artikulli i shoqëruar me një foto të madhe të Nënë 

Terezës dhe një grafikë e kalasë së Shkodrës, krijoi një kahje të re teologjike në larminë e 

revistës Shêjzat, që ishte dalluar deri atëhere në fushën e letërsisë e kulturës. 

Kështu mendimi politik i deri atëhershëm, vitet '60 zhvilluar nga diaspora në Itali u 

pasurua me atë të historiografisë shkencore, të etnografisë dhe të teologjisë. Në fushën 

filozofike ky rreth u kufizua në kritikën ndaj praktikave të marksizmit dhe paraqitjen e 
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filozofisë nacionaliste, dhe komponentëve të saj gjeoetnikë dhe gjithëpëfshirjes së 

trevave etnike. 

 

 

2. Konteksti politik. 

Tradita e qarkut arbëresh, pas Luftës së Dytë Botërore u pasurua më tej me rritjen e 

vëllimit të prodhimit letrar me hyrjen në aktivitet të diasporës së re, të mërgatës politike 

të cilët vendosën në Romë qendrën e koordinimeve për pajtimin e grupeve politike të 

rezistencës dhe të Komitetit koordinues midis katër grupimeve politike të shqiptarëve në 

Perëndim si Lëvizja Legalitetit, (Monarkistët), Blloku Indipendent Kombëtar, Balli 

Kombëtar (Agrar), Partija Katundare dhe më vonë Bashkimi Demokrat i Isa Ndreut. Këto 

grupime patën edhe shtypin e tyre si L‘Albanie Libre e BIK, Shpirti shqiptar, 1954 e 

drejtuar nga Namik Ressuli, dhe revistat kulturore Shêjzat (1957-1978) e Koha e Jonë e 

drejtuar nga Lec Shllaku që ndonëse mbante zyrtarisht Parisin si mbulesë, si vend botimi 

i përkiste Rrethit të Italisë, pasi përgatitej dhe shtypej në Firence nga viti 1962-1992.  

Ky përqëndrim i diasporës politike në Itali, solli edhe një shtysë për "t'iu kundëvënë 

regjimit të Tiranës". Takimet e para u zhvilluan me praninë e At Daniel Gjeçaj, At Paulin 

Marlekaj, At Zef Valentini, Ernest Koliqi, Karl Gurakuqi dhe i riu Zef Nekaj, i mërguar 

nga Shqipëria në Kosovë, i cili do të largohej nga Roma më 1958-ën drejt SHBA-së. Viti 

1957 i themelimit të Shêjzave, duke hequr dilemën e një reviste fetare, për ta bërë të aftë 

për "betejën në frontin më të rëndë atë të Kulturës" shprehur nga Koliqi përmes vëllimit 

të madh të prodhimit letrar publicistik-politik, krijoi një sistem literature shqipe që i 

pranëvihej letërsisë artistike për nga rëndësia. 

 

 

3. Mediumi kulturor-letrar në Rrethin e Italisë. 

Revista më e rëndësishme letrare e diasporës Shêjzat, gusht 1957- tetor 1974 me një 

ndërprerje të menjëhershme pas vdekjes së Ernest Koliqit, por me botimin komemorativ 

të vitit 1978, për nder të tij përgatitur nga Peter Bartl, Martin Camaj e Gjon Sinishta, ishte 

shenja më afatgjatë dhe më e organizuar e veprimit letrar dhe albanologjik në mërgim. 

Duke formuar një nënsistem me qendër në Romë, ku prurjet e universiteteve të Palermos 

e botës arbëreshe, Napolit, Romës dhe Mynihut ndërkomunikonin me njëra tjetrën duke 

pasqyruar prodhimin më të mirë të krijimtarisë artistike, si dhe duke dokumentuar arritjet 

e shqiptarëve në artet pamore, krahas botës studimore dhe albanologjike të sinkronizuara 

në veprimtarinë e Shêjzave
243

 të Koliqit. Kështu Koliqi vijoi projektin e tij kulturor të 

gazetës Illyria dhe të revistës Shkëndija në Tiranë në vitet 1935-1944.  

Kështu Shêjzat nuk ishte thjesht një revistë kulture. Ajo ishte një vazhdim i arritjeve të 

kulturës shqiptare të viteve ‘30-‘40, tribunë artistike e lirë pikësëpari,
244

 një medium 

informimi për veprimtaritë kombëtare në mërgim, udhëzues për jetën intelektuale të 

shqiptarit edhe përmes privimeve të mërgimit, por edhe të sfidave të negocimeve të 

skajshme deri në raportin gjuhësor shqip-italisht, të një reviste-urë midis dy kulturave e 

më gjerë, nisur nga agregati kulturor i mërgimit. 
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Botimet thuajse shterruese rreth botës shqiptare në shqip ose gjuhë të tjera te Shêjzat u 

promovuan në fund të revistës në rubrikën ―Vargu i botimeve të marruna‖ ose në 

kopertinë. 

Gjithashtu pas një periudhe të shkurtër të mbushur me shkrimet e Zef Valentinit, Shpend 

Bardhit (Mustafa Krujës), Ekrem Vlorës, Karl Gurakuqit, Dushko Vetmos, e Lok Limthit 

(Tahir Kolgjinit me banim në Stamboll, Turqi) në Shêjzat erdhi edhe krijimtaria e 

mërgatës shqiptare të Amerikës me Vasil Alarupin, Zef Oroshin madje edhe të mërgatës 

arbneshe të Jugosllavisë me Vinçens Malajn nga Arbneshi i Tivarit, Stipçeviçin nga 

Zagrebi, apo të Ali Podrimjes nga Kosova e Kosovë Rexhë-balajt nga Goteborgu, duke 

shtuar përfaqësimin e qendrave më të rëndësishme të sistemit kombëtar letrar shqiptar, 

përveç Tiranës. Por edhe zhvillimet kulturore e shkencore të Tiranës u bënë të pranishme 

duke u pasqyruar me anë të kronikave të rimarra dhe të kritikës rreth prodhimit letrar, 

politik, dhe të historiografisë në Shqipëri.  

 

 

4. Ernest Koliqi, platforma kulturore. 

Roli sistem-krijues i Koliqit, u përcaktua nga inicimi, vëllimi i aktiviteteve dhe prodhimi 

letrar i sistemuar në një revistë që shërbeu si platformë kulturore nga morën udhë mjaft 

inisiativa në fushën e kulturës, kremtime, analiza etj. Platforma u vu në funksion të një 

norme: ruajtjes së identitetit europian të shqiptarëve. Kjo normë u arrit përmes vlerësimit 

trashëgimisë kulturore dhe kultivimit të letërsisë së traditës. Si njeri i angazhuar ai ndërtoi 

platformën kulturore në dy linja: çështjet e traditës dhe të hapjes së sistemit kombëtar 

ndaj vlerave perëndimore moderne të kulturës. Përgatitja e tij në këto dy drejtime traditë/ 

modernitet dhe gjenerimi i ideve e formave letrare e lejoi që të përmbushte kriterin e 

autorit sistem-krijues dhe të përpunimit të një platforme për dallueshmërinë e identitetit 

kulturor të shqiptarëve dhe të ruajtjes së vlerave kulturore nga vlerat ideologjike që 

kaplonin sistemin qendror të vlerave në Tiranë e Prishtinë. Produkti i platformës 

kulturore identitare të Koliqit ishin: 2000 f. të kulturës dhe letërsisë arbëreshe, të botura 

në revistën Shêjzat, ruajtja në qendër të sistemit letrar të Gjergj Fishtës e Faik Konicës 

dhe konceptimin e serisë së botimeve Studime shqiptare. Ndërsa në drejtimin e 

modernitetit ruajti ndikimin perëndimor të Dante Alighierit duke i kushtuar edhe një 

numër të veçantë në Shêjzat më 1965,
245

 ndërsa promovoi përkthimet e autorëve Elliot, 

Quasimodo, Ungaretti
246

, D'Annunzio, Heminguej, Pasternak, Solzhenicin të përkthyera 

prej tij, Vasil Alarupit, Martin Camajt dhe Anest Andreas. Ndërsa promovoi lirikun më të 

shquar të gjysmës së dytë të shekullit XX Martin Camajn dhe si kritik studiuesin 

Giuseppe Gradilone të cilët vijojnë ndikimin e platformës koliqiane në sistemin letrar 

shqiptar: traditë/ modernitet. 

 

4.1. Malli i shtampës
247

 (Diaspora e mërgata). 

Editoria në diasporë pas vitit 1944, për 1 vit nuk pati ndonjë ndryshim cilësor nga ajo 

midis dy luftërave. Pas vitit 1948 me themelimin e Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve 

Albanologjike në Palermo me afrimin e profesoratit në këtë Qendër si Karl Gurakuqi, Zef 

Valentini, Rosolin Petrotta, e deri në formimin e Institutit të Studimeve Shqiptare në 
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Romë më 1957 dhe sidomos pas themelimit të revistës Shêjzat, editoria mori një rëndësi 

të veçantë dhe të organizuar. Në të njëjtën kohë (1954) u themelua revista Shpirti 

Shqiptar i Namik Resulit ku ndër të tjerë Arshi Pipa botoi veprën poetike Libri i burgut. 

Ernest Koliqi ishte një veteran i publicistikës në fundvitet ‘50, kur ndërmori aktin që 

qendërsoi sistemin letrar të diasporës pa veprimin e të cilit do të ishte vënë në pikëpyetje 

vetë ekzistenca e këtij nënsistemi, duke i dhënë kualitetin e vëllimin e një sistemi 

kombëtar, nëse nuk do të ishte i pamjaftueshëm, vëllimi i rrjetit të aktiviteteve letrare dhe 

marketit të këtij sistemi. Redaktor i gazetës së viteve ‘20 të drejtuar nga Luigj Gurakuqi 

ai trashëgoi edhe ndërmarrjen e tij kombëtare prej rilindasi nga pikëpamja e organizimit 

të aktiviteteve kombëtare, krijimit të revistave dhe institucioneve të shqiptarëve si në 

kohën e okupimit të vendit nga Turqia, por edhe për organizimin e mbledhjes së mjeteve 

financiare me të njëjtin mekanizëm si në kohën e sundimit të Turqisë ku mblidheshin të 

ardhura nga bejlerë, trupa diplomatike apo institucionet fetare. 

 

4.2. Ernest Koliqi përkthyes. 

Shkolla e përkthimit s‘kishte si të ishte më e suksesëshme se të arriturat nga shkrimtarët e 

viteve ‘30. Shkollimi klasik dhe perëndimor i tyre i drejtonte ata drejt gjuhës ngadhnjyese 

të  kulturave të mëdha, por qëllimi ishte t‘i përkulnin shijet e gjuhës amtare të 

papërpunuar drejt përçimit të ―hollësinave të artit të madh botëror‖ sidomos në lirikat, 

epikën dhe gjuhën virtuoze të shkrimtarëve botërorë si Homeri, Dante, Petrarka.  

Këtë përpjekje të transferimit të kulturave e arteve të mëdha në gjuhën tonë e patën nisur 

dy nga autorët (Ernest Koliqi, Frano Alkaj) që do t‘i përkisnin diasporës për pjesën e 

mbetur të jetës: duke nisur nga Koliqi gjuha artistike e të cilit ofronte në vitet ‘30 

përkthimet model për transferimin e kulturës perëndimore në atë shqipe me vëllimet 

Poetët e mëdhaj t’Italisë; ndërsa Frano Alkaj me përkthimet e këngëve 22 e 24 të Iliadës 

dhe disa pjesëve nga këngët e Eneidës së Virgjilit. Këta dy autorë do t‘i jepnin tonin 

veprimit ndërkulturor në Shqipërinë e viteve ‘30 ‘40.  

Ndërsa Alkaj nuk u përfshi në Argjentinë, në zhvillimet kulturore të diasporës, Koliqi 

mori rol kryesor në Itali për shkëmbimet ndërkulturore të gjuhës, pasi përkthente në të dy 

gjuhët. Përkthimi i rëndësishëm i Antologia della lirika albanese (1963)
248

 ishte arritja 

më e madhe e Koliqit në italisht. 

Edhe me hapjen e revistës Shêjzat, ashtu siç kishte vepruar me gazetën Illyria, revistën 

Shkëndija ashtu edhe në revistën e hapur në Romë në vitin 1957, ai rishfaqet me 

përkthime nga letërsia e madhe italiane.  

 

4.2.1. Quasimodo dhe Antologjia e poezisë. 

Shkolla e përkthimit në Itali u pasurua edhe me paraqitjen e Salvatore Quasimodos mbi 

Antologjinë e poezisë shqipe
249

 të përkthyer nga Ernest Koliqi, duke shënuar zërin më të 

fuqishëm botëror në vlerësimin e poezisë sonë nga De Rada, Gjergj Fishta e deri te 

këngëtarët ―marksistë‖si Llazar Siliqi që në analizën e hollësishme të bërë nga Ernest 

Koliqi gjatë një panorame të poezisë sonë bashkëkohore e vlerësonte si njohës të mirë 

deri në imitim të letërsisë dhe kulturës sovjetike. 
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Koliqi përkthyes dhe filolog, si i tillë, u shfaq më 1929, me botimin e vëllimit të parë të 

antologjisë Poetët e mëdhaj t'Italisë që u pasua me botimin e vëllimit të dytë më 1935, 

Koliqi kishte mbetur i njohur si novelist, si autor i vëllimit Tregtar flamujsh. Veprimtaria 

e tij për mbi 30 vjet, si ordinar i katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe i Institutit të 

Studimeve Ndërkombëtare në Romë u kurorëzua me botimin e serisë: Saggi di letteratura 

albanese,
250

 por meritë të posaçme ai pati në botimin e serisë: Studi albanesi. 

 

 

5. Zef Valentini. 

Kërkuesi i palodhur i historiografisë shkencore të Shqipërisë At Zef Valentini, siç është 

cilësuar autori i 60 veprave studimore-kulturore, pati një lidhje të përhershme me botën 

dhe historinë shqiptare pavarësisht se ishte larguar për 35 vjet nga Shqipëria ku kishte 

hedhur hapat e para të mësimdhënies dhe të themelimit të Institutit të Studimeve 

Shqiptare në Tiranë së bashku me Koliqin e Karl Gurakuqin. E ndryshmja e Valentinit 

nga personazhet e tjerë të diasporës ishte se ai nuk u përzie më me politikë përveç 

kulturës shqiptare. Skrupuloziteti i tij në kërkimin e dokumentave pak të njohur dhe të 

panjohur bëri që ai t'i kushtonte së shumti nga koha e jetës së tij pregatitjes së skedave. 

Në Shkodër iu desh që të linte mbi 4 000 fletë pjesësh historike të historisë së Shqipërisë 

dhe mijëra skeda që i shpërdoruan në vitin 1946 kur Misioni i Jezuitëve në Shkodër u 

shpërbë dhe zyra e revistës LEKA që njihej si zyra e Valentinit u plaçkit dhe pjesa e 

dorëshkrimeve të mbetura dhe të skedave u arkivuan me kodin "Urdhëri jezuit".
251

 

Megjithatë Valentini në Universitetin e Palermos ku u emërua në degën e Studimeve 

Bizantine e rindërtoi arkivën e tij si edhe skedat pas një pune të pareshtur. Teknika e tij e 

vjeljes së materialeve studimore ka mbetur proverbiale për shfrytëzimin në maksimum të 

kohës duke e ndarë punën në proçese si të një makinerie. Dhe vëllimi i veprës së tij 

tregon për efikasitetin e metodës së tij shkencore. 

Valentini si botues në vitin 1932 duke marrë drejtimin e revistës LEKA i përkushtohet 

fushës së historiografisë ku afron bashkëpunëtorë si Ilo Mitkë Qafëzezi dhe Injac 

Zamputti që ngritën rubrikën e botimeve kritike të monumenteve gjuhësore të 

shkrimtarëve shqiptarë.  

 

5.1. Valentini edukator dhe përkthyes. 
Valentini si profesor në Kolegjën Saveriane të jezuitëve në Shkodër krahas didaktikës 

dhe problematikës etike midis mësimeve teologjike dhe atyre laike nëpërmjet shkrimeve 

të tij botuar në revistën LEKA në Shkodër trajtoi disa tema sociologjike të lidhura me 

natyrën antropologjike kulturore të populit shqiptar. Ai gjithashtu mori pjesë në 

polemikat lidhur me drejtimet e reja letrare në Shqipëri dhe ideologjitë e reja që 

përçoheshin përmes botimeve të ndryshme në Shqipëri siç ishte rasti i botimit të romanit 

të Erih Maria Remark ku trajtohej filozofia e Pacifizmit të rrejshëm të autorit izraelit
252

 

botuar në revistën Leka të drejtuar prej tij në maj të vitit 1935. Në këtë shkrim ai shfaq 

mendimin e kurthit të pacifizmit të ushqyer nga letërsia me prapavijë ideologjinë 

komuniste si të papërshtatshme për shoqërinë shqiptare. Valentini në mendimin e tij 
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filozofik tematizoi kategoritë e etikës sipas përpunimit të filozofisë aristoteliane 
253

 të 

kategorive të së mirë e të së keqes dhe të ndërgjegjes në funksion të marrëdhënieve 

shoqërore në Shqipëri. 

Në periudhën italiane Valentini u ndal më së shumti në sigurimin e dokumentacionit për 

një histori të Shqipërisë duke ofruar një aparat metodik dhe kritik për arritjen e këtij 

qëllimi.
254

 

Si përkthyes u bë i njohur me botimin e përkthimit të melodramës Sauli të Vittorio 

Alfierit më 1937, që më pas u botua edhe si fragment në tekstin shkollor Rreze drite,
255

 

në bashkëpunim me Injac Zamputtin, por u kritikua për mungesën e poetizmit të 

tekstit.
256

 Gjithsesi teksti ishte i pajisur më së miri me një aparat kritik me shënime të 

shumta historike dhe të personazheve veprues në dramë për të plotësuar luhatjet poetike 

të një shkrimtari botëror si Alfieri. Përkthimi i përmirësuar u ribotua nga At Zef Valentini 

në vitin 1970 dhe u vlerësua nga kritika e Ernest Koliqit. 

 

5.2. Valentini albanolog.  

Valentini gëzonte konsideratën e specialistit në studimet Illyriane dhe Shqiptare.
257

 

Karriera e Valentinit mori një kthesë të madhe me emërimin e tij në Universitetin e 

Palermos ku udhëhoqi edhe Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare. Qendra e 

Palermos  në vitin 1968 kishte këtë pamje: 

 
Të gjitha kumtesat u mbajtën në Aula Magna të Fakultetit të Letravet t'Universitetit të 
Palermës, ku e ka selin e vet Qendra e Studimevet Shqiptare me Bibljothekën e vet 
albanologjike. Salla e madhe ishte zbukurue anëekand me flamuj italjanë dhe shqiptarë; 
në mes, në shpinë të tryezës së Kryesis së Kongresit, në mur, spikatte nji kvadër i 
madh, i punuem me dorë, i Gjergj Kastriotit, pronë e Qendrës.258 

 

Përplotësimi i projektit të Koliqit të Institutit të Studimeve Shqiptare në Tiranë, u realizua 

edhe në Itali, me themelimin e Institutit të Studimeve Shqiptare pranë Universitetit të 

Romës, të themeluar më 1957. Valentini përgatiti serinë e botimeve Aktae albanica me 

30 vëllime, të një rëndësie të pashmangshme për dokumentacionin e shfrytëzuar nga 

arkivat e Milanos dhe të Venecias, për hartimin e historisë së Shqipërisë duke nisur nga 

viti 323. 

Korpusi tjetër i rëndësishëm i Valentinit është ai i akteve juridike shqiptare në 3 vëllime, 

dhe dy vëllime të shoqëruara me ilustrime të historisë së kishës bizantine në Shqipëri. 

 

5.3. Pluritematika. 
Valentini nga misionar katolik në malësitë e veriut të Shqipërisë me formim teologjik e 

filozofik me drejtimin e tij të revistës LEKA në Shkodër 1932-1943 pothuajse për 12 vjet 

iu përkushtua albanologjisë dhe sociologjisë duke përvetësuar shqipen në formën e 
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dialektit geg duke u përfshirë në sistemin letrar shqiptar dhe atë italian njëkohësisht. Nga 

tematika social-politike e viteve '30 e sidomos '40 lidhur me pozicionin e Shqipërisë gjatë 

konfliktit botëror Valentini me kalimin në Itali u përqendrua në fushën e kërkimit arkivor 

lidhur me historiografinë shqiptare. Sistemi i tij kronologjik i mbledhjes së 

dokumentacionit dhe kodifikimi i rezultateve janë nga arritjet më të mëdha të shkencës 

arkivore albanistike. Shkrimi i 1 000 studimeve prej tij lidhur me historinë e Shqipërisë 

dhe të 30 vëllimeve të Akteve Veneto-shqiptare e konstituojnë At Zef Valentinin si një 

enciklopedi të mendimit historik shqiptar. 

 

 

6. Namik Resuli. 

Namik Resuli që në vitin 1954, themeloi revistën Shpirti Shqiptar, duke i paraprirë asaj të 

Koliqit Shêjzat si specifikë e tij në fushën e kulturës, të gjuhësisë dhe historisë së 

letërsisë. Karriera e tij shkencore në universitetet e Napolit dhe Romës u shoqërua me një 

prodhim të lartë shkencor në këto degë të filologjisë, përposë konferencave në Europë e 

SHBA duke u vlerësuar thuajse me autoritetin e Koliqit (1975-85) për rrethin e Italisë dhe 

të SHBA. 

 

6.1. Paleografi i letërsisë së vjetër. 

Para botimit të tekstit Shkrimtarët Shqiptarë V. I, II,
259

 studimi i parë i rëndësishëm i 

Resulit ishte hyrja kritike në librin e botuar prej tij Milosaat, Luarasi, Tiranë 1938. 

Kritika për veprën madhore Milosaat ishte dhe mbetet një pikënisje për të gjithë studimet 

e mëpasme deradiane, si autori që pas profesor Filip Fishtës botoi librin prijetar të 

Rilindjes duke mos e dhënë në versionin të përkthyer nga vetë autori De Rada nga 

italishtja, por duke u bazuar në botimin e parë origjinal të tij të titulluar në arbërisht 

Milosaat. Ky botim në Shqipëri, i Namik Resulit u transkripua dhe komentua me një 

virtuozitet shkencor e letrar: pasi bashkohet eruditi me kritikun e gjuhëtarin, duke i 

bashkangjitur një Fjalorth etimologjik të fjalëve të huazuara apo të rralla të gjuhës 

arbërishte të përdorur nga Jeronim De Rada.  
 

6.2. Milosaat dhe studimet deradiane. 

Namik Resuli iu bashkua kështu shkollës paleografike, dhe të interpretimeve të veprave 

letrare, si monumente gjuhësore, të patjetërsuar nga versionet shkollore apo përshtatjet në 

gjuhën moderne shqipe. Si interpretues i letërsisë dhe historiograf i saj, ai ishte hartuesi i 

vëllimit të parë të antologjisë shkollore Shkrimtarët Shqiptarë, botim i Ministrisë 

s'Arsimit,Tiranë 1941.
260

 Ai në njësinë Jeronim De Rada, analizoi veprat kryesore të 

poetit duke dekoduar funksionet e personazheve në lidhje të ngushtë me romantizmin 

europian, duke përjashtuar vetëm veprën Milosaat nga kjo rrymë. Me argumentet e tij 

lidhur gjenuinitetin lirik dhe gjuhën hieratike të ligjërimit artistik të fisnikërisë të një 

kohe të idealizuar Resuli vlerësoi De Radën kryesisht si poet. Resuli kritik dhe gjuhëtar i 

rikthyer tashmë në funksionin e interpretuesit të tekstit deradian, u shmang nga sistemi 

shkencor letrar. Pas vitit 1952, u përligjën devijimet tekstore të përshtatjeve-përkthime në 

botimet shkollore nga Andrea Varfi, Jup Kastrati, Shaban Demiraj, Dhimitër Shuteriqi 
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etj.
261

 Ideja e Resulit për ta ofruar De Radën si një monument letrar aktiv dhe në 

teksturën primare, të paprekur nga manierat edukative deri në tëhuajzim të tekstit ka 

fituar terren në mendimin albanologjik stë sotëm. 

 

6.2.1. Resuli polemist.  

Në numrin përkujtimor të gazetës Drita, të Zoi Xoxa-s, 28 shkurt 1938, "Kushtuar 

Apostullit dhe poetit Girolamo De  Rada me rastin e tridhjet e pesë vjetorit të vdekjes së 

tij", shoqëruar me botimin e 15 këngëve nga vepra Këngët e Milosaos, si nënfletë, Namik 

Resuli botoi në f. 4 shkrimin polemik "Komente të "Milossave". Në këtë shkrim, pasi 

bëhej një kronologji e botimeve deradiane në shtypin shqiptar, kritikohej komentatori i 

hartuesit të zërit të De Radës në tekstin Anthologi shqipe, bleni II të prof. Filip Fishtës,
262

 

Izet Bebeziqi  i cili pati përshtatur e komentuar 10 këngë nga kryevepra deradiane Këngët 

e Milosaos ku përfshiheshin këngë nga të dy botimet ai i 1836-ës dhe ai i 1847-ës. Kritika 

e bujshme e Resulit, pretendonte se përshtatja e Milossat nga z. Bebeziqi ishte një: 

"përkthim - po e quajmë kështu. Pse nuk dimë si ta quajmë ndryshe - nuk është pa 

gabime e të mbeta."
263

  

Më tej në një analizë të detajuar, Resuli shpalos vrejtjet e tij, ku përveç keqkuptimeve 

filologjike pretendonte se këngët ishin të përkthyera nga ndonjë tekst italisht, që Resuli 

nuk e vlerësonte si autentik deradian, duke synuar që nga titulli i librit, i cili duhej botuar 

në gjuhën shqipe të De Radës Milosaat dhe jo Këngët e Milosaut. Me këtë kritikë Resuli 

tregon përparësinë e funksionit të transliterimit dhe komentit dhe shmnagjen e 

përshtatjeve apo përkthimeve nga gjuha italiane për ruajtjen e origjinalitetit të De Radës.  

Ky argument shkencor i Resulit ishte pohuar edhe nga vetë De Rada, i cili kishte 

shprehur vullnetin e mosprekjes së dialektit të arbërishtes së tij apo shkrimtarëve të tjerë 

të Kalabrisë në botimet e tjera të shtypit shqiptaro-sicilian, në dialektin e arbëreshve të 

Siçilisë, duke patur edhe synimin që gjuha e tij të bëhej gjuhë koinè e arbëreshve të 

Italisë e më gjerë.  

Në përgjigjen e Izet Bebeziqit
264

 "Nji përgjigje Zotni Dr. Namik Resulit rreth "Komente" 

të "Milosaave", ndonëse pranon se "Nuk kam ba nji punë të përsosun" pasi bën një 

mbrojtje të datajuar, në parim e pranon vërejtjen e Resulit duke u shfajësuar se nuk kishte 

përthyer tekstin nga ndonjë tekst në italisht, por se kishte konsultuar disa të tillë në 

italisht dhe sidomos vetë përkthimn e Milosaave nga De Rada.  
 
Theksoj se nuk jam kufizue në nji tavolinë para ndonji përkjhimi italisht. Porse jam 
mundue, tue pa shume përkthime t'origjinalit si edhe tue ardhë në kontakt të drejtë për 
s'drejti me Arbëreshët. Nga të gjitha përkthimet preferova atë të De Radës vetë me 
notat e tija përkatëse.265 
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6.2.2. Botimi i librit Milosaat në Shqipëri. 

Pas kasaj polemike Dr. Namik Resuli boton librin Milosaat
266

, Tiranë 1938, me 19 këngë 

+ "Vajtimi i Arkiopulit", të transiteruara të veprës të shoqëruar me një parathënie, (bazuar 

në shkrimin polemik drejtuar Bebeziqit dhe Filip Fishtës në gazetën Drita, dhe në një 

vështrim të gjerë të jetës dhe veprës deradiane: Serafina Topia, Skanderbeku i Pa-faan, 

Uno Specchio di Umano Transito. Kangjeli XII, jepet në dy variantet deradiane. Në fund 

të librit f. 83-91, jepet si shtojcë një fjalorth ethymologjik të veprës dhe burimet 

bibliografike në njësinë "Shkurtime" f. 92. Komentet e Resulit kryesisht mbështeten te 

burimet e filologëve Marchianòi dhe Gualtieri, për çështjet e etimologjisë etj. edhe te 

Demetrio Camarda, Santori dhe Gustav Meyeri. Kështu studimet deradiane shënuan një 

shkallë shkencore të paraqitjes dhe botimit, një shkallë arritjeje të disiplinës së 

komentarit, lidhur me receptimin e saktë semantik të prodhimit letrar deradian, por edhe 

të divulgimit por me masë e kriter shkencor, përmes metodës së transliterimit duke vënë 

një kufi metodik për variantet e përkthimeve të kryera nga italo-arbëreshët që synonin 

sistemin letrar interkulturor të Italisë, përmes kanalit bilingual. Përdorimi me kriter i 

këtyre burimeve interkulturore, kryesisht për argumentimin kuptimor të tekstit poetik, për 

Resulin shërbejnë si burime të shkallës së dytë kundrejt tekstit origjinal. Ky kriter ndan 

analizën tekstologjike nga ndërkulturizmi, aktivitet ky që do të hetohej masivisht në 

botimet e viteve '60 në Shqipëri, pas mbylljes të ciklit të studiuesve si Xhuvani dhe 

mërgimit të filologëve Resuli, Karl Gurakuqi etj. 
 

 

6.2.3. Resuli: Një shkollë e interpretimit tekstologjik. 

Edhe në hartimin e teksteve antologjike Shkrimtarët Shqiptarë, udhëhequr nga Ernest 

Koliqi v. 1, 2, Tiranë 1941, modeli i Resulit si hartues i vëllimit të parë dhe i prodhimit 

letrar të arbëreshëve të Rilindjes kombëtare gjen pëlqimin e Ministrisë së Arsimit duke u 

bërë tekst zyrtar i cili zëvendësoi atë të Prof. Filip Fishtës të vitit 1935. Riparaqitja me 

pak ndryshime e tekstit dhe Kangjeleve të komentuara të Milosaa-ve në këtë Antologji 

ndikoi në konsolidimin e mësimdhënies duke mos e "prekur" teksturën e Poetit të Makjit. 

Por ky tekst ndonëse ka shërbyer në dy njësitë e sistemit arsimor Shqipëri e Kosovë doli 

nga qarkullimi në sistemin arsimor Shqipëri në vitin 1946 duke u zëvendësuar me 

komentatorë të tjerë si në botimin e Ministrisë s'arësimit Letërsia e vjetër shqipe dhe 

arbëreshë (tekst për kl. E III-të të shkollave të mesme), Tiranë 1952, nën redaktimin e 

Zijaudin Kodrës. Ky tekst ruajti nocionin shkencor të Resulit në riparaqitjen e letërsisë 

arbëreshe në origjinal të korrektuar gjuhësisht dhe të komentuar por titulli i librit u 

ndryshua në përshtatjen nga italishtja MILOSAO.
267

 Me këtë titull njihet përkthimi i 

Vittorio G. Gualtieri-t i vitit 1917
268

. Pas këtij botimi tekstet e De Radës iu nënshtruan 

përshtatjeve edhe të vargjeve gjerësisht, krahas komenteve me prirjen për ta 

"modernizuar" tekstin deradian deri duke e "falsifikuar" në një farë mënyre. Përshtatjet e 

Andrea Varfit, Dhimitër Shuteriqit,
269

 Shaban Demirajt, Jup Kastratit etj. mbivendosën 

titullin italianistik, Këngët e Milosaos ndaj titullit shqip të poetit Milosaat, po ashtu duke 
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prekur teksturën deradiane në transliterim dhe duke shqipëruar tekstet italisht të 

ripërkthyera nga autorë si Marchianoi, Gualtieri etj. Duke simuluar dialektin arbëresh në 

përkthime duke përsëritur "gabimet" e Bebeziqit, për hir të kërkimit të një kanali të 

njohur pranë standartit gjuhësor, nisur nga nevojat standartizuese të një politike arsimore 

që rrafshonte edhe ligjërimet artistike, duke mos pranuar kodet letrare diakronikisht dhe 

një qendër sistemore, përtej një shekullore si De Rada.  
 

 

6.2.4. Demotizmi i monumenteve letrare. 

Rifunksinalizimi i kësaj kritike nga studiuesit Mandala dhe Altimari kohët e fundit, na 

risjell në vëmendje funksionin e polemikës filologjike në përcaktimin e kufijve: autorësi-

sistem arsimor. Në këtë rithirrje të kontekstit të polemikës mbi kriteret e botimeve kritike 

të viteve '30 të studiuesit, gjuhëtarit  dhe historishkruesit të letërsisë Namik Resuli, 

aktualizimi me kontekstin e ripërmasimit të poetit si qendër sistemore të letërsisë shqipe 

të Rilindjes [traditës], dhe qendër e nënsistemit të diasporës krahas përfshirjes së 

prodhimit letrar deradian në polisistemin letrar botëror, rivendosja e kriterit autorial 

shmang procesin e demotizimit të monumenteve letrare, qoftë edhe për hir të sistemit 

arsimor.  

 

 

6.2.5. Pindari dhe De Rada. 

Shmangja në botimin e Resulit të kushtimit pindarik në f. 3 i dhënë në botimin e parë të 

Misosaat, lidhur me harmoninë e dhënë të fjalës Dorike falë invokacionit të Muzës, 

filologu Marchianò në veprën e tij Poemi albanesi di Girolamo De Rada, scelti, tradoti e 

illustrati con prefazione per Michele Marchanò, Trani, 1903; 
270

 përcaktohet 

intertekstualiteti apo parateksti i veprës më të rëndësishme letrare shqipe të shekullit 19. 

Epigrafi dedikim, në greqisht është shkëputur nga Ode-ja Olimpike (III), Për Teronin e 

Agrigjentit në festat mikpritëse të Dioskurve, të Pindarit, ku poeti në strofën e parë thërret 

në ndihmë Muzën për përshtatjen e harmonisë së Odes me vallen dorike (me toja të 

opingës dorike). Kjo analogji e përkapur nga Marchianò-i tek frymëzimi i De Radës e ka 

lënë të pacënuar filologun nga rendimi i vërejtjeve dhe parantezave të dobësisë së 

analogjisë deradiane duke numëruar mungesën e përvojës jetike të De Radës kundruall 

poetëve greke (antikë) si dhe mungesën e tonit të këngëve të lavdishme me anë të të 

cilave është e përshkuar poezia Pindarike në Odet Pitike dhe ato Olimpike. Edhe vargjet 

dedikim të Milosaat, Canti di Milosao (pinjoll i Despotit të Shkodrës),
271

 kanë këtë 

kontekst kuptimor:  
 

          Nji kangë, si stolí për kuajt që fituen n’Olimpí tue ia ngritun Teronit 
          Pa ço pra Muzën pranë meje: se gjetur mënyrë harmonike, flakrimesh të reja  
 

        mbërthej, 
5        Un zanin, që ndrit për kremtimet, me toja272 t’opingës dorike.273 
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Në këtë epigraf të Pindarit, Strofë I, e Odes olimpike (III), Për Teronin e Agrigjentit
274

 në 

festat mikpritëse të Dioskurve, ku poeti Epiriot thotë se "Due t‘u pëlqej Tindaridve
275

 

mikpritës të miqve, e Helenës gërsheta shkëlqyese, Tui ngritë Agrigjentin e ndritun" duke 

i kushtuar sundimtarit Teron: "Nji kangë, si stolì për kuajt që fituen n‘Olimpì" pastaj 

vijon invokacioni i famshëm pindarik, rimerret si thirrje analogjike nga De Rada në 

kushtimin në Milosaat, i munguar në botimin (1938). Marchianò
276

 ndonëse vëren një 

përfshirje të idesë së atdheut te poezia e De Radës, shënon një mospërputhje (thuajse 

keqkuptim) mes këngëve kremtuese, të lavdishme të Pindarit kundrejt këngëtimit 

deradian: 
 
ma li mancava la lena dell' animo e la nozione dell' arte nella vita, che era l'alimento 
spirituale degli  Eleni [...]  

Marchianò-i pohon më poshtë se prej poezisë së De Radës do të shkëlqeje gjenia e 

popullit shqiptar theksuar nga Kristoforidhi, Dozoni e Meyer.
277

 Duke risjellë këtë kritikë 

ndoshta Resuli do ta këtë parë të arsyeshme ta redaktojë nga botimi i tij, dhe kjo kritikë 

nuk është përmendur si e tillë me këtë redaktim. 

Brenda këtij vrojtimi Resuli nuk jep shpjegime duke shënuar një arbitraritet, ndër sa të 

tjerët që i janë bërë poezisë së poetit sistemkrijues të letërsisë shqipe të Rilindjes, që 

gjithsesi në një komparativitet me Pindarin, mund të qendronte më së tepërmi se e gjithë 

poezia e shkruar pas tij në gjithë prodhimin e mëpasëm të sistemit letrar kombëtar qoftë 

edhe si imago.
278

 

Resuli polemizoi edhe për çështjen e gjuhës standarte në vitet '40, duke ruajtur një 

origjinalitet interpretimi shkencor dhe të pavarur, gjuha e tij ruajti ligjërimin në 

toskërishten e përpunuar edhe në periudhën e mërgimit. 

  

6.3. Meshari. 

Botimi i veprës studimore: Meshari, Biblioteca Apostolika Vaticanea, Romë, 1958, 

transliteruar dhe komentuar nga Namik Resuli, nxiti sipas Jup Kastratit, Institutin e 

Historisë dhe Gjuhësisë në Tiranë: "na erdhi Buzuku [Meshari] i botuem prej Namik 
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 Për Teronin e Agrigjentit: ode e hareshme që himnizon fitoren olimpike, hartuar në vitin 476, kohë kur 
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 Resuli me këtë mospërfshirje [epigrafi greqisht], jep edhe imagon e tij për poezinë e De Radës, për ta 

shmangur qasjen e frymëzimit deradian me poetin e Epirit antik, Pindarin. 



Resulit e i shtypun bukur në shtypshkronjë të Vatikanit ".
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 Në të njëjtën letër njoftohet 

se ishte botuar autoreferati i Eqerem Çabejt: "Disa aspekte të fonetikës historike të 

shqipes në dritën e gjuhës së Gjon Buzukut", i disertacionit për marrjen e gradës 

shkencore "kandidat i shkencave filologjike", Tiranë 1959, f. 23, me oponentë zyrtarë 

Aleksandër Xhuvani, Agnia V. Desnickaja dhe as. Prof. Mahir Domi.
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 Në këtë qasje 

midis dy studiuesve në Tiranë dhe Vatikan sistemi i mendimit shqiptar është në 

njëmendësi, ndonëse kronologjia i jep përparësinë studimeve buzukiane të Ressulit si 

ordinar i katedrës ilirike në Institutin e Studimeve Orientale të Universitetit të Napolit. 

 

6.4. Historiografi i letërsisë. 

Përvojën e botimit kritik të analizuar të poemës së De Radës: Milosaat të vitit 1938, 

Resuli e çoi më tej me hartimin e antologjisë së njohur shkollore Shkrimtarët Shqiptarë, 

V. 1, përgatitur nën drejtimin e E. Koliqit nga N. Resuli dhe K. Gurakuqi (V. 2) me 

bashkëpunëtorët , studiues e kritikë të njohur duke plotësuar detyrimin ndaj mësuesve 

dhe nxënësve të viteve '40, lidhur me njohjen e historiografisë së letërsisë shqipe, si bazë 

e programeve mësimore për vite me radhë. Botimi për kohën kishte vlerë kryesisht 

pedagogjike, të një didaktike origjinale kombëtare, sidomos vëllimi i parë dhe Hyrja e 

Namik Resulit për periudhën e Rilindjes të vëllimit të dytë të përgatitur nga Karl 

Gurakuqi.  

Ilustrimet e gjera të krijimeve të autorëve kryesorë te libri Shkrimtarët Shqiptarë prej 915 

f., shoqërojnë tekstin e kësaj historie dhe antologjie të letërsisë shqipe, plotësuar për herë 

të parë me jetëshkrime të autorëve si dhe me aparat filologjik e didaktik.   

Botimi si pikënisje për njohjen e metodikës shkencore të pararendësve të Studimeve 

Letrare ka vlerën edhe të njohjes së autorëve të ekskomunikuar në tekstet mësimore dhe 

studimet gjatë kohës së komunizmit. Plotësimi i informacionit diakronik socio-historik 

dhe kritik sipas qarqeve dhe orientimeve fetare si "Letërsia e vjetër myslimane" është një 

klasifikim i guximshëm i Resulit nisur nga gama e pasur e autorëve të këtij qarku të 

patrajtuar nga mësimdhënia e shkollës sonë të gjysmës së dytë e shekullit XX, të rinjohur 

nga programet e pas viteve ‘90, në letërsinë tonë si Lumo Skendo, Xanoni, Prenushi etj. 

Resuli përcaktoi me botimin e Il messale (Meshari) në njohjen e përcaktimit të 

krestomancisë letrare të letërsisë shqipe. Letërsia e gjysmës së parë të shekullit 20 u bë 

objekt i studimeve të reja të Resulit në mërgim, kumtesa dhe referate të përmbledhura në 

botimin historiografik Storia della leteratura albanese
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 që ka shërbyer si bazë e 

―negociatës‖ për debatin e iniciuar për rihartimin e historiografisë Shqipe duke e adresuar 

diskutimin e vlerave letrare në të gjitha nivelet para dhe universitare, sipas një metodike 

shkencore të përpunuar në gjysëm shekulli veprimtari shkencore. 

 

6.5. Gjuhëtari. 

Në fushën e linguistikës Resuli u bë pjesë aktive e debatit shkencor rreth gjuhës së 

njësuar apo vendosjes së gjuhës standarte si gjuhë zyrtare në vitet '40 në kohën kur ishte 

mis i Institutit të Studimeve Shqiptare. Në tubimin shkencor të mbajtur me atë rast ai i 

qendroi bindjeve të tija për një gjuhë të ekuilibruar duke përdorur të dy dialektet pa ia 
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hequr asnjërës aftësinë e vendosjes në standartin e gjuhës letrare. Vepra e tij madhore 

gjuhësore u kurorëzua më 1985 Grammatica Albanese, vepër e përdorur si tekst zyrtar 

për mbrojtjen e gjuhës shqipe në universitetet e Italisë. Ndonëse është i njohur për 

interpretimet kuptimore vepra e tij kulmoi me botimin e parë të plotë të Mesharit (Il 

Missale) të Gjon Buzukut të transkriptuar integralisht  drejtpërdrejt nga libri origjinal 

unikal i Gjon Buzukut, vepër e njohur gjerësisht në qarqet akademike ndërkombëtare. Por 

duhet thënë që në Shqipëri emri i tij është lidhur më botimet e tij të viteve '38-'42.  

Resuli ka zhvilluar një numër ligjëratash në veprimtaritë kulturore të shqiptarëve të 

diasporës në Europë e SHBA përmes kumtesave të veçanta për personalitete si Gjergj 

Fishta, Fan Noli, Faik Konica etj. Vepra e tij është aktive në Universitetet italiane e italo-

arbëreshe.  

Emrat e historiografëve të viteve ‘40 si Karl Gurakuqi, Ernest Koliqi e Zef Valentini me 

marrjen e drejtimit nga ana e Namik Resulit më 1975-1981 të Institutit të Studimeve 

Shqiptare në Romë mbyllën një periudhë të pionerëve të studimeve letrare sipas metodës 

shkencore në Itali.    

 

 

7. Xhuzepe Gradilone. 

Gradilone studiues me origjinë arbëreshe, është kritiku me vëllimin më të madh të 

veprimtarisë kritike, ai ndryshe nga autorët e mërgatës, ndonëse ishte asistenti e 

dishepulli më i shquar i Koliqit në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Universitetin 

e Romës dhe në Institutin e Qendrës së Studimeve Shqiptare u shmang nga tipologjia e 

autorëve të mërgatës pasi nuk shkroi letërsi. Gradilone ruajti bilinguizmin italo-shqiptar 

që në fushën e kritikës e bënte autor më të përmbajtur etikisht duke iu referuar sistemit të 

dokumentuar të studimeve duke iu shmangur përgjithësimeve. Përdorimi i termave letrare 

dhe estetike prej tij janë të një standarti të njohur të filologjisë dhe analizës së tekstit, ai 

në punimet tij përveç analizës tekstore përdori metodën strukturaliste.  

 

7.1. Filologu dhe botimet peritekste. 
Gradilone në studimet e tij u përqendrua në tri njësitë e sistemit letrar kombëtar të 

prodhimit artistik. 1) Ai aplikoi studime filologjike sipas metodave shkencore të letërsisë 

arbëreshe të traditës si vijues i traditës së madhe të krijuar që nga De Rada deri te Gaetan 

Petrotta duke mos u shkëputur nga tekstologjia e studimeve filologjike. 2) Kritika e 

Gradilones ndoqi me përkushtim zhvillimet bashkëkohore të nënsistemit letrar të 

diasporës, duke marrë pjesë në redaksinë e revistës Shêjzat si kritik aktiv. 3) Gradilone 

ashtu si edhe Martin Camaj në vitet ‘60, bëri lexime kritike të prodhimit letrar në sistemin 

kombëtar të Shqipërisë deri në fillim të mileniumit, dhe posaçërisht të prodhimit artistik 

të realizmit socialist dhe të disidencës. Ai mund të thuhet se ka qenë autori më produktiv 

i kritikës apolitike, ku përfaqësimi i shkrimeve të tij receptohet si kundërtekst i kritikës 

bashkëkohore të Shqipërisë dhe Kosovës.  

Gradilone analizoi i pari ndikimet hermetiste në autorët tanë si Fatos Arapi e Visar Zhiti 

në veprën etij të shquar Studi di leterattura contemporanea albanese, Romë 1996, ku 

merren në analizë dhe autorë të tjerë të disidencës si Pjetër Arbnori e Kasem Trebeshina. 

 

7.2. Gradilone dhe Historia e Letërsisë Shqipe. 



Gradilone ka marrë pjesë në historishkrimin e letërsisë shqipe, duke u bërë oponenti 

kryesor i pikpamjeve të historishkrimit të realizmit socialist. Ai hodhi poshtë metologjinë 

sociologjike të ndërtimit të historisë së letërsisë. Ai evidentoi sociologjizmin në trajtimin 

e prodhimit letrar në Shqipëri duke argumentuar përfshirjen ideologjike të shkrimtarëve 

si e historisë letrare. 

Në kritikën e veprave kryesore Gradilone aplikoi në trajtimin e poetikës përmes termave 

të autorëve formalistë dhe strukturalistë. Por, për Gradilonen ishte me rëndësi që për 

autorin të flitej rreth moralitetit duke pranuar vështrimin e jashtëm të metodës së kritikës 

letrare. Ai ishte kritik rreth statusit të shkrimtarit si ideolog politik, raste të cilat ka 

mundur t‘i evidentojë për t‘i dhënë autorit një status universal që vihet në funksion të së 

mirës. Ai i përket mendimit të realizimit të shkrimtarit si Dichter, kritik i realitetit duke 

ofruar iluminimin social. Duke e konsideruar shkrimtarin si thirrje idealistike të kohës, 

për të dalë mbi konjukturat, kritika e Gradilones përcakton caqet morale të shkrimtarit: 

për të mos u përfshirë në to. 

Kritika e tij e drejtpërdrejtë ka sjellë shmangjen e plotë të këtij kritiku në analet e 

përmbledhjeve të antologjive tona duke e mënjanuar në panjohje të plotë. Një nga 

faktorët e shmangies, nga regjistri i kritikës kombëtare i Gradilones është bërë edhe 

bilinguizmi i tij, duke u vlerësuar më shumë si pjesë e polisistemit letrar-kritik i diasporës 

sesa i sistemit kombëtar. 

 

 

8. Ali Këlcyra. 

Memoriet e politikanit veteran Ali Këlcyra apo Klisura siç nënshkruhej politikani i disa 

gjeneratave që nga viti 1920, në Itali ndoqi një veprimtari të shkrimit të proceseve 

politike por për studimin tonë pjesa e shprehjes së mendimit të artikuluar në gjuhën 

shqipe është një fond i lëvizjes migratore të aseteve të terminologjisë. 

 

Ali Këlcyra ushtroi një veprimtari kulturore në shtypin e Shêjzave, dhe mori pjesë në 

zhvillimet studimore në fushën e historisë duke lënë një korpus dokumentash dhe 

dëshmish të botuara postume nga studiuesi Tanush Frashëri në një vëllim
282

 (655 f.) 

thuajse shterrues të prodhimit të shkrimeve politike, në fushën e së drejtës 

ndërkombëtare, memorandumeve (1959) dhe të kujtimeve si pjesmarrës i ngjarjeve 

politike nga Kongresi i Lushnjes në vitin 1920 deri më 1943, si përmbledhje tekstesh të 

transmetuara në vitet '50 në Radion Europa e Lirë me qendër në New York. Në një stil 

asnjanjës ai rievokon dhe analizon ngjarjet me një paanshmëri prej dijetari e historiani 

duke sjellë burime autentike të panjohura më parë për renditjen e fakteve historike nga 

formimi i shtetit shqiptar. 

 

8.1. Kujtime politike të dokumentuara dhe stili. 

Veçoria e prozës memuaristike
283

 të Këlcyrës është se përveç kujtimeve ai sjell të 

ndërlidhura me provat e dokumentuara të ngjarjeve historike, duke shoqëruar në kapitujt 

më të rëndësishëm me referime të besueshme dhe që kanë kaluar nëpër kontrollin e 

redaktorëve të RFE. Gjithashtu botimi është pajisur edhe me faksimile.  
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Kapitujt Formimi i shtetit shqiptar dhe Veprimtaria politike dhe ushtarake e Ballit 

Kombëtar janë renditur kronologjikisht duke bërë një analizë-sintezë të faktorëve 

kryesorë politikë-ushtarakë dhe socialë jo vetëm të Shqipërisë por edhe të vendeve fqinje 

(politika italiane, politika greke, politika jugosllave)
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 si indikatorë të vendimeve të 

Fuqive të mëdha për Shqipërinë. Pavarësisht asnjanjësisë së shkrimit qendrimet e tij 

politike pasqyrohen gjerësisht si p.sh. Pjesa e Pestë 1924-Viti fatal për demokracinë 

shqiptare e tërthorazi për Atdheun.
285

 Këto analiza, shpesh antimonarkiste, dhe atribuime 

e bëjnë që Kujtimet të marrin formën e traktatit, d.m.th. të veshjes së shkrimit dhe fakteve 

rreth një mendimi dhe ideje të stabilizuar më parë, qoftë si pjesmarrës në realizimin e 

kësaj ideje apo jo.  

Kujtimet e Këlcyrës janë shkruar në funksion të historishkrimit por forma e tyre është 

destinuar nga programet e Radios Europa e Lirë dhe nga kjo pikëpamje stili mbizotërues 

është ai i bindësisë si oratori e masmedias. Paraqitja objektive e ngjarjeve nga Këlcyra 

kulmon në shkrimet: Protokolli Dalmazzo-Këlcyra dhe Qysh e zunë komunistët Ali 

Këlcyrën, paraqitur pa ngjyrime të tepërta në stilin e kursyer dhe topografik të kronikës së 

zezë.
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8.2. Memorandumet dhe Epistulari i Këlcyrës. 

Memorandumet e botuara drejtuar MPJ të Greqisë dhe Italisë tregojnë stilin e lartë të 

strukturimit të kësaj gjinie diplomatike me perfeksionizmin e formës bazuar në 

konceptualitetin e mos shprehjes së drejtpërdrejtë. Njësitë bazë, çështjet, nënçështjet, 

anekset, i japin memorandumeve kualitetin e një shkalle model të shkrimit diplomatik në 

funksion të brendisë. Mjetet shprehëse të Këlcyrës i japin tonin e denjë të një kancelarie 

në mërgim. 

Në letërkëmbimin me Tajar Zavalanin shpreh dëshirën për t'iu ruajtur korrespondenca për 

të kontribuar me shkrimet e tij për shkrimin e Historisë së Shqipërisë. Ndonëse shkrimet 

e tij i referohen kryesisht periudhës së formimit të shtetit të ri shqiptar deri në vitin 1939, 

mjaft nga këto letra janë shkruar në Romë gjatë mërgimit të fundit në Itali 1946-1963 dhe 

shprehin vetëdijen për një historishkrim kombëtar të Ali Këlcyrës. 

 

 

9. At Danjel Gjeçaj (Pal Duka-Gjini). 

Në vitin 1939 përfundon Liceun Françeskan, në Shkodër.
287

 Gjatë hyrjes së forcave 

partizane në Shkodër më 1944 shërbente si frat së bashku me At Frano Kirin, si superior 

në Kuvendin Françeskan të Shkodrës në kohën kur në Kuvend strehoheshin para 

arrestimit Lef Nosi dhe At Anton Harapi. Si pasojë e arrestimeve të klerit, frati lëshoi 

Kuvendin dhe u detyrua të emigrojë në Itali ku u përqendrua në kultivimin e letërsisë 

autobiografike dhe botimeve kritike. Shkrimet e tij mbi At Gjergj Fishtën veprën e të cilit 

Lahuta e malcisë e botoi më 1961 dhe sërisht më 1990 në Romë, e shoqëroi me një 

komentar. Ai trashëgoi të drejtën e botimeve françeskane pas shpërnguljes së urdhërit për 
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shkak të persekutimeve në Itali. Botimi i tij më i rëndësishëm ishte At Gjergj Fishta 

Vepra dhe Jeta, Romë 1992.
288

 

At Daniel Gjeçaj OFM, trashëgoi të drejtën e përfaqësimit të Urdhërit Françeskan 

Shqiptar në Romë, dhe të drejtën e botimit të etërve françeskanë. Ribotimet e tij në Romë 

të veprës Lahuta e Malcis më 1955 dhe të tretin (1988) i shoqëroi me hyrje, interpretime 

dhe komente. Ai botoi edhe romanin Andrra e Pretashit të At Anton Harapit
289

 duke 

mbajtur në sistem letërsinë e traditës. Ndërsa vlerësohej si botues, për disa interpretime 

fjalësh dhe argumentash janë shfaqur rezerva nga prof. Karl Gurakuqi në letrat që i 

shkruan Mustafa Krujës, për natyrën e gërshetuar të artit fishtian që ka si komponente 

përveç teknikës popullore të vargëzimit, ngjarjeve historike edhe stilistikën.  

 

9.1. Monografia: Gjergj Fishta. 

Në veprën e tij Gjergj Fishta, Jeta Vepra, botuar më 1992
290

 autori bën një përmbledhje 

të gjerë të jetës (160 f.) dhe veprës (72 f.) së Fishtës. Në fund libri përmbledh një 

antologji të leximeve të veprës së autorit nga shkrimtarët tanë e të huaj. Vepra e Gjeçajt 

bibliotekar i bibliotekës françeskane në Shkodër,
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 sillte  për herë të parë një vepër të 

plotë për poetin që sapo ishte ndërprerë së çensuruari në Shqipërinë politike nga 

bashkëkohësit. Ky botim qarkulloi në Shqipëri në formë të parregullt, shtator 1992, pasi 

prishja e rrjetit të librarive nga ndërrimi i sistemit e vonoi futjen në sistemin letrar të 

veprave të diasporës. Ndërprerja e çensurës u shoqërua vetëm me hyrjen e disa botimeve 

të diasporës në Shqipëri, siç ishte rasti i At Danielit.
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Pas katër dekadash pas botimit të numrit përkujtimor, monografia e Gjeçajt përmbushi në 

shkallë të lartë informimin për jetën dhe veprimtarinë letrare të At Gjergj Fishtës duke 

risjellë në qendrën sistemore kombëtare jetëshkrimin e autorit më të diskutuar në kulturën 

shqiptare, Gjergj Fishtën. Për më tepër përmbledhja  e vlerësimeve të studiuesve të kohës 

në dy njësi kronologjike të leximeve, rijetësuan qendrën sistemore të poetit kombëtar, si 

argumentim i kritikës më të njohur, përmes emrave të autoriteteve letrare e studimore: 

Gabriele D'Annunzio, Faik Konica, Martin Camaj, Gino Botiglioni etj. Gjeçaj si 

shoqërues i Fishtës më 1940, në turneun e mbajtur prej tij më rastin e shpalljes akademik 

i Italisë, jep një kronikë të audiencës së Fishtës nga Papa Piu XII në Romë, të pritjes nga 

rektori i universitetit Zemra e Krishtit në Milano Atë Agostin Gemelli.
293

 Por me interes 

në fushën e kritikës së artit është përshkrimi i procesit të pikturimit të portretit të Fishtës 

nga piktori sienez  Umberto Giunti duke u ndalur në vështirësitë e piktorit në paraqitjen 

plastike të "organeve të të pamit" të syve ekspresivë të poetit.
294

 

Jetëshkrimi i Gjeçajt duke ndërthurur vështrimin e jashtëm nga kontakti me protagonistin 

e monografisë i jep studimit komponentin letrar të përshkrimit duke e bërë njohjen e 

poetit, subjekt artistik. 
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9.2. Përkthimi i librave liturgjikë. 

Përkthimi në shqip i librave liturgjikë, Meshari i të kremteve, Romë, 1966 dhe Rendori i 

meshës, Vicenza, 1973 e rendit Gjeçajn në një interpretues të fjalës së shenjtë duke 

ndjekur arritjet e përkthimeve biblike të Imz. Zef Oroshit që ndërkohë kishte emigruar në 

New York. I emëruar nga Vatikani në postin e drejtuesit shpirtëror për refugjatët 

shqiptarë, më 1976 ai mundi që nëpërmjet përkthimeve t'u vinte pranë emigrantëve 

besimtarë që ishin grumbulluar në kampe pas dëbimit të tyre nga ish Jugosllavia. 

Përkthimet e këtyre librave në gegënisht u botuan në përshtatje me gjuhën e receptuesve, 

shumica e të cilëve qenë të arratisur politikë nga veriu i Shqipërisë. Përkthimi në koinenë 

gege, e rreshtoi Gjeçajn në vijues së traditës së shkrimit biblik të shkollës së veriut si 

kontribut në sistemin e vlerave filologjike dhe teologjike.  

 

 

10. At Jak (Luigj) Marlekaj. 

Në veprën e tij Provinca françeskane, të At Donat Kurtit jepet njoftimi i parë për 

shkollimin e Marlekajt: "Në vj.1938 kje çue n‘Universitet të Milanit per literaturë P. 

Jakob Marlekaj".
295

 Pas përfundimit të studimeve At Jak (Luigj) Marlekaj hyri në rrethin 

letrar të diasporës shqiptare në vitin 1952, duke u bërë pjesë e diskutimeve për 

rithemelimin e një reviste të ngjashme me Hyllin e dritës, së bashku me At Paulin 

Margjokajn, At Zef Valentinin, Karl Gurakuqin, Ernest Koliqin e Zef Nekaj-n. Ai u bë i 

njohur me hapjen e revistës Shêjzat në interpretimin e gjuhës së autorëve të vjetër 

shqiptarë si Buzuku e Pjetër Bogdani, madje duke u bërë oponenti i gjuhëtarit të shquar 

Dr. Namik Resulit pas botimit të Mesharit të traskriptuar e të shoqëruar me studimin e tij. 

Në kritikën e tij ndaj Resulit për përkthimin e saktë të termave liturgjikë pati marrë madje 

edhe miratimin e Martin Camajt.  

Oponenca e At Marlekaj me gjuhëtarin më të ditur të kohës, siç ishte Namik Resuli, 

analiza e detajuar e formanteve gjuhësore te leksiku e trajtat e tjera gramatikore të 

Buzukut nën interpretimin e Marlekajt, hapi një horizont të ri në raportin e studjuesve 

mes njëri tjetrit duke i ikur lavdërimeve ose heshtjes në rastin e botimit të një kryevepre 

siç ishte Il messale,duke themeluar kritikën paleografike. Kompetenca e tij vinte nga 

thellimi në gjuhën e vjetër shqipe që e shoqëroi Marlekaj-n deri në botimin monumental 

Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij.
296

 

 

 

11. Martin Camaj përkthyes. 

Në një kohë të shkurtër i përgjigjet Martin Camaj përkthimeve të Koliqit nga Carducci
297

, 

duke përkthyer një cikël poetik të Giuseppe Ungaretit e Boris Pasternakut. Tradita e 

përkthimit të modernëve sapo kishte filluar, për t‘u pasuar nga përkthimet e Anest 

Andreas në anglisht të veprës së Koliqit The Symphony of eagles, Romë 1972, të poezisë 
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Marina (Konturë) të Tomas Eliotit, dhe të Faustit të Gëtes
298

 Koha e Jonë 1987. Sidomos 

përkthimi i poetëve modernë të sipërcituar do të ishte i mangët në Shqipërinë letrare pas 

vitit 1944, duke i dhënë përparësinë diasporës për vetë kontaktin e drejtpërdrejtë me 

polisistemin letrar botëror. 

Nëse në Tiranën zyrtare përkthimi shërbente për të definuar veprat që do të ishin në 

periferi të sistemit, por për disa të tilla nga vetë tirazhet e mëdha arritën që të rrokin 

qendrën e sistemit kombëtar letrar dhe vëllimin e sistemit, pavarësisht gjuhës së thjeshtë 

të përkthimit si ―Tre shokët‖ e Erih Maria Remark që u kthye në një libër kult në 

Shqipëri, ndërkohë që receptimi i letërsisë shqiptare kaloi në periferi të sistemit. Mund të 

themi se me përkthimin e Ungarettit, Sollzhenicinit e Boris Pasternakut nga Martin 

Camaj dhe të Thomas Stern Eliotit nga Anesti Andrea, mund të themi se letërsia shqipe 

ndërpreu njëtrajtshmërinë e saj të vargut, strofimit të rregullt e sintaksës lineare të 

mendimit. Vargjet e botimeve tona u ‗çrregulluan‘ duke u vënë në rendin e Ungarettit apo 

të mendimit të shtjelluar filozofik e kulturologjik të Eliotit, duke krijuar strofa të formave 

të panjohura në Shqipëri apo si ligjërim depërtues me anë të disa fjalëve të vetme apo 

asindetëve e sinkopimeve të gjuhës sintaktike e të fjalëve, duke e bërë fjalën subjekt të 

poetikës dhe duke i dhënë një polisemi poezisë e motive të pahamendësueshme deri 

filozofike si libri Palimpsest i Camajt. Poezi jo të besimeve të mëdha siç prodhoheshin në 

Shqipërinë ideologjike, dekadente e të pasigurta, ku mund të trajtohej çdo lëndë deri te 

letërsia disidente Doktor Zhivago e Boris Pasternakut e përkthyer pjesërisht po nga 

Martin Camaj. Vetë prodhimi letrar i këtij autori me format e koncepsionet moderne do të 

çudiste edhe Koliqin, që do të zbulonte te ky autor gërshetimin e traditës malësore me 

verbin modernist.
299

 

Festa e gjuhës është e dukshme në përkthimet e autorëve të diasporës për kujdesin e 

propozimeve të reja që ua imponon mendimi e polisemia e figurave të modernëve si 

Ungaretti e Elioti. Pas këtyre veprimtarive përkthimore autorët e rinj në diasporë 

përdorimi i gjuhës shqipe sikur i gjallëron duke i dhënë një freski stilistike dhe kuptimesh 

moderne që i mënjanojnë nga poezia rudimentare e drejtpërdrejtë duke shmagur 

paragjykimin për varfërinë e gjuhës sonë për të shprehur ndjesitë e holla të letërsisë 

botërore. Ky veprim ndërkulturor si përkthimi do të kurorëzohej me arritjet e dy kulmeve 

në poezi Martin Camajt me Palimpsest, Munih 1991, e Arshi Pipës me librin 

katërgjuhësh me lirika Autobiography botuar në Tiranë.
300

 

  

11.1. Leksionet Ungarettiane të Camajt. 

Përkthimi ka zënë një vend të posaçëm në literaturën e mërgimit, që nga Carducci, 

D‘Anunzio, Ungaretti, T. S. Elliot etj. por në plejadën e përkthimeve moderne shkëlqejnë 

përkthimet e Ungarettit dhe të Pasternakut nga Camaj, përkthime që do t'i ndikonin në 

teknikat e veprave të ardhme poetit të ri që rivitalizoi mënyrën (stilin) e shkrimit nisur 

nga këto arritje të poezisë bashkëkohore me konceptualitetin, kursimin e vargjeve dhe 

sinkopimin e tyre. Por asindetët i dhanë poezisë sonë një fuqi të re në një masë më të 

ekonomizuar të shprehjes dhe sidomos të prirur nga analogjitë dhe mendimi që bashkon 
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antikën, etnicitetin dhe modernitetin perëndimor në një simbiozë të poezisë dhe mendimit 

të shekullit XX. 

Ky ndryshim i poezisë shqipe i atribuohet Camajt dhe kontakteve të tij me Ungarettin si 

një pikë kthese e artit shqiptar të fjalës. Martin Camaj në leksionet ungaretiane të 

ndjekura prej tij në vitit 1956 e futi sistemin tonë letrar në polisistemin botëror të vlerave 

me riconcepsionin e vargut dhe hyrjen në temë në mënyrën më spektakolare, duke 

tronditur lexuesin e viteve '50 '60 të letërsisë shqipe që receptonete repertorë të zgjatur 

poemash të epikës social-nacionaliste ku vargjet rimoheshin dhe përsërisnin njëri tjetrin 

në një fabulim zhurnalistik, ku dominohej nga rrëfimi epik. Camaj dhe Ungaretti, 

përkthyesi dhe mjeshtri në një veprimtari ndërkulturore mes tyre sollën epokën e re të 

poezisë shqipe në modernitet mjafton të përmendim veprat e tyre homonime "Legjenda". 

 

 

12. Vinçens Malaj. 

Vinçens Malaj në periudhën e studimit në Propaganda fide në universitetin Urbano për 

teologji dhe në Universitetin La sapienza të Romës, (1966-1973) bashkëpunoi kryesisht 

me revistën Shêjzat. Ai fitoi gradën doktorit të shkencave në filologji me studimin 

Concilio Nazionale Albanese del 1703, (Kuvendi i arbërit) ku kishte udhëheqës së temës 

prof. Ernest Koliqin. Më pas u emërua famullitar në Tuz ku zhvilloi një aktivitet të 

dendur fetar dhe studimor duke marrë pjesë në konferencat shkencore sidomos në Kroaci 

dhe Mal të Zi, duke mbrojtur kulturën etnike nga shtrembërimet në atë kohë të rretheve 

kulturore-studimore të Jugosllavisë. Përveç veprës Kuvendi i Arbënit, 1703,
301

 ai bëri 

kërkime në fushën e muzikologjisë e ikonografisë skënderbejane dhe mblodhi folklor nga 

trevat etnike shqiptare
302

 në Mal të Zi sidomos kangë të ciklit të kreshnikëve. Në Kroaci 

mori pjesë në konferenca shkencore ku trajtoi çështjet e bashkëpunimit të Republikës së 

Raguzës me shqiptarët. 

 

12.1. Kuvendi i Arbërit 1703. 

Kjo ishte vepra e jetës së Malajt, e udhëhequr nga Koliqi është vlerësuar si një nga 

studimet themelore të albanologjisë,
303

 duke nisur që nga kërkimi i burimeve të panjohura 

më parë të Arkivës Sekrete dhe Bibliotekës së Vatikanit dhe arkivave të tjera përveç 

burimeve të tjera bibliografike (44 f.) metoda shkencore e drejtimit të studimit e bëjnë 

këtë vepër autentike dhe të shkallës më të mirë ekdotike. Studimi është shoqëruar në 

marrjen e doktoratës së Malajt edhe me një material 400 f. të veprës së transliteruar të 

Kuvendit të arbërit. 

Kapitulli i parë: Inkuadrimi i Koncilit Kombëtar Shqiptar i vitit 1703, përfshin pasqyrën 

letrare, politike dhe kushtet kulturore-fetare të kohës (f.1-37), kapitulli i dytë: Vizita 

apostolike e mons. Vinçenc Zmajeviq [Arqipeshkëv i Tivarit] dhe thirrja e Koncilit në 

Mërqi, (f. 37-178) trajton disa nga çështjet më të rëndësishme të studimit, botimin e 

akteve të Koncilit në latinisht dhe shqip, përmbajtja e Koncilit shqiptar, njoftime mbi ritet 
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dhe zakonet në tekstin e Koncilit. Grafia dhe ortografia e teksteve dhe vëzhgime 

gramatikore janë pjesa më e gjerë shkencore e librit ku analizohen njësi të veçanta e të 

përgjithëshme të gjuhës së kohës së Koncilit të arbërit. 

 

 

Përfundime: 

Mendimi në autorët e rrethit të Italisë ndahet në dy gjenerata: më të shquarit si Ernest 

Koliqi, Zef Valentini, Namik Resuli, Ali Këlcyra të gjeneratës së parë përcaktuan kriterin 

shkencor të autonomisë së mendimit të rrethit të Italisë dhe etikën kombëtare të 

papajtueshme me qendrën sistemore në Tiranë e Prishtinë. Gjenerata e dytë e përbërë nga 

etërit Marlekaj, Gjeçaj, Malaj zhvilluan një veprimtari kryesisht filologjike (Marlekaj e 

Malaj) dhe divulguese për Gjeçajn. Përfaqësuesi i gjeneratës së dytë të rrethit të Italisë, 

Camaj i periudhës romane la shenjë në mendimin kritik kundër realizmit socialist ashtu 

sikundër Koliqi e bëri temë të një konference kundërshtinë ndaj realizmit social.
304

 

Camaj me aktivitetin e tij ndërkulturor përktheu autorin modern Ungaretti dhe bëri pjesë 

të nënsistemit letrar të diasporës mendimin e disidencës ruse nëpërmjet përkthimit të 

Pasternakut. Gradilone zuri vend të rëndësishëm në kontekstin e kritikës kundër metodës 

sociologjike të historisë së letërsisë zhvilluar në Shqipëri dhe të metodës së realizmit 

socialist në një veprimtari 30 vjeçare. Në vitin 1997 ai botoi veprën kritike mbi letërsisnë 

bashkëkohore shqipe ku analizoi me metodën e kritikës strukturaliste dhe hermenautike 

poezinë moderne në Shqipëri, duke u bërë vlerësuesi i parë i disidencës letrare nga rrethi i 

Italisë, duke argumentuar dhe duke interpretuar analogjitë e poezisë së Fatos Arapit me 

autorët hermetikë italianë. Sinteza e mendimit në rrethin e Italisë kishte si tipar kryesor 

ekumenizmin kulturor duke pranuar në nënsistemin e diasporës komponentë heterogjenë 

të besimeve, bindjeve politike, shkollave dhe gjuhëve duke u paraqitur si prototip letrar 

dhe kulturor i mendimit të ardhshëm kombëtar. 

 

 

KAPITULLI I TRETË 

 

MENDIMI NË EUROPË 
 

 

1. Krist Maloki. 

Krist Maloki (Prizren 1905 – Grac, Austri 1973), pas studimeve universitare në Austri 

ushtroi pedagogjinë në këtë qytet, krahas së cilës vijoi të mbante lidhje me shtypin 

shqiptar duke themeluar metodën e psikokritikës si një teknikë e re e interpretimit 

psikanalitik në vitet ‘30. Vepra më e shënuar kritike e tij arriti apogjeun me studimin për 

Lasgushin ―A asht poet Lasgush Poradeci?‖ duke shënuar një kthesë në praktikën kritike 

në Shqipëri për shkak të vënies në dyshim të vlerës së poetit më përfaqësues të 

modernizmit dhe mitit të "poetit të liqerit", si intencë e shkrimit ndonëse Maloki 

pretendonte ndarjen e kritikës si respektim metodologjik dhe shkencor apo të 

panagjerizmit kritik. Si objekt i hipotezës së tij u bë parathënia e Kutelit në librin e 

Poradecit dhe përmes tij i bëhej një kritikë e përgjithëshme edhe kontekstit studimor në 
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Shqipëri. Ky shkrim u vlerësua si fakt i thyerjes së tabusë që përsëritej në kritikën shqipe, 

pas kontestimit të Faik Konicës të poetit Naim Frashëri, si prodhues dhe si personalitet. 

Ndërsa Maloki e vlerësonte Kutelin si autor me "famë internacionale" analizon formën e 

kritikës dhe strukturën e saj në zgjedhjen e Kutelit. 

 

1.1. Maloki metakritik. 

Në studimin e tij të njohur "A asht poet Lasgush Poradeci?"
305

 duke ngritur versionin e tij 

të analizës kritike ai kërkoi nga konteksti kulturor i kohës shprehinë e metodologjisë 

shkencore dhe përcaktimin e llojeve të kritikës sipas objektit. Duke hapur një polemikë 

mbi metodën, mendimi shkencor i Malokit e tejkalon atë të impresionit të Kutelit dhe të 

panagjerizmit që i udhëhiqen së shumti prej shijes artistike dhe parapëlqimit estetik. Pas 

diskutimit për metodën me polemizuesin, Maloki paraqet kritikën e tij që Rugova e ka 

vlerësuar si: "Përpjekje psikanalitike për kritikë objektive".
306

 

Në letrën e tij dërguar Fan Nolit më 1958, Maloki riformulon metodën e tij kritike: 

 
Si psikolog dhe pedagog i zanatit preferoj vet ma fort studime dhe paraqitje kritike-
letrare si mbas methodash genetike, ku mund të nxirren kuptime dhe spjegime të 
veprave artistike qysh nga lëvizjet e para shpirtnore t'autorit mbrenda kohës së fëminisë 
dhe djalërisë.307 

 

Metoda e tij psikanalitike e jashtme, e ndjekjes së biografisë së autorit si teori e Frojdit 

bazuar në të dhënat e fëmijnisë e bëjnë Malokin t'u përmbahet parimeve të tij të hershme 

të viteve '30 por duke shtuar metodën genetike si një nga qasjet kryesore të metodës 

komparative. 

 

1.2. Kodi kulturor i Malokit. 

Maloki përveç kritikës u përkushtua ndaj disa aspekteve të kritikës shoqërore në kohë të 

ndryshme në politikë, sociologji, ekonomi dhe letërsi. Kritika e tij nuk pësoi ndryshime 

në kohën e diktaturës, por vemendja e tij u zhvendos drejt mendimit shoqëror më së 

tepërmi sesa ai i mendimit letrar. Kodi i tij kulturor paraqitet në studimin e tij të vetëm 

letrar të botuar pas Luftës së Dytë, ai për Gjergj Fishtën në rastin e 20 vjetorit të vdekjes 

të poetit.
308

 Ai rithekson mendimin e tij të vitit 1929
309

 në këtë studim (1961), kategoritë 

përfaqsuese të moralit shqiptar kodin e besës, nderit, dhe burrnisë si konstitucione etike 

të shqiptarit. Këtë kod ai e idealizoi dhe pasi e përvehtësoi nga kritikat e veprave letrare 

të marra në shqyrtim u përpoq ta transferojë edhe në mendimin e tij politik apo në 

analizat e antropologjisë sociale si ruajtje e identitetit shqiptar në njësinë e Ish 

Jugosllavisë si refleksion i tij për të ardhmen. 
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1. 3. Letërkëmbimi. 

Maloki në periudhën e dytë të mërgimit të tij (1945-1973) u tërhoq disi nga angazhimi 

publik, por në gjininë e letërkëmbimit ai ka shprehur edhe pengesat apo kriteret e 

ndryshme që i janë vënë për botimin e shkrimeve të tij, apo të kushtit "politik" për 

pranimin e tij si profesor në katedrën e Albanologjisë në Universitetin e Beogradit apo 

Prishtinës.
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 Mendimi i tij nacionalist dhe gjeopolitik është shpërndarë në tri letrat 

dërguar botuesit të gazetës Vardari në Stamboll. Interpretimi i politik për gjendjen social-

kulturore të shqiptarëve të ish Jugosllavisë te Maloki merr ngjyrime të antropologjisë 

sociale, duke zhvilluar kritikën e shoqërisë kosovare lidhur me kriptoshqiptarinë e tyre 

apo të deklarimit si të kombësisë turke nga një pjesë rurale e popullsisë në Kosovë. 

Ndërsa në letrën e dërguar Pipës, ku zhvillon një kritikë mbi Libri i burgut të autorit 

shkodran të trajtuar në Pjesën e Parë të studimit kemi nënvizuar diskutimin e Malokit 

rreth formës poetike, si bartëse e motivit lirik. Letra drejtuar Pipës daton vitin 1960, 

sikundër studimi për konferencën e 20 vjetorit të vdekjes së Fishtës, si një nga momentet 

e përtëritjes të konceptit kritik të Malokit, sipas metodës komparative dhe jo 

psikanalitike. 

 

1.3.1. Prognoza panshqiptare e Malokit. 

Në letërkëmbimin me botuesin Kazim Prodani dhe në shkrimin "Pro-Doma", Maloki bën 

një analizë të argumentuar dhe diakronike të gjeopolitikës në Ballkan, lidhur me të 

ardhmen e kombit shqiptar. Ai në stilin kritik të Konicës pasi bën një analizë bazuar në 

fakte dhe vrojtime prej shkencëtari në trojet etnike shqiptare bën dhe një prognozë për 

arritjen e realizimit të qëllimeve të popullit shqiptar nën Jugosllavi dhe nën regjimin e 

Tiranës. Maloki paraqet si problem kryesor mosinteresimin e Shqipërisë politike për 

Kosovën; pastaj rendit: karakterin "oriental" të shqiptarëve të Kosovës lidhur me bjerrjen 

e indentitetit dhe fallsifikimin e tij (vetëshpalljen si turq); nisjen e një arsimimi kombëtar 

(themelimin e universiteteve) dhe nisjen e një lëvizjeje kulturore kombëtare nga brenda 

Kosovës. Si parakusht të realizimit të kërkesave kombëtare të shqiptarëve në Jugosllavi, 

Maloki konsideron kthimin në Kosovë sidomos të 2500 kripto-shqiptarëve akademikë të 

shpërndarë nëpër Federatë. Parakushti i parakushteve për Malokin qendron në 

ndërprerjen e propagandës së vetëlavdërimit racor në shtypin e lirë të viteve 60': "Bini 

toskë e bini gegë". 

 

 

2. At Paulin Margjokaj (Fuska). 

Frati nga Kçira e Dukagjinit do të bëhej i njohur si polemist me botimin e tij kundër 

Xhelal Staraveckës, një studiues i palodhur i historisë dhe do të njihej vonë me 

korrespondencën e tij lidhur me zbardhjen e momenteve të errëta të historisë kombëtare 

me Mustafa Krujën. 

Letërkëmbimi
311

  i At Paulinit dallohet për interesimin e tij të vazhdueshëm për fatin e 

kulturës shqiptare dhe të studimeve historike në veçanti. Pjesa më e njohur për publikun 

është epistulari me Mustafa Krujën me të cilën ka një shkëmbim opinionesh për periudha 

të ndryshme të historisë shqiptare sidomos për kohën para Kongresit të Lushnjes. 

                                                           
310

 Maloki, Krist: "Letër e Krist Malokit dërguar Kazim Prodanit", Po aty, f. 279. 
311

 Margjokaj OFM, At Paulin; Kruja, Mustafa: Letërkëmbim (1947-1958), Camaj-Pipa, Shkodër 2006. 



At Paulini ka pasur letërkëmbim me At Jak Marlekaj, At Daniel Gjeçaj, At Vinçenc 

Malaj, me Maksimilian Lambertz-in përkthyesin e Lahutës së Malcisë gjermanisht, me të 

cilin rreh çështje të përkthimit të kryeveprës fishtiane dhe mënyrën e paraqitjes së saj në 

përkthimin për receptuesin gjerman. 

Arkivi i tij me dokumenta të autorëve të huaj për Shqipërinë dhe shqiptarët, ruhen në 

bibliotekën françeskane At Gjergj Fishta, Shkodër. 

At Paulin Margjokajt shkëmbeu 123 letra me Mustafa Krujën në njëmbëdhjetë vjet ku 

dëshmohen mendime dhe analiza mes dy dashamirësve të Historisë së Shqipërisë që  

politika i hodhi në mërgim. 

Letërkëmbimi trajton ngjarjet historike nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit deri në Luftën e 

Dytë Botërore ku analizohen shtetarë si Ismail Qemali, Esat Pashë Toptani, Ahmet Zogu, 

Fan Noli, Luigj Gurakuqi, Midhat Frashëri, Myfit Libohova etj. 

At Paulin Margjokaj në Austri fitoi titullin Doktor në filozofi pranë Universitetit të Gracit 

dhe qendroi në Austri, pas vitit 1945.  

Margjokaj i besoi At Daniel Gjeçaj-t botimin e disa monografive ndërsa dorëshkrime të 

tjera ruhen në arkivat e françeskanëve të Italisë e Austrisë.
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3. Eqrem Bej Vlora. 

Eqrem bej Vlora i njohur si statist në Perandorinë Turke, dhe në periudhën e Shqipërisë 

drejt Pavarësisë  veprimtar si kundërfigurë e Ismail Bej Vlorës, gjithashtu i shquar gjatë 

Luftës së Parë Botërore, si këshilltar i forcave italiane dhe më pas deputet i qeverisë së 

Zogut. Ai u dallua edhe në fushën e publicistikës krahas veprimtarisë në fushën e 

diplomacisë para se të emigronte më 1945 në Gjermani. Këtu ai botoi veprën e tij më të 

rëndësishme Ditarin në gjuhën gjermane që do të kthehej në libër bestseller në Shqipëri 

(2003). 

Veprimtarinë  e tij studimore dhe të gjinisë së kujtimeve e publikoi më së shumti në 

revistën Shêjzat. Kalaja e Kaninës është një nga studimet e tij më të spikatura, ku përzien 

dëshmi nga përvoja e gjatë e shumanëshme prej politikani karriere dhe botës së 

studimeve, burime të cilat i ka përdorur me një masë më pak të kujdesëshme. Për vetë 

faktin se ai ishte më pranë esesë sesa drejt një studimi të mirëfilltë, duke u ngritur në 

shkallën artistike të një shkrimtari me interesa në fushën e analizës antropologjike. 

Përshkrimi i situatave të tij janë më tepër pjesë trilluese artistike pavarësisht se ai i 

drejtohet gjithnjë personazheve historikë dhe periudhave të përcaktuara mirë historike ai i 

paraqet situatat dhe personazhet historikë më një sens të hollë trillimi artistik. Duke 

qëmtuar paradokset njerëzore dhe duke dhënë argumente të ndryshme nga ato të 

stereotipisë së krijuar për aktantët historikë në publikun shqiptar. Ai e përfundoi 

kryeveprën e tij Betrage prej 1150 fletësh në bashkëpunimin e zonjës M. A. von Godin 

në vitin 1956 deri kur kjo zonjë ndërroi jetë pjesë të së cilës ai i integroi në veprën 

Kujtime.
313

 Vepra Kujtime 1885-1925 e përkthyer në shqip nga Afrim Koçi, u botua dhe 

qarkulloi pas 50 vjetësh në Shqipëri.
314

 

 

3.1. Historia e letrarizuar. 
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Ky qendrim paradoksal dhe ironi e kudo-gjendur e përfshin hulumtimin të kalojë përmes 

filtrit subjektiv artistik kështu memuaristika shmanget nga objektiviteti historik për t'u 

trajtuar si temë e përgjithësuar autoironike. Ky stil i tij i hepuar kaq shumë ndaj artistikes 

e deformimit e manipulimit të fakteve të pranuara tashmë nga historia e bëjnë Vlorën të 

thyejë konvencat e historishkrimit. Theksimi i anakronizmave orientale për duke 

modeluar receptuesin europian arrihet nga autori duke minimizuar rolin e figurave 

historike dhe duke vënë në dyshim qendrimet e rolin e autoriteteve shtetformuese 

shqiptare. Ironia e bën atë, siç ka thënë Thomas Stern Ellioti, që ai të jetë një shkrimtar 

modern, sepse vetëm ironia është përbërësja e artit, pohonte ky poet. Më këtë prerogativë 

artistike si argument bazë dhe pohimit të Ernest Koliqit që e quante shkrimtarin më të 

shquar të mërgatës, mund ta përfshinim krijimtarinë e Eqerem Bej Vlorës në pjesën e 

parë të librit të krijimtarisë artistike, por dominantja e veprimtarisë së Vlorës s'ishte 

krijimi por filozofia historike. 

 

3.2. Kujtime (1885-1925) dhe regjistri komik. 

Libri i Eqrem Vlorës Kujtime (1885-1925) është nga librat më të shënuar në Diasporë. 

Pasi shembujt që sjell ndërmjet shpëtimit të fakteve historike e bëjnë atë t‘i kushtojë tepër 

rëndësi strukturave narrative, të situatave groteske të fotografuara me mjeshtërinë e një 

Zolaje ku nuk mungojnë as detajet më të holla të skenave të mëdha të Lindjes së Mesme 

dhe të Orientit anadollak, në një shkrim që i drejtohet një marketi të huaj për të, të një 

gjuhe triumfuese ndaj shkrimit të gjuhës amtare. Kështu Ditari i tij është një "komedi" e 

madhe e rënies së Perandorisë Osmane, një sintezë artistike e arsyeve që e bjerrën këtë 

shtet. Pozita e autorit shpesh ndërthuret me atë të pjesmarrësit në ngjarje si rasti i 

konfrontimit turko-shqiptar me grekët në periferi të Himarës, apo të aktit të ngritjes së 

flamurit dhe përshkrimit të gjetjes së prejardhjes së flamurit kombëtar duke thyer një tabu 

rreth origjinalitetit të tij. Po ashtu biseda me Sulltan Hamitin tejkalon barrierat politike të 

kohës, duke dhënë një mendim regresiv të kthimit të Shqipërisë nën Turqinë e Vjetër si 

akt sinqeriteti të ndryshuar, për hir të receptuesit europian të mikluar nga leximet mbi 

anakronizmat e Lindjes, duke luajtur me regjistrin komik në një shkallë të të tillë saqë e 

provokon konsumatorin (receptuesin) me guximin e aktit të tij të një dendy, të shkrimtarit 

me importe të dyfishta etike: perëndimore-lindore. 

Eqrem Vlora pati vlerësime të shumta në diasporë dhe zuri një vend nderi në letërsinë 

tonë të kujtimeve. 

 

3.3. Mendimi historik i Vlorës. 

Synimi i librit Kujtime në mënyrë të tërthortë është një analizë e trajtimit të lëvizjes 

politike në Shqipëri në vitet 1912-1925, por është edhe një analizë e pasojave të pushtimit 

të Turqisë në shtresëzimin e popullsisë shqiptare dhe rolin e këtyre shtresave mbi 

vendosjen e pushtetit të ardhshëm të kohës të Mbretërisë së Zogut por edhe të regjimit 

komunist.  

Analiza politike dhe antropologjike kulturore e shtresave të artistokracisë dhe shtresës së 

mesme është lajtmotivi i analizave të Eqerem Beut. Duke i paraprirë lëvizjeve të 

ardhshme Eqrem Beu shpreh profecitë e Ismail Qemalit për të ardhmen e vendit jashtë 

Turqisë dhe gabimet e aristokracisë krahas krimeve të shtresës së mesme si mbështetëse e 

komunizmit në të  ardhmen. Ky është thelbi i Eqrem Vlorës si mendimtar politik i cili e 

sheh historinë politike të Shqipërisë së re si fushëbetejë mes shtresës së mesme dhe 



aristokracisë për marrjen e pushtetit. Mes këtyre dy forcave autori përshkruan shtresat e 

ulta me ngjyrat më të errëta të përfshirë nga padija dhe prapambetja e trashëguar nga i 

"Sëmuri i Bosforit". Në tablotë e tij shfaqja e personazheve historike shpesh jepet përmes 

karakteristikave të panjohura më parë ilustruar përmes ndodhive të treguara nga Vlora si 

dëshmitar i ngjarjeve me rëndësi për historinë e Shqipërisë. Ndryshimi i dëshmive 

historike të Vlorës me ato të Krujës qendron në konceptin paragjykues të fuqive 

shpirtërore të shqiptarëve (elitës) të cilët përshkruhen me karakteteristika orientale në 

bazë të të cilave evidentohet identiteti si mungesë dhe molisja e moralit legjendar. 

 

 

4. Tajar Zavalani. 

Publicist i spikatur  në Shqipëri në shtypin kulturor të viteve '30, i njohur sidomos si 

përkthyes i talentuar i prozës së Tolstoit: Ana Karenina, Sonata e Kreutzer-it; së 

Aleksandër Duma-së, (Biri): Zonja me Kameliet; Maksim Gorkit: Nëna e etj. Në mërgim 

u bë  i njohur si gazetar-spiker i seksionit shqip të radios BBC, Radio Londra, ndërsa në 

fushën e letrave arritja më e shënuar e tij ishte botimi në dy vëllime: Histori e Shqipnis, 

vëllimi i parë më 1957
315

, dhe i dyti më 1965 në Londër. Në moshë të shtyrë më 1958 u 

konvertua në fenë e krishterë duke marrë emrin Thomas-Henry.
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4.1. Histori e Shqipnis. 

Zavalani fillimisht vendosi të shkruajë Historinë e Shqipërisë për të huajt në kohën e 

mërgimit në Londër më 1940, i prekur nga disa shkrime të shtypit anglez kundër 

shqiptarëve. Pjesën e parë e shkroi në gjuhën që njihte më mirë asokohe, në frengjisht për 

periudhën Nga Kongresi i Berlinit gjer në invazionin e 1939-ës.
317

 Gjatë luftës libri u 

përkthye në anglisht por s'u arrit të botohej. Pasi kaloi një përvojë me shkrimin në 

anglisht të librit How strong is Russia? pas një ripunimi të pjesës së parë dhe thellimi 

bazuar në dokumenta dhe burime të reja historiografike libri u soll në trajtën 

përfundimtare me 400 f. në shqip dhe u botua më 1957 në shtypshkronjën e emigrantëve 

Latvis në Londër. Për hartimin e kësaj vepre historiografike autori ve në dukje ndihmën e 

At Zef Valentinit me huazimin e dorëshkrimit të tij: Appunti di Storia Culturale 

Albanese.
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 Në parathënien e librit Zavalani pohon idenë se e pati ndërmarrë këtë nismë 

me qëllim themelimin e një Biblioteke të mërgimit.
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4.1.1. Gjeneza e librit dhe stili. 

Përveç synimit kryesor për të bërë të njohur historinë e shqiptarëve, për të shmangur 

shtrembërimet e historiografëve fqinjë, Zavalani në pjesën e dytë të librit të shkruar pas 

luftës vendosi një qëllim tjetër në punën e tij: për të mos pranuar shtrembërimet e 

historiografisë komuniste duke cituar Mehmet Shehun sikur "populli shqiptar ka parë në 

popullin rus një përkrahës të natyrshëm dhe të fortë e besnik".
320

 Këtij synimi i shërbeu 

sigurimi i burimeve kryesisht angleze të botimeve historiografike për shkrimin e 

kapitujve të fundit të Pjesës së Dytë (1878-1965) të librit: të gjatë Luftës së Dytë Botërore 
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dhe të periudhës së regjimit komunist deri në vitin 1965 duke e ndarë historinë politike të 

vendit sipas periudhave: fillimisht Me Jugosllavin komuniste (kap. i dymbëdhjetë), me 

Bllokun Sovjetik (kap. i trembëdhjetë) Me Kinën e Mao Ce Dunit, (kap. i 

katërmbëdhjetë). Burimet diplomatike si Foreign Office Handbook, No. 17, Albania, janë 

pasuruar me botimet autentike të Cianos, Brigadier Davies-it, J. Amery, Stirling etj. 

Ndërsa për pjesën e parë Nga Ilirët e deri në Kongresin e Berlinit, autori ka shfrytëzuar 

burimet më autoritative të historiografisë perëndimore që nga Momseni te Ami Boué, të 

renditura në një bibliografi shkencore prej 8 f. Libri mbyllet me një Fjalorth termash dhe 

emrash 8 f. Kështu Historia e Shqipnis, ndonëse si nismë divulgative drejtuar mërgatës, i 

përmbush kërkesat shkencore të historishkrimit.  

 

Zavalani ka zgjedhur vetën e parë të rrëfimit të historisë dhe koinenë gege për shkrimin. 

Shkalla e përpunimit të fjalës në funksion të rrëfimit është në përshtatje me lëndën 

historike, por duke bërë disa aktualizime didaktike si "Dardania është Kosova e 

sotshme"
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 etj. Në disa nga kapitujt e fundit autori, ndërshtie komente autoriale nisur nga 

profesioni i tij i analistit të zhvillimeve politike në Europën Lindore. Autori i ka kushtuar 

kujdes veprimtarisë diplomatike të vendeve perëndimore, SHBA dhe Britanisë së Madhe 

në favor të pavarësisë së Shqipërisë përmes citimit të drejtpërdrejtë të burimeve 

dokumentare. Futja e faktologjisë përmes dokumentave në Historia e Shqipnis e bën 

veprën më bindëse duke shmangur stilin e propagandës pompoze që përdorej në tekstet e 

Historisë së Shqipërisë me të cilat dialogon teksti i Tajar Zavalanit duke i dhënë degës së 

historiografisë shijen e shkrimtarit dhe virtuozitetin e përkthyesit.  

 

 

5. Anton Logoreci analist politik. 

Përveç analizave si gazetar profesionist në shtypin perëndimor Logoreci shkroi edhe një 

libër apologjik në anglisht Albanians the survivals race of Europe,
322

 në vazhdën e 

shkrimeve të rinjohjes së një vendi në shembullin e udhëpërshkuesve që u drejtohet 

qendrave politikë-bërëse të Europës dhe SHBA për pasojat e regjimeve që përjetoheshin 

në Shqipëri dhe Kosovë, duke u bërë një zëdhënës i të drejtave të shqiptarëve në 

Perëndim. Më një gjuhë faktologjike dhe të mbushur me informacion të ri të zhvillimeve 

të fundit në vitet '70-'80 të gjendjes politike në Shqipëri jepet edhe një argumentim për 

ndryshimin e gjendjes politike në Shqipëri dhe ish Jugosllavi, nga një analist i njohur në 

BBC si Logoreci. 

 

 

6. Abaz Ermenji. 

Veprimtaria kryesore e njohur e Abas Ermenjit ka qenë angazhimi politik dhe ushtarak i 

tij gjatë Luftës së Dytë Botërore por edhe gjatë periudhës së mërgimit si njëri nga 

përfaqësuesit më të spikatur për organizimin e forcave nacionaliste në mërgim për 

ndryshimin e regjimit komunist në Shqipëri. Veprimtaria e tij intelektuale në Francë si 

profesor i historisë u kurorëzua me veprën historiografike Vendi që zë Skënderbveu në 
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historinë e Shqipërisë.
 323

  Në qendër të veprës autori vendos figurën e Skënderbeut si 

"gur themeli në historinë e Shqipërisë" rreth të cilit u lidh ideja e njësisë kombëtare
324

. 

Ndonëse vepra ka një organizim sistematik sipas parimit kronologjik që nga koha e 

Skënderbeut, në kapitujt e fundit shquhet për shfaqjen e një lloj protagonizmi të autorit, 

por të përligjur nga veprimtaria e tij. Libri ruan formën e një cikli leksionesh mbi 

tematikën kombëtare. Mungesa e bibliografisë e bën studimin që të perceptohet si ese 

historike, e stilizuar me ngjyrime letrare të cilat autori nuk i resht së ndërfuturi në formë 

narrative.  

Abaz Ermenji i njohur së shumti në historinë e Shqipërisë si politikan dhe udhëheqës i 

Ballit Kombëtar [Agrar], u njoh si fletorar dhe polemist politik.
325

  Në veprën tematike të 

rolit të heroit kombëtar gjatë përshkrimit të momenteve më me peshë historike të popullit 

shqiptar, autori i kushton vëmendjen kryesore funksionit të heroit si i tillë, për 

konvergjimin e popullsisë dhe krijimin e strukturave shtetformuese. Libri ndahet në tri 

pjesë: në të parën jepen betejat skënderbejane dhe raportet me Europën, në të dytën 

periudha para Lidhjes së Prizrenit deri në fillimin e Rilindjes kombëtare me figurën 

simbol të heroit në qendër, në të tretën analizohen ngjarjet e shekullit 20. 

 

6.1. Ermenji historian politik. 

Në pjesën e III-të, kreu 28 i librit historik, Pas mbledhjes së Mukjes, ai bën edhe një 

analizë të organizatës që ai udhëhoqi gjatë Luftës së Dytë Botërore, duke bërë një rezyme 

historike dhe politike në një autoanalizë të paanshme gjë e rrallë kjo në shkrimet e 

politikanëve shqiptarë duke shënuar një emancipim të shprehjes e të sjelljes prej një 

filozofi, duke e parë Shqipërinë në këndvështrimin e së ardhmes. 

Vepra e tij është prirur nga aktualizimi i pozicionit të tij aktiv në politikë duke 

shfrytëzuar përgatitjen e tij akademike dhe për analizën e faktuar të protagonistëve të 

periudhave si pjesmarrës i ngjarjeve. Klasifikimi tij për përkatësinë kombëtare të 

veprimtarive të personaliteteve dhe grupimeve të ndryshme jepet në disa këndvështrime, 

ku shihet përpjekja për sjelljen e dëshmive. Qendrimet e Ermenjit historian në kapitullin 

28 Pas mbledhjes së Mukjes
326

 shkaktuan polemika në shtypin e diasporës pas 

stigmatizimit prej Ermenjit të disa prej "bashkëpunëtorëve" të pushtuesit të cilët drejtonin 

organizatat politike në mërgim. Analiza e periudhës së Luftës së Dytë Botërore lidhur me 

veprimtaritë dhe shkaktarët e ndërluftimeve mes grupeve kryesore që vepronin në 

Shqipëri mes Ballit - dhe P. K. Analiza e marrëdhënieve të këtyre grupimeve i përmbahet 

një metodike nga autori: renditja e fakteve të reja bazuar në lëvizjen e "nacionalistëve", 

situatës socio-historike në vend si dhe ndikimit të faktorëve të huaj Lindje-Perëndim në 

përcaktimin strategjik të Shqipërisë dhe llojin e regjimit. 

 

6.2. Modeli gjeostrategjik. 
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Synimi i këtij studimi është porosia e modelit politik etnik të njësisë kombëtare të 

përfaqësuar nga Ermenji dhe 6 milionë shqiptarë
327

. Ky profil nacionalist i shprehur në 

përfundim të studimit shpreh vizionin e tij të një shteti unitar nacional për shqiptarët duke 

ofruar edhe modelin europian të Skëndërbeut si përbashkim të virtyteve tradicionale të 

shqiptarit të kuadruar brenda identitetit europian përmes frymës së Skëndërbeut frymë e 

cila e përshkon gjithë veprën si një fill i kuq. Në këtë mënyrë edhe stili i historishkrimit 

është më përbashkues në dallim nga veprimtaria e Ermenjit si frymë pajtimi e përftuar 

nga konceptimi i paqes skënderbejane si analogji e pajtimit të mosmarrëveshjeve të 

politikës shqiptare të mërgimit dhe të dy njësive shtetformuese të shqiptarëve në Shqipëri 

e Kosovë. Në këtë drejtim vepra historiografike e Ermenji synon të sinkretizojë 

mendimin me veprimtarinë politike si thirrje e porosi ndaj receptuesve në kontekstin 

gjeostrategjik. 

 

 

7. Safete Juka politologe. 

E larguar nga Shqipëria në Austri 1933 dhe në Francë në vitet '40, u diplomua më 1950 

në Universitetin e Parisit dhe të Sorbonës në fushat e arkeologjisë, historisë dhe letërsisë 

dhe mbajti kontakt me shtypin e diasporës mbas qendrimit në Egjipt, kryesisht me 

revistën Koha e Jonë të Lec Shllakut. Doktoroi në Sorbonë për letërsi në vitin 1969
328

 dhe 

botoi një seri studimesh në fushën e kritikës së artit në shtypin francez. U bë e njohur për 

shkrimet kryesisht mbi çështjen e të drejtave të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Periudhën e 

1956-2005 e kaloi në SHBA ku në vitin 1965 shërbeu si mësuese vullnetare në shkollën e 

shqipe të New Yorkut. Jetën kulturore e zhvilloi mes Parisit e New Yorkut. Në vitin 1984 

botoi librin e saj kryesor historik Kosova ku solli dokumenta dhe argumentime të reja për 

krimet serbe ndaj shqiptarëve dhe për etnicitetin e tyre në trevat e ish Jugosllavisë. Safete 

Juka botoi edhe një numër shkrimesh në fushën e kritikës së artit të disa piktorëve 

francezë, por emri i saj mbeti i shënuar nëpërmjet përkthimit dhe botimit të librit 

Albanian Golgotha nga gjermanishtja në anglisht më 1998 të autorit austro-izraelit Leo 

Freundlich mbi krimet e serbëve ndaj shqiptarëve gjatë Luftës së Parë Botërore. Si 

intelektuale u bë e njohur edhe për Mecenatin e saj kulturor.
329

 Kështu Juka bashkë me 

Peter Priftin, Sami Repishtin, Nikolla Panon e Arshi Pipën krijuan sidomos në SHBA, 

sistemin e politologjisë së diasporës, bazuar në shfrytëzimin e veprimtarive mbi të drejtën 

ndërkombëtare për Europën. 

 

 

8. Tahir Zajmi publiçist. 

Veprimtar politik i mërguar nga Kosova në Bruksel (Belgjikë), pas Luftës Botërore më 

1945. Lidhja e II-të e Prizrenit
330

 është vepra që e bëri të njohur në fushën e historisë 

politike Tahir Zajmin. I njohur si sekretar i këtij formacioni politik-ushtarak ai shkroi një 
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monografi ku sjell fakte mbi historinë e organizatës, objektivat e faktorët dhe prapaskenat 

e luajtura në fund-periudhën e pushtimit gjerman kohë kur ripushtimi i Kosovës solli 

edhe shpërbërjen e Lidhjes së II-të të Prizrenit. Vend qendror Zajmi i jep rolit të 

protagonistëve si Fuat Xhaferri, Riza Drini etj. si pjesmarrës aktivë të mbrojtjes së 

Kosovës nga pushtuesi i ri serb i veshur me petkun e politik të çlirimtarit pas Luftës së 

Dytë Botërore në Kosovë dhe koordinimi i forcave jugosllave me ato të UNÇ të 

Shqipërisë për ç'aktivizimin e këtij formacioni. 

Përmes fakteve e dokumentacionit të Zajmit në librin e botuar në Bruksel më 1964, 

historiografia zyrtare në trevat shqiptare u njoh me një aspekt të pa vlerësuar siç duhet në 

Shqipëri apo të shtrembëruar dhe të ndaluar në qarqet intelektuale të Kosovës. 

Si pjesmarrës në organizimet e degës së emigrantëve tanë në Belgjikë shërbeu si reporter 

i ngjarjeve social-kulturore të Belgjikës për fletoret e emigracionit si Shêjzat, Koha e 

Jonë, etj. Me rastin e vendosjes së bustit të Skënderbeut në Bruksel ai dërgoi 

korrespondencat e tij në gjithë shtypin e diasporës. Përcolli veprimtaritë patriotike shpesh 

duke u bërë edhe protagonist në zhvillimet e agregatit kulturor të diasporës në Belgjikë, 

duke shërbyer si gazetar terreni dhe duke përcjellë kronika kulturore në revistat e 

mërgatës. 

 

 

Përfundime: 

Filozofia, sociologjia dhe politologjia u zhvilluan nga autorë të mërgimeve të 

mëparëshme si Krist Maloki, Anton Logoreci dhe profesoresha e Universitetit të 

Sorbonës Safete Juka. Memuaristika e zhvilluar nga Eqrem Vlora dhe Tahir Zajmi sollën 

elementë autonomë në renditjen e ngjarjeve pak apo aspak të njohura në historinë e 

Shqipërisë dhe të mendimit në qendër. Tajar Zavalani dhe Abaz Ermenji në botimet e 

tyre sistematike mbi historiografinë ndryshe nga dy të parët u përpoqën të sillnin 

mendimin sistemik historik por nuk iu shmangën dëshmive okulare dhe interpretimit të 

ngjarjeve si pjesmarrës në to. Ndërsa At Paulin Margjokaj lëvroi polemikën politike dhe 

zbulimin e ngjarjeve përmes intervistave me protagonistët e historisë së re shqiptare si 

Mustafa Kruja. 

Analizat inherente të tekstologjisë dhe të botimeve arbëreshe patën një hapësirë të 

konsiderueshme por edhe akribia historiografike e Babingerit apo Bartlit sollën metodat e 

reja shkencore të qëmtimit të dokumentacionit. Po kështu Krist Maloki ruajti një sërë 

shkrimesh kritike dhe letrash të përmbledhura postume në veprën e tij, duke ruajtur 

pozitën e "zekthit" Platonian të qytetit politik të Tiranës, por edhe të prodhimit letrar të 

diasporës si pjesë e sistemit letrar kombëtar. 

 

 

KAPITULLI I KATËRT 

 

KOLONITË E HERSHME TURQI- EGJIPT DHE INDIA 

 

1. Orienti shqiptar. 

Kolonitë e hershme shqiptare në Turqi dhe Egjipt, pësuan një valë të dytë të emigrimit  

shqiptar pas Luftës së Dytë Botërore. Turqia dhe Egjipti u bënë edhe rezidencat e para të  

refugjatëve të ardhur nga kampet e Italisë dhe Europës. Ndërsa në mënyrë individuale në  



Turqi qenë shpëngulur Stavro Skendi e familja Juka, këtyre iu shtuan mërgata e kampeve 

të Italisë si Tahir Kolgjini, Tahir Zajmi etj. Rryma tjetër e fluksit emigrator ishte me 

prejardhje nga trevat në ish Jugosllavi si Njazi Sulce dhe Nexhip Allpan në Turqi, ndërsa 

shkrimtari nga Vushtria: Abdyl Latif Arnauti kishte lindur në Damask të Sirisë. Ky poet 

botoi poezi me motiv mallin e vendlindjes si "Dëshiroj" 1978, në shtypin e diasporës me 

një gjuhë të përpunuar në standart, ndërsa prof. Nexhmedin Qorraliu ishte vendosur në 

Arabinë Saudite. 

Në Egjipt mërgatës studentore të Universitetit Al-Azar, sikundër Imam Vehbiut iu 

bashkuan mërgata politike: Mustafa Kruja, Ago Agaj e Safete Juka në Aleksandri, ndërsa 

Baba Rexhepi (1948-54) emigron në Kajro të Egjiptit, ku vendoset në teqenë e Baba Siri 

Glinës, Kaygusuz Sultan.  

Ndërsa Teqeja e Mokattanit e Baba Siri Leskovikut, në një zonë periferike të Kajros, 

mikpritëse emigrantësh, mbyllet nga qeveria egjiptiane më 1956 për nevoja ushtarake, 

datë e cila përkon me dobësimin e kolonisë tonë atje për shkak të rrëzimit të mbretit 

shqiptar Faruk. Gjithsesi shqiptarët ruajtën identitetin në lagjen borgjeze Zamalek të 

Kajros. 

Kolonive orientale shqiptare iu shtua edhe një e tillë në Indi, jo për masën e 

mërgimtarëve tanë atje sesa për themelimin e misionit "Motrat e bamirësisë" të Nënë 

Terezës në Kalkuta, e cila ushtroi një ndikim përtej kolonial të kulturës humaniste dhe të 

teologjisë vepruese (misionet), duke u përfshirë në nënsistemin letrar kombëtar, përmes 

përkthimeve të Peter Priftit, Gjon Sinishtës dhe biografisë në shqip të Lush Gjergjit 

(1980), krahas polisistemit botëror. Ndërmjet këtyre kolonive janë shpërndarë edhe 

shkrimtarë të tjerë më pak të njohur të diasporës në Siri e Liban që e kanë vizituar 

Shqipërinë e Kosovën, pa pengesë. 

 

 

2. Tahir Kolgjini. 

Një ndër 1000 refugjatët të nisur nga kampi i Napolit, shumica e tyre kosovarë, ishte edhe 

Tahir Kolgjini që u vendos në Stamboll. Autori me veprimtari të gjatë 40 vjeçare në 

shtypin e diasporës kryesisht në Turqi botoi
331

 një seri librash, studime dhe krijimtari në 

Stamboll. Mori pjesë në debatet për shkrimin e historisë së Shqipërisë dhe studioi veprën 

e Gjergj Fishtës në hollësitë e saj leksikore dhe përvijimet e mendimit në Lahutën e 

Malcisë. 

Veprat e tij më të njohura u përqendruan në studimet në fushën e letërsisë, folklorit dhe 

historisë.  

 

2.1. Shpalime rreth Lahutës së Malësisë. 

Pas botimit kritik të At Daniel Gjeçajt të veprës Lahuta e Malcisë në Romë më 1958, 

Kolgjini nisi një studim të thelluar etimologjik për fjalët e pasura fishtjane në Lahutën e 

Malcisë si një formë e dialogimit me interpretimin e deri atëhershëm të Fishtës, por edhe 

si plotësim i komenteve të Gjeçajt. Në veprën albanologjike Shpalime Kolgjini nisur nga 

njohja e mirë e leksikut epik dhe të lokucioneve të përdorura nga At Gjergj Fishta harton 

një fjalor fjalësh të rralla të hasura në veprën e Fishtës (1252 fjalë dhe frazologji). Në 

fjalor janë përfshirë fjalë të urta, besime dhe aspekte historike lidhur me kohën e veprimit 

të Lahutës. Në këtë vepër studimore autori duke përmendur Koliqin si njohës të epikës 
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fishtjane në parathënien e veprës, i ndihmuar edhe nga Mustafa Kruja si gjuhëtar, ndan 

me ta mendimin për vlerësimin e gjithanshëm të veprës fishtjane me anë të pasurisë së 

shprehjes dhe motiveve të poetit kombëtar.  

 

2.2. Kërkime historike. 

Esad Pashë Toptani dhe Akuzat, q'i bahen, është libri historik i botuar më 1977 nga 

Kolgjini. Pas botimit të librit të Abdurrahman Nafiz Pashës
332

: Mbrojtja e Shkodrës nga 

Akademia Ushtarake e Turqisë në vitet '60, nisur nga një pozitë neutrale e autorëve të 

këtij studimi të cilët e kalojnë në plan të dytë vrasjen e komandantit turk Turhan Pasha, 

duke mos e akuzuar për vrasje dhe duke mos e stigmatizuar Esad Pashën, autori rihedh në 

tryezën e diskutimeve faktet dhe dokumentet lidhur me figurën historike dhe politike të 

Esad Toptanit. Rimarrja e opinionit të bashkëkohësve të Toptanit për të rindërtuar aktet e 

ndërmarra nga Toptani gjatë karrierës së tij ushtarake dhe politike bëri që libri i Kolgjinit 

të ngrihet në tonin polemist, me historishkrimin e figurës së Esadit në tekstet e historisë 

së Shqipërisë. Analiza e Kolgjinit nisur nga elementet e reja në biobibliografinë e 

Toptanit, sjell vëmendjen nga leximet e reja mbi vlerat ushtarake dhe politike të Toptanit. 

Pikëpamja e tij për rishkrimin e historisë bazuar në faktet e sjella nga "kundërshtari"- 

shteti Turk, për rrethimin e Shkodrës përposë kërkimit të së vërtetës i drejtohet refuzimit 

të tabuve në fushën e shkencës së historisë duke ndjekur ngjarjet në logjikën e tyre të 

normalitetit dhe të plotësimit përmes analizës të kryengjarjes të dorëzimit të Shkodrës, 

nga ana e Esad Pashës forcave pushtuese malazeze më 1912. Duke renditur anët pozitive: 

organizative, të veprimit dhe inteligjencës të Toptanit autori mënjanon paragjykimin e 

gjithanshëm të kësaj figure duke ofruar një model qasje ndaj personalitetit politik 

pavarësisht kredencialeve të dyshimta por edhe të një rëndësie historike si Toptani. 

 

2.2.1. Të vërtetat shqiptare-greke, (1968) është një libër polemik kundër pretendimeve 

mbi Epirin botuar turqisht
333

 në Stamboll. Libri merr përsipër të bëhet mbrojtës i të 

drejtës ndërkombëtare të Shqipërisë pasi në shkurt 1967 anëtarët e Qeverisë Greke, disa 

parlamentarë, kryetarë bashkie dhe përfaqësuesit e kishës hartuan një Notë paraqitur 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Gjyqit të Lartë Ndërkombëtar të Hagës, 

Bashkimit të Kishave Botërore dhe liderëve shtetërorë.
334

 Autori i kundërvihet peticionit 

që pretendonte se popullsia e Epirit të Veriut "i qe nënshtruar terrorit nën regjimin 

komunist" me qëllim aneksimin e Shqipërisë së Jugut. Libri pasi përshkuan të drejtën 

historike dhe të së drejtës ndërkombëtare të shqiptarëve në pjesën III, pasi u drejton disa 

pyetje personaliteteve greke, përfundon me një apel botës së qytetëruar duke bërë me dije 

krimet shkaktuar nga grekët në Çamëri në fund të vitit 1944 dhe shkëmbimin arritur 

përmes dhunës së popullsisë shqiptare të Mollosisë së Epirit.
335

 

Veprimtaria e Kolgjinit në fushën e historisë dhe të së drejtës ndërkombëtare përveç 

krijimtarisë letrare përbën thirrjen e tij si statist. 

 

3. Njazi Sulça. 
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Njazi Sulça (Sulçoglu) autor me origjinë nga Peja në botimet letrare të tij, zhvilloi një 

veprimtari që përfshiu disa gjini shkrimore në shqip. Në fillimet e tij u shqua si poet, 

tregimtar por edhe si dramaturg dhe shkrimtar militant. Në vitin 1969 pësoi një incident 

nga arrestimi i tij i papritur në aeroportin e Beogradit, gjatë një udhëtimi tranzit nëpër 

Jugosllavi. Pas ndalimit dhe procesit të gjatë hetimor ndaj tij ai shkroi disa libra mbi 

arrestimin dhe burgimin e paligjshëm që e vuajti në Pejë.  

 

3.1. Proza faction si akt-akuzë. 

Në revistën Koha e Jonë boton tregimin "Dalëja nga burgu" (politik).
336

 Sulça përshkruan 

kronikën të përjetuar pas 8 muajve të burgosjes së tij për shkak të veprës letrare, duke u 

ndalur në fazën e tij finale të lirimit të tij. Përshkrimi i burgut të Pejës me personazhet 

reale japin refleksin e deformimit të personalitetit të autoriteteve, të shpërndërrimit moral 

të tyre. Autori përmes tregimit formulon një aktakuzë për aparatin e dhunës dhe të 

censurës letrare në Kosovë: emrat e personazheve të diktaturës si Ali Aliu (nënprokuror 

publik i Pejës), Qoku, Bala, Kryeziu të cilët aktrojnë me të dënuarin si në një farsë. 

Përshkrimi i procesit të daljes nga burgu (proza faction) shoqërohet me një ndërshtënie 

dokumentare të Aktvendim-it të Gjykatës së Prishtinës. Dalja nga burgu i Pejës, si 

procedurë shërbimi, thuajse civil, përshkruan një detaj të mizorive të bëra rutinë në ish 

Jugosllavi. Një numër librash autobiografikë e frymëzuan Sulçën me tematikë të të 

drejtave të shqiptarëve në Kosovë. 

Pas vitit 1969 krijimtaria e Sulçës tematizon shkeljet e lirive dhe të drejtave të njeriut në 

Kosovë, qoftë në prozë, poezi dhe polititologji, duke u bërë autori më prodhimtar i 

shqiptarëve në Turqi. 

 

 

4. Egjipti. 

Në Misir ishte një koloni e madhe shqiptarësh të sapoardhur mjaft prej të cilëve u 

strehuan në teqenë e Mokattanit të Baba Siri Leskovikut, në një zonë periferike të Kajros 

e cila u mbyll në vitin 1957 nga qeveria dhe u kthye në zonë ushtarake. Ndërrimi i 

regjimit monarkik në Egjipt më 1953 shkaktoi një emigrim të sërishëm të shqiptarëve 

drejt portave të Perëndimit.  

 
Zhduket kësodore nji ndër qendra shqiptare jashta atdheut, qi na bante m'u krenue e 
qi ishte cakë qetije e soditjeje mystike dhe njiherit edhe vend strehimi […]. Mikpritja 
ushtrohej në teqe të Mokattanit në Kajro mbas frymzimit fetar qi mëson mëshir për 
njerzit endacakë të shqetësuem por edhe mbas zakonit shqiptar si e cakton kânuni i 
vjetër me shprehje bujare: "Shtëpija e Zotit asht e Zotit dhe e miqve!"337 

 

Nga kjo shtëpi Baba Siriun e larguan në qytetin e Kajros. Ai kishte krijuar edhe një 

mauzole dhe një si bazilikë në mal. Kështu dhe dervishët e shumtë shqiptarë u 

shpërndanë nëpër botë shumica në SHBA. Ndërsa Baba Rexhepi emigroi më parë në 

Detroit më 1954. Në Kajro vijoi shërbimin (1945-1953) ambasada e Shqipërisë drejtuar 

nga diplomati shkrimtar 
338

Abdyl Sula. Aty funksiononte administrata e oborrit mbretëror 
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(zhvendosur në Kanë të Francës më 30 korrik 1956)
339

, që pajiste me pasaporta 

emigrantët, duke shërbyer njëkohësisht edhe si qendër social-politike dhe kulturore. 

Ndërsa në koloninë shqiptare të Kajros zhvilloheshin tubime kulturore dhe filantropike 

për të ndihmuar shkrimtarët e diasporës siç ishte rasti i botimit të librit të Mustafa Krujës 

Abetari i të mërguemit më 1952.
340

 Në Egjipt banoi edhe Mehdi Frashëri.
341

 

 

 

5. Mustafa Kruja. 

Veprimtaria e Mustafait ndërmjet politikës dhe gjuhës shqip mori drejtimin përfundimtar 

për të kur u zgjodh Kryetar i Institutit të Studimeve Shqiptare.
342

  

Kruja u emërua edhe kryeministër më 1942 dhe dha dorëheqjen më 1943, si pretekst të 

pamundësisë së koordinimit me forcat pushtuese italiane. Ndonëse ka shërbyer si 

funksionar në periudhën e pushtimit shprehu bindjen se Shqipërisë i ishte ―grabitur 

pavarësia e vendit‖
343

. Kruja së bashku me Koliqin shtriu sistemin arsimor shqiptar në 

trojet etnike në Kosovë e Maqedoni duke hedhur bazat e edukimit kombëtar që mori 

përmasa të panjohura më parë nën pushtimin serb. Kjo periudhë në Kosovë u quajt si 

―çlirim‖ nga Serbia dhe rilindje arsimore, ndonëse italianët më 1943 i quanin ―territore të 

okupuara‖. Emigroi në Egjipt në vitet 1948 – 1955. Më 30 korrik 1956 pas një viti 

qendrimi në Kanë të Francës niset për në SHBA, tek djali i madh Bashkimi ku banon 

gjatë dy vjetëve të fundit të jetës. 

I njohur si motivues i formimit të një letërsie kombëtare në diasporë por edhe gjatë 

ushtrimit të funksioneve në Shqipëri pati në qendër të vemendjes studimet gjuhësore por 

edhe ato albanologjike. Pjesën më të madhe të mërgimit e kaloi në Aleksandri të Egjiptit.  

Këtu botoi Abetarja e të mërguemit, që shërbeu në shkollat e kurset e fëmijëve shqiptarë 

emigrantë në kampet e Italisë në vitet ‘50-‘60. 

Kolonia e Egjiptit, ndonëse ishte e banuar si gjithmonë me një grup intelektualësh si 

veprimtari ing. Ago Agaj, Imam Vehbi Ismaili, Safete Juka, Mehdi Frashëri nuk nxorri 

ndonjë shkrimtar të njohur. Në Egjipt Mustafai ka krijuar fondin e madh të epistularit të 

botuar postum, ndërsa janë të njohura studimet gjuhësore të botuara të tij në revistën 

Shêjzat. 

 

5.1. Epistulari dhe studimet. 

Letrat e tij dërguar Zef Nekaj-t, At Paulin Margjokaj-t, familjeve të mëdha dhe Historia e 

Shqipërisë deri në shpalljen e Pavarësisë, krahas studimeve gjuhësore apo me tematikë të 

rastit konsiderohet i gjithë prodhimi letrar i gjithë kësaj kolonie, duke përfshirë këtu edhe 

monografinë Lufta e Vlorës të Ago Agaj-t. Aleksandria dhe Ramaleh-u do të mbeten në 

historinë e Epistularit shqiptar për vend-shkrimin e letrave të Mustafait, dërguar 

personaliteteve të diasporës shqiptare pa reshtur kurrë këtë prirje. 

Mustafa Kruja si njeri kulture, do të ishte një shkrim analitik i Koliqit në të cilin arrinte 

në përfundimin se politika te Kruja ishte diçka e përkohëshme nga vetë fakti se 

individualiteti i tij vijonte nga një autoritet si studjues i gjuhës shqipe, drejtues i Institutit 
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të Studimeve Shqiptare në Tiranë dhe hartues i fjalorit më të pasur shqip. Ky fjalor pati 

humbur gjatë trazirave të fund-luftës më 1944 kohë kur Kruja u detyrua të shpërngulej 

fillimisht në Itali, Romë. 

Ishte njëri nga themeluesit e veprimtarive kulturore të organizuara nga emigrantët 

politikë për të themeluar një të përkohëshme të cilën në mbledhjet e intelektualëve të 

mërgatës pati propozuar ta quante Hylli i dritës në mërgim.  

Kështu mbas kompromisit me Koliqin e miqtë e tij të klerit katolik, luajti një rol me 

rëndësi në krijimin e revistës Shêjzat duke dhënë një kontribut me anë të kritikave e 

shkrimeve të fushës letrare e gjuhësore.  

Si mentor i Koliqit, për të shmangur tipologjinë stereotipe të krijuar për Mustafa Krujën 

politikan i shënuar, autori shkodran e vlerësonte së shumti si njeri kulture në një moment 

tragjik të jetës së shtetit shqiptar gjatë okupimit lidhur me postin e Kryeministrit të 

ushtruar prej tij. Koliqi si dishepull kulture i mërgimit të parë të tij në Zarë të Kroacisë 

me ardhjen e Zogut në pushtet më 1925, kishte vënë në dukje aftësinë e Mustafës si 

shkrimtar. Përveç Fjalorit të gjuhës shqipe pjesa e veprës linguistike të Mustafait nuk 

është botuar. Me botimin e dorëshkrimeve të tjera të tij nga Eugjen Merlika, portreti 

Mustafait vihet në pah me aftësinë për konceptimin e rretheve kulturore shqiptare pas një 

përvojë të gjatë të mërgimit në tri kontinente. 

Mustafai kaloi një pjesë të jetës rreth 20 vjet duke u marrë më çështje kulturore ndonëse 

pa lënë ndonjë vepër  të asaj rëndësie që do të ishte fjalori 40 000 fjalësh i përgatitur në 

Shqipëri deri në vitin 1943. 

 

 

6. Ago Agaj. 

Ago Agaj qendroi 25 vjet në Egjipt deri në vitin 1968. Në Mehdie (Abuel Matamir)
344

 

shkroi një nga veprat kryesore të historisë së re të Shqipërisë: Lufta e Vlorës të cilën e 

botoi kur emigroi në SHBA dhe u vendos në teqenë e Taylorit në Detroit. Atje shërbeu si 

bibliotekar i teqesë së Baba Rexhepit deri më 1992. Agaj shkroi edhe monografinë 

Miloshi heroi i Kosovës ku bën një hulumtim mbi prejardhjen serbo-shqiptare të Miloshit 

ku analizon burimet e besueshme historike duke polemizuar me Dragutin Kostic-in në 

shkrimin e tij "Milosh Kopiliç-Kobilic-Obilic" botuar në: Revue Internationale des 

Etudes Balkaniques (1934).
345

 

 

6.1. Lufta e Vlorës dhe gjeneza e librit. 

I diplomuar në Vienë për veterinari ishte kthyer në vendlindje në Ramicë të Smokthinës  

më 1920. Ky është fshati ku lumi i Vlorës buron nga ahishtet e malit të Çipunit dhe ze 

shtratin nën kodrat e këtij fshati. Nga lumi ka marrë emrin Shushicë emër i lidhur me një 

traditë historike kryengritjesh. Për këtë luftë janë shkruar dhe botuar vjersha e reportazhe 

ndërsa Ago Agaj e solli në formën e një libri kujtimesh të organizuar në mënyrën më të 

përshtatshme. Duke qenë dëshmitar okular i kësaj lufte legjendare ai ka meritën e 

vrojtimit të ngjarjeve dhe riprodhimit të tyre. Në mungesë të dokumentacionit autori e 

pasuron me kujtesën popullore në vargjet e sapo nxjerra në frontin e luftës. Autori 

përpiqet të kthiellojë organizimin e kryengritjes, kronologjinë e luftimeve dhe 

protagonistët kryesorë. 

                                                           
344

 Agaj, Ago: Lufta e Vlorës, Toena, Tiranë, 2002, f. 367. 
345

 Agaj, Ago: Miloshi heroi i Kosovës, Toena, Tiranë, 2002, f. 45-75. 



Libri i Agajt u përfundua së shkruari në shkretëtirën 
346

e Libisë, Mehdie të Egjiptit më 

1962. Autori ndërmori shkrimin e historisë së luftës si pjesmarrës dhe dëshmitar, i nxitur 

nga fallsifikimet e propagandës në Shqipëri dhe duke parë se protagonistët kryesorë të 

Vlorës në përbërje të Këshillit të mbrojtjes drejtuar nga Qazim Kokoshi, ishin lënë në 

harresë, apo censuruar duke zbatuar teorinë populiste mbi heronjtë e kësaj lufte. Një nga 

qëllimet e autorit ishte përshkrimi analitik dhe i ftohtë i veprimtarisë politike dhe 

ushtarake të kohës për plotësimin e kuadrit historik të një periudhe të idealizuar së 

tepërmi. Agaj ka përdorur me kriter krahas burimeve dokumentare edhe dëshmitë e 

pjesmarrësve
347

 por edhe folklorin e mbledhur drejtpërdrejt në frontin e luftës, që i 

shërben si burim i kujtesës kolektive dhe jo si burim të dorës së parë.  

Për këtë arsye të përdorimit të artit popullor të stilizuar, vepra e Agajt arrin një histori të 

letrarizuar duke rritur efektet e leximit. Zbatimi i kronologjisë i jep veprës karakter 

historiografik ndërsa përmes analizave diakronike të historisë jepet një evidencë: e 

pushtimeve të krahinës së Vlorës në kap. III, e besimeve, kap. II, e klimës kap. IV, e 

karakterit kap. V, që krijojnë kontekstin deri në shpalljes e pavarësisë dhe ngjarjes së 

rebelëve të Haxhi Qamilit të cilat i paraprinë zbarkimit të ushtrisë italiane më 1914 në 

Vlorë, kap. X.  ku libri hyn në veprimin e pashkëputur historik për të arritur pikën e 

lidhjes me "Betimin e Barçalasë"
348

, krijimin e Komitetit të mbrojtjes kombëtare deri në 

sulmin e parë të Kotës dhe në çlirimin e qytetit.   

 

 

7. Nënë Tereza dhe Letërsia e klerit katolik. 

Prodhimi letrar fetar në periudhën ‗45-‗90 u ndalua në Shqipëri duke kaluar nëpër një 

kalvar të plotë, si letërsi e nëndheshme nga vitet 1945-1967 dhe pas kësaj date ajo 

literaturë nuk qarkulloi më përveç arkivave. Madje edhe botimi i Mesharit të Gjon 

Buzukut botuar më 1968, i shoqëruar me aparat filologjik me vlerë për sistemin shkollor 

universitar, u hoq nga qarkullimi. Në këto kushte sistemi letrar në diasporë mori rol 

qendror në botimet dhe qarkullimin e kësaj letërsie. Në të tri besimet tradicionale u bënë 

përpjekje në diasporë për të plotësuar këtë zbrazëti të sistemit letrar kombëtar.  

Me serinë e aktiviteteve të saj fetare dhe humanitare duke pohuar origjinën e saj Nënë 

Tereza pati një formim multikulturor, me përbërësit e saj të gjuhës kryesisht anglisht të 

përdorur në predikime. Ajo botoi edhe një seri me libra lutjesh të përkthyera në shqip. 

Kjo letërsi u zhvillua në dy drejtime në atë të veprimtarisë përkthyese dhe në botimin e 

revistave kulturore-fetare. 

Botimi i revistës: Buletini katolik shqiptar në Kaliforni nga Gjon Sinishta si risi 

nënsistemore për letërsinë shqipe pasqyroi aktivitetet kombëtare fetare krahas serisë së 

persekutimit të klerit në Shqipëri të një fryme ekumenike. 

 

7.1. Nënë Tereza (Gonxhe Bojaxhi). 

Nënë Tereza e shtriu aktivitetin e saj edhe në krijimtarinë poetike. Psalmet e saj apo Libri 

i lutjeve ka një tregues pasioni fetar e poetik. Përmes tyre autorja arrin të shprehë 

sentimentin, të rindërtojë nga verbi praninë e Zotit të shoqëruar me aktantët e veprimit në 

funksion të kërkimit të dashurisë dhe të virtyteve shpirtërore të njeriut. Ajo misionare e 
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bamirësisë, si ndërmjetëse e Hyjnores me tokësoren në këtë petk vetëshihet nga thyerja e 

normave të mbylljes së njerëzve të klerit brenda mureve ashtu edhe krijimtaria e saj doli 

nga kornizat e psalmeve të një Jeruzalemi historik dhe biblik për të krijuar një Jeruzalem 

të ri të mëshirës ndërfetare të panjohur më parë në një Jeruzalem të dashurisë ndërfetare, 

në një vetësakrifikim të veprimtarisë tempullore për të kthyer në tempull virtytin njerëzor 

në të gjitha format e mënyrat në të cilat ai shfaqej dhe në cilëndo pjesë të territorit global 

të ndodhej pavarësisht përkatësisë fetare.  

 

7.2. "Goodbye". 

Poezia më e njohur e Gonxhe Bojaxhiut e shkruar më 9 dhjetor 1928, gjatë udhëtimit të 

saj nga Irlanda në Indi në intertekstin e saj me Lord Byron-in, Childe Harold's 

Pilgrimage (Udhëtimet e Çajld Haroldit),  i cili pranë shkëmbinjve të Doverit i thotë 

atdheut: "Farewell": "Adieu, adieu! my native shore/ Fades o'er the waters blue;/ The 

night winds sigh, the breakers roat,/ And shrieks the wild sea-mew. […] Farewell awhile 

to him and thee,/ My native Land - Good Night!
 349

 

Ndërsa poezia e Gonxhes në qasjen e saj lirike e afron betimin e saj me besimin ndaj 

shtëpisë, atdheut dhe thirrjes për të shkuar në Bengalin e mjerë për t'i shërbyer Krishtit: 

 
          I am leaving the light of my heart, home, 
          Leaving my birthplace and kin, 
          For disease-wracked Bengal, 

So far, far away. 
I bid goodbye to the reluctant, 
Turn away from the relatives and hearth, 
To obey my heart that tells me 
To serve Christ. 
Goodbye, dear mother, 
Friends of mine, take care; 
A pure purpose stirs in me, 
Drives me toward fiery India. 
The boat sails ever so lightly, 
Expectant of stormy seas; 
For the last time I survey 
The coastline of ferocious Europe. 
On board, exultation and joy 
Light up the modest face 
Of a soul betrothed to Christ- 
Young bride of the new world. 
She clasps a small iron cross 
Ringing out news of salvation; 
Readily her spirit 
Will sacrifice all for it. 
"Accept, O Lord, this sacrifice, 
As a testimony of my love; 
And on this day help a soul 
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Who wishes to magnify Your name. 
"In return, O Gracious Lord, 
Our kindly Father, 
I ask only, grant me the spirit 
... You alone know what it is." 
My wistful tears fall softly, 
Pure as an early drizzle, 
To confirm what I publicly pledged- 
My life, an offering of thanks to You.350 

 
 

Lamtumirë 
 

Po lë shtëpinë zemërfanar 
Vendlindje e farefis, 
Po vete n'Bengalin dergjevrarë 
Atje, në të largtin vis. 
Lë të njohurit ne mejtime 
Të afërmit e vatrën shqim, 
Më tërheq zemra ime 
T'i shërbej Krishtit tim. 
Nënë e dashur, lamtumirë 
Ju le shënde'n, miq të mi 
Më djeg, o, një fuqi e dlirë 
Drejt të përflakurës Indi... 
Dhe anija lehtë lehtë lundron 
Pret valet e detit të trazuar, 
Për herë të fundit syri vrojton 
Brigjet e Evropës së hakërruar, 
Qëndron në anije e galduar 
Fytyr'e përvuajtur gjithë hare 
E Krishtit flijetarja e vluar 
Nuse e njomë e botës së re, 
Një kryq hekuri n'dorë shtëmgon 
Shpëtimi lëvarshëm kumbon në të, 
E shpirti i gatshëm pranon 
Blatën e rëndë fli për të, 
―Pranoje, këtë flijim, o Zot, 
Dëshmi e përbetimit që të dashuroj, 
Ndihmoi gjallesës Tënde sot 
Që emrin do të ta madhëroj! 
Si shpërblim, Të lus o i Hirt', 
O Ati ynë plot mirësi 
Të më japësh vetëm atë shpirt 
Atë shpirt që - veçse Ti e di‖. 
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Dhe t'imtë, të pastër si n'ag vere vesojnë 
Të valët lot rrjedhin qetë, me mall, 
Që betimin për Ty prore e madhërojnë 
Per të madhin blatim që tani u shpall.351 

 

7.3. Psalmet e Davidit dhe të Nënë Terezës. 

Kordat e Davidit duke u parë në aspektin e tyre simbolik të një kapërcimi muzikor të 

njëmendësisë së konceptuar edhe nënë Tereza në "lutjet e saj" kërkohet një tempull i 

mëshirës një topos johistorik si ai i Davidit me pyrgje materiale që mbrojnë një territor të 

caktuar në Jude, mëshira e këngës së lutjeve të Nënë Terëzës nuk kërkojnë mbrojtjen e 

mureve Jeruzalemianë po këngën e saj ndërfetare, një analogji e veprimit të saj veshur me 

saari si semiotikë shtesë për zbulesën e mjerimit njerëzor. Poezia nuk predikon të 

ardhmen e përjetësisë teologjike në lutjet e saj, lutja universale për të amshueshmin 

simbolizohet tek humanizmi në tokë dhe dinjiteti. 

 

7.4. Poetika dhe ontologjia. 

Filozofia e veprimit katolik si detyrim konkret jo për shfaqjen e Jeruzalemit të paqes dhe 

mirësisë së përherëshme tek bamirësit, te Tereza kthehet në një provë të ekzistencës. 

Edhe në krijimtari dallohet me lutjet e saj qiellore në funksion të gjetjes së mëshirës e për 

ta materializuar atë në zgjidhjen e problemeve sociale. Lutja e saj nga stadi përulësisë 

drejt aksiologjisë hyjnore, intonohet në një meditim ku motivi shmang abstraksionet dhe 

fjalët çelës të lutjeve nuk janë blatimet primordiale davidiane të këngës së parë të saj por: 

të varfërit, të dehurit, agonia, leprozët. Motiv i poetikës së lutjeve bëhet semantika e 

pasojave të qytetërimit të sotëm: handikapët, të burgosurit, shoferët, refugjatët.
352

 Ndërsa 

njohja e poezisë së Nënë Terezës si poezi hymnesh kushtuar virtyteve njerëzore 

pasqyrohet në lutjen e saj ekumenike për: muslimanët dhe industët.
353

 

Lutjet e saj si medium me të epërmin, për paraqitjen e varfërisë në kontrast me njeriun 

modern si problem social, zhvilluan në kristianizëm thirrjen e humanitetit si kundërshti 

ndaj individualizmit të skajshëm të shekullit XX dhe shoqërisë së konsumit.  

 

 

Përfundime: 

Mendimi në koloninë bazë të Rilindjes Shqiptare në Turqi pësoi një ndryshim të 

menjëhershëm pas mbarimit të luftës; mjaft emigrantë iu drejtuan këtij shteti por edhe si 

pasojë e marrëveshjeve ndërshtetërore për shkëmbimin e popullsive me Jugosllavinë, ky 

vend u bë strehë e mërgatës politike shqiptare si: Stravro Skendi, Tahir Kolgjini, Njazi 

Sulca etj. Gazeta Vardari ishte një nga gazetat e kolonisë shqiptare në Stamboll që vijoi 

traditën e fletorizmit shqip. Shkrimtarët e rinj si Njazi Sulka me origjinë nga Kosova me 

botimet e tyre deri në kohët e fundit, vazhduan gjeneratën e famshme të Skendit, 

Merxhanit, Kolgjinit duke përvijuar si tipar kryesor mendimin politik kombëtar përmes 

letërsisë tamizdat botuar në Perëndim, për të drejtat e shqiptarëve dhe arritjen e 

pavarësisë politike të Kosovës. 
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Kolonia e vjetër shqiptare në Egjipt pësoi një rritje të vëllimit të veprimtarive kulturore 

për shkakun e vendosjes së oborrit të Mbretit Zog në Egjipt deri në vitin 1957, pastaj me 

riemigrimin nga Egjipti të: Mustafa Krujës, Safete Jukës, Ago Agajt, Imamit Vehbi 

Ismaili dhe Baba Rexhepit drejt SHBA, kjo koloni e humbi vijueshmërinë e faktorit 

kulturor dhe për shkak të ngjarjeve që rrëzuan nga froni Mbretin Faruk. 

Kalkuta si pjesë e rrethit të Orientit u bë selia e Nënë Terezës (Gonxhe Bojaxhiu) 

shqiptares me vëllimin më të madh të veprimtarive bamirëse dhe sociale. Në petkun e 

misionares katolike Nënë Tereza përhapi fjalën (e Zotit) përmes prodhimit liturgjik dhe 

poetik duke u futur në qendër të polisistemit letrar botëror si veprimtari ndërkulturore e 

ndërthurur me ato kombëtare të zhvilluara në Universitetin e Santa Klarës nga Gjon 

Sinishta dhe revistën e tij, në Kosovë nga Dom Lush Gjergji dhe së fundi në Shqipëri. 

Tipari i përbashkët i kolonive letrare të diasporës shqiptare në Orient ka qenë: ndikimi i 

papërfillshëm në qendrën sistemore për shkak të mungesës së rrjetit kulturor të 

qendrueshëm, të një reviste përfaqësuese dhe të jetës universitare dhe receptuesve të 

shqipes, në këto vende. 

 

 

KAPITULLI I PESTË 

 

MENDIMI NË RRETHIN E SHBA 

 

 

1. Rrethi i SHBA. 

Në SHBA botimet filologjike u zhvilluan më vonë pasi në mungesë të katedrave të 

veçanta të albanologjisë edhe receptimi ishte më modest. Botimet e para filologjike u 

bartën nga autorët e shkolluar në Europë kryehere si shembulli i Faik Konicës por edhe 

këto ishin botime historike: si libri i Kristo Dakos me temë disertacioni Shqipëria çelësi 

kryesor i Lindjes së Afërme, Boston 1919, me rreth 180 burime bibliografike duke u bërë 

libri i parë shkencor i shqiptarëve në SHBA në anglisht, por pjesë të temës së tij u botuan 

në shqip si artikuj në revistën Yll' i Mëngjesit: "The indipendence of Albania a necessity 

for International peace", prill 1918. Por botimet filologjike të mirëfillta do të nisnin me 

ardhjen e mërgatës së re të shkolluar në Europë si Stavro Skendi, Arshi Pipa, Eduard 

Liço, por edhe nga të shkolluarit rishtas në SHBA si Anest Andrea. 

Qerim Panariti botoi në mënyrë kritike Konicën, ndërsa Nexhat Peshkëpia shkroi dy ese 

ku jepte një panoramë komparative të përkthimeve të Nolit, si aplikim të teorisë së 

përkthimit. Eduart Liçaj botoi përmbledhjet e konferencave për Nolin dhe Konicën.
354

 

 

 

2. Stavro Skendi. 

Shkrimet e tij u shfaqën në vitet '30 duke u shquar për interesimin ndaj historisë 

kombëtare  "Origjina e shqiptarëve" 
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 botuar në revistën e Tajar Zavalanit Jeta dhe 

Kultura. Pjesën tjetër të studimeve e zhvilloi në anglisht duke u bërë pjesë e polisistemit 

letrar botëror. 
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Poezia epike gojore e shqiptarëve dhe e sllavëve të jugut, e botuar për herë të parë në 

vitin 1954 e ribotuar në vitin 1969. Vepra është një qasje studimore në fushën e folklorit 

komparativ. 

Zgjimi Kombëtar i  Shqiptarëve; në vitet 1878-1912, botuar nga Princeton University 

Press, duke themeluar studimet Albanologjike në SHBA i quajtur "dekani i studimeve 

shqiptare në Shtetet e Bashkuara".
356

 Ai me studimet e tij mori pjesë në aktivitetet e 

kolonisë shqiptare të New Yorkut si autori më i njohur shqiptar në Amerikë. 

  

2.1. "Anarkia" e mendimit politik shqiptar. 

Stavro Skëndo në veprën Zgjimi Kombëtar i Shqiptarëve merr në analizë historinë e 

Rilindjes Kombëtare shqiptare në aspektin e mendimit politik duke nënvizuar sidomos 

anarkinë e mendimit si një nga shkaqet kryesore të shoqërisë shqiptare. 

Analiza e  tij mbi mendimin politik pa një strategji të përbashkët kombëtare, arrin në 

përfundime shkencore të argumentuara historike për vonimin e zgjimit kombëtar 

shqiptar. Analiza e shkaqeve historike, socio-kulturore e njësisë kombëtare si vonesë 

konstituimi në vetvete sjell përfundime përmes renditjes së komponentëve kryesorë si 

veprues në përballjen gjeopolitike të  kombit shqiptar në kohën e Rilindjes. Studimi duke 

marrë parasysh karakteristikat e moskoordinimit të një shekulli më parë sjell një lexim të 

paidealizuar të Rilindjes Kombëtare si atribut dhe mungesë. 

 

3. Isuf Luzaj. 

Autor i njohur në vitet 30 ‘40 në Shqipëri me disa botime në fletore e revista si Shkëndija 

etj. Në SHBA u angazhua në mësimdhënie si lektor në Universitetin e Illinoisit duke 

arritur të sigurojë drejtimin e një katedre të filozofisë, si pionier i kësaj fushe për 

shqiptarët në emigracion. 

Ekzistenca dhe boshësia, është libri më i njohur i Isuf Luzajt mendimtar, në dy kapituj 

kryesorë autori shpalos shkollën e tij filozofike dhe pikëtakimet e kësaj shkolle me 

teozofinë. Duke u përshkuar nga filozofia e ekzistencializmit Luzaj riparaqet edhe 

mendimin e tij agnostik dhe epistemologjik. 

Autori i fundit prodhimtar nga mërgata e shkrimtarëve tanë, Isuf Luzaj i cili u shfaq në 

botimin special të 25 vjetorit të revistës Koha e Jonë me poezinë e tij tradicionale, të 

angazhimit politik e etik, kishte ende për të thënë jashtë sistemit të diasporës. Veprat e tij 

të botuara në vitet 1994-2008, treguan se Luzaj s'ishte përfshirë sa duhet në revistat-

qendra nën-sistemore. Kështu prodhimi i tij mbeti pa u futur në nën-sistem. Botimet e tij 

në Tiranë pas viteve '90 plotësuan një vakum të receptimit të repertorit të këtij poeti dhe 

lektori veteran të filozofisë ekzistencialiste. Luzaj doli i pacënuar nga veprimtaria 

ndërkulturore si përkthyes simultan nga frengjishtja në anglisht i Sartrit, në turin e tij të 

famshëm të leksioneve amerikane.  

Luzaj arriti të përthithë një vektor interceptualiteti nga pranëvënia e mendimeve të 

filozofit më popullor të pas Luftës së Dytë Botërore. Luzaj arriti të mos shkëputej nga kjo 

veprimtari gjuhësore prej shqipes dhe artikulimit të mendimit filozofik. Tek ai mbetën të 

ngërthyera kulti i humanizmit, utopitë e socializmit dhe mendimi i ekzistencializmit.  

Vepra e tij Ekzistencializmi dhe Boshësia evidentoi një anakronizëm të Luzajt që ndonëse 

i është kushtuar një filozofie politike, ka përpunuar një mikrosistem konceptual mes 
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lektyrave të Sartrit dhe ekumenizmit kristian. Në disa kapërcime shembëllzimet e tij nga 

përvoja dhe protagonizmi politik, krijojnë një mobilitet të fushës së filozofisë si 

memuaristikë vetiake si transhendencë dhe autonomi krijuese në kërkim të një sistemi 

filozofik si mjet për perfeksionimin e virtytshmërinë e shqiptarit, si mitemë e entitetit. 

 

3.1. Kritika ndaj ekzistencializmit. 

Duke bërë kritikën e ateizmit duke e konsideruar si një fe dhe jo diçka që pranohej nga 

filozofia marksiste si pjesë e mendimit shkencor. Autori një lektor dhe studiues i 

filozofisë me lexime të shumta mbi filozofinë e ekzistencializmit dhe shfaqjet e tij në 

letërsinë artistike nga Zhan Pol Sartri, duke shërbyer si përkthyes i konferencave të tij ka 

marrë nga fryma Sartriane mungesën e paraqitjes të një sistemi të disiplinuar filozofik por 

herë pas here hidhet në shembuj dhe ngjashmëri sofistike ndërsa riparaqet idetë filozofike 

të ekzistencializmit duke patur njohuritë si lektor i filozofisë në Universitetin e Illinoisit.  

Ndonëse i rrëmbyer më së shumti nga personaliteti i Sartrit shkrimtar, Luzaj nuk arrin që 

ta argumentojë të kundërtën e filozofisë së Sartrit por arrin ta dallojë si diçka më 

shkencore kundruall ateizmit. 

 

3.2. Kritika ndaj ateizmit. 

Ateizmi si fenomen ideologjik më së shumti sesa filozofik, do të ishte në pak fjalë 

kuintesenca e veprimit kritik të Isuf Luzajt ndaj këtij fenomeni që arriti të konstituohej 

me shpejtësi në vendet e Lindjes thuajse në rend global. Duke argumentuar me forcë 

paqëndrueshmërinë e këtij përfundimi filozofik. Ai kundërshton të jetë arritur në të tillë 

përfundim nga arsyeja shkencore por Isuf Luzaj e argumenton se ateizmin në dy 

pikëpamje a. se ai është një besim dhe b. se ai është një kundërvënie ndaj kishës katolike. 

Pra ateizmi si antikatoliçizëm. Në këtë pikë ku Luzaj ndjehet më së miri i informuar jep 

disa argumentime derisa arrin në shkaqet që kanë sjellë në arritjen e këtij përfundimi. 

Lidhur me shembujt e sjellë, Luzaj nuk kufizohet vetëm në vrojtimet por edhe në aspekte 

të analizës ndërkombëtare të fenomenit, të pozicionit të tij ndaj këtyre zhvillimeve 

bashkëshoqëruese të politikës ndërkombëtare duke vendosur edhe fatet e popujve. 

Më së fundi, në analizën përfundimtare, Luzaj nuk e fsheh një farë rezerve rreth 

ekzistencës, pasi siç e ka theksuar edhe vetë një ndikim në të ritë e tij rreth lëvizjeve 

idealistike dhe materialistike në Europë dhe Shqipërinë e viteve '30-'45. 

Në përshtatje me rrymat kryesore filozofike që lulëzonin në vitet '60 –'70 në SHBA, 

midis konservatorizmit religjioz dhe emancipimit social, shprehja e filozofive 

bashkëkohore gjeti te Luzaj një pohim fenomenologjik, duke i pranuar ato në funksion të 

së mirës aristoteliane. 

Luzaj përdor metodën e kapërthimit të ateizmit ndaj ekzistencializmit, ai bën me dije se 

ndër të dyja rrymat, njëra bie në vesh të shurdhër teksa pranon mungesën e Zotit humbet 

fillin e vënies në punë. Duke pasur një përvojë politike antikomuniste ai përpiqej të 

argumentonte veprimin si mungesë filozofike të marksizmit dhe varietetin logjik të 

vështirë për t‘u kuptuar si komponente që u dhanë mentalitetin fitues. 

 

 

4. Gjon Sinishta. 



Vitet 1944-1946 ishin vendimtare për veprimtarinë e ardhshme të Gjon Sinishtës, pasi 

bëhet dëshmitar i persekutimit të Kishës dhe klerit katolik në Shkodër. Vendimin e tij për 

t'ia bërë të njohur botës këto ngjarje i shpreh në librin e tij The fullfilled promise.  

Pasi ndërpreu noviciatin u bë gazetar dhe përkthyes por në shtator 1956 dënohet me 5 

vjet burg për spiunazh në favor të SHBA, derisa arratiset nga Jugosllavia më 1964, dhe 

emigron në SHBA. 

 

4.1. Veprimtaria dhe gazetaria. 

Me botimin e librit me kujtime Flijim për Shqipërinë (Sacrifice for Albania 1946-1966), 

nis dëshmitë e persekutimit fetar në Shqipërinë komuniste. Ai rendit krimet kundër 

Kishës e klerit katolik, dhe përmes përjetimeve vetiake si i arrestuar në fjetinën e 

Seminarit Papnuer rindërton bastisjen e Qendrës së Jezuitëve më 1946, si pjesë e 

rëndësishme e riprodhimit të fakteve dhe dokumenteve në shtypin amerikan. 

Me themelimin e revistës Buletini Katolik Shqiptar, dhe botimin e veprës The fullfilled 

promise
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, (Premtimi i mbajtur): nji raport i dokumentuar i përndjekjes së fesë në 

Shqipëri, autori plotëson përkushtimin e tij ndaj çështjes të së drejtës fetare në Shqipëri. 

Sinishta përmes dokumentimit dhe fakteve ndriçoi një pjesë të historisë së errët të 

diktaturës në Shqipëri në mënyrë sistematike dhe në funksion të sensibilizimit të 

organizmave ndërkombëtare për ndërprerjen e shkeljes së të drejtave të njeriut në 

Shqipëri.
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Qendra për Informim e Kalifornisë, botues i së cilës u bë autori i librit dokumentar 

Premtimi i mbajtur 
359

 u bë qendër pelegrinazhi e atdhetarëve, klerikëve dhe politikanëve 

të lartë amerikanë. 

Në BKSH, Sinishta promovoi thirrjet e Nënë Terezës së Kalkutës për lirinë fetare në 

trojet shqiptare dhe për Paqe. Në këtë revistë Sinishta pasqyroi zhvillimet e mendimit 

shqiptar nga: Arshi Pipa, Peter Prifti, Zef Nekaj, Sami Repishti, Nikolas Panos duke u 

bërë një qendër ndërfetare.  Pas vitit 1990, Qendra e drejtuar prej tij  priti disidencën 

shqiptare të përfaqësuar nga: Imz. Zef Simoni, Dom Jak Gardin, Dom Zef Jubani, At 

Anton Luli si rezultat e lëvizjes së lirë nga Shqipëria. 

 

4.2. Martirologjia. 

Paraqitja e subjekteve në Buletin si pasqyrë biblike e martirizimit të klerikëve të 

besimeve të komunitetit shqiptar  u realizua përmes botimit të predikimeve në periodikun 

fetar. Ashtu sikundër Fan Noli e Zef Oroshi në New York, që zhvilluan një epope të 

krijimeve shqiptare ndër revistat e tyre, Gjon Sinishta pasqyroi zhvillimet edhe të klerit 

musliman si përpjekje për të mbajtur të bashkuar nëpërmjet gjuhës, kombësinë dhe 

besimin në funksion të të drejtave të humbura të shqiptarëve në trojet e tyre. 

Gjon Sinishta, pas vitit ‗90 e vijoi aktivitetin e tij në qendrën kulturore At Daniel Dajani,  

të Universitetit Santa Clara, Kaliforni. Kështu Buletini vijoi deri më 1994 për të vijuar 
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veprimtarinë kulturore kombëtare tashmë me emrin e martirit të pushkatuar, ish rektor i 

Urdhërit Jezuit në Shkodër deri më 1946
360

.  

Gjon Sinishta arriti të publikonte korrespondencën e tij me Selinë e Shenjtë, Papën Gjon 

Pali i Dytë dhe presidentin Regan, ku shpreheshin premtimet e rikthimit të besimit dhe 

demokracisë në Shqipëri e ish Jugosllavi.  

Në këtë tablo, të Gjon Sinishtës si shkrimtar politik dhe studiues merr vlerë funksioni 

bilingual i veprës së këtij autori, ashtu sikundër vepruan Rilindasit tanë të mëdhenj të 

SHBA, Fan Noli, Kristo Dako e Faik Konica, ku kufiri midis shkrimtarit global dhe atij 

kombëtar është i pandjeshëm.
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5. Zef Oroshi. 

I pajisur me talent letrar përveç fushës së përkthimit u shqua për reportazhet dhe shkrimet 

e tjera kulturore, por veprimtaria e tij fetare ekumenike dhe organizimi i komunitetit 

shqiptar në Amerikë ia kufizoi disi prodhimin letrar. Jeta e tij ishte një kalendar 

peripecish dhe detyrash baritore, i njësuar me komunitetin shqiptar ai krijoi një model 

patriarku me energji të pashterrëshme, mjafton të kujtojmë se makineritë tipografike të 

revistës që botonte në NYC i mbante të gatshme gjatë udhëtimeve në kamionçinën e tij, 

ndërsa ndërtonte kishën në Bronx.
362

 

 

5.1. Patriarku ekumenik. 

Oroshi, nxënës i Dom Ndre Mjedjes në Seminarin Papnor të Shkodrës, mandej i 

shuguruar prift, ushtroi meshtarinë si ndihmës i abatit të Mirditës Imzot Frano Gjinit. 

Gjatë ardhjes së komunizmit pas vitit 1945 u burgos, por arriti të arratisej duke u hedhur 

në mal, ku bashkohet me luftëtarët e rezistencës për t'u arratisur në Jugosllavi më 1951 

dhe që atje në Itali emërohet kapelan i emigrantëve shqiptarë në Romë, këtu më 1962 

plotësoi studimet e larta dhe botoi disa doracakë fetarë. Më pas emërohet në SHBA, ku 

boton në New York revistën tremujore Jeta Katolike Shqiptare, për 12 vjet rresht (1966-

1978). Në revistë afroi si bashkëpunëtorë shkrimtarë të shquar, si Ernest Koliqi, Karl 

Gurakuqi, Martin Camaj, Janet Byron.  

 

5.2. Përkthimet biblike. 

Përkthimi nga greqishtja e vjetër e tekstit: Katër Ungjijt e Shkrimit Shejt
363

  në Romë 

arriti në një gjuhë të thjeshtë të japë hollësitë e ngjyrimet e fjalës hyjnore të receptimit 

teologjik por edhe të një aftësie komunikuese të shkallës së një gjuhe të kuptueshme edhe 

për lexuesit.  

Boton përkthimin: Veprat e apostujve nga anglishtja në shqip për çka pritet në një 

audiencë të veçantë në Vatikan nga Papa Pali i VI-të në shkurt të vitit 1978.
364
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Shkolla e përkthimit biblik nga Zef Oroshi përcillet tek Imzot Simon Filipaj që shënoi 

standartin gjuhësor e kulturor të përkthimeve fetare shqip, duke kurorëzuar një periudhë 

500 vjeçare të kësaj veprimtarie ndër shqiptarët. Simon Filipaj me origjinë nga malësia e 

Krajës përmbylli projektin e Dom Zef Oroshit, themeluesit të kishës së parë katolike 

shqiptare në SHBA: Zoja e Këshillit të Mirë. 

Në këtë mënyrë e kujton Imz. Zef Oroshin prof. Zef V. Nekaj: 

  
Për këte ai punoi derisa jetoi. Për këte ai e provoi pendën e tij në revistën kulturore, 
shoqnore,   artistike "Shejzat" të Prof. Koliqit; për këte ai botoi katër libra fetarë me 
kryeveprën "Katër Ungjijt e Shkrimit Shejt"; per këte ai botoi me bashkëpunëtorët e 
tij emigranta të rij dhe disa nga shkrimtarët ma të mirë të këtij emigrimi, si Prof. E. 
Koliqi, K Gurakuqi, M. Camaj, J. Bayron, etj. revistën tremujore "Jeta Katolike 
Shqiptare" per 12 vjet rresht (1966-1978), ku ai mbetet shtylla kryesore e  asaj 
ndertese poliedrike 

 

U tërhoq nga drejtimi i kishës në New York më 1986, vendi i të cilit iu besua Imz. Rrok 

Mirditës. Ndërtimi prej tij i kishës së Bronx-it në New York: Zoja e Këshillit të mirë, 

(Our Lady of Good Counsel) më 1969 bëri që të bashkoheshin tri besimet për një veprim 

të përbashkët kombëtar.  

 

5.3. Modeli i udhëpërshkrimit. 

Kryq-Tërthuer nepër Ujdhezat Karabjane,
365

 është një reportazh i stilit kolonial në një 

udhëtim të autorit me anije në ishujt e Karaibeve. Në strukturën e reportazhit autori duke 

u nisur në metodën kronologjike përshkruan fillimisht qëllimin e udhëtimit, statusin e 

udhëtarëve duke bërë një vështrim socio-historik të zhvillimeve të kohëve të fundit në 

këta ishuj duke iu qasur me metodën komparative për të theksuar ndryshimin e kohëve 

përmes veprimtarisë së njeriut. Përshkrimi i personazheve në përshtatje me përshkrimin 

ekzotik të natyrës me gjerësinë detare i jep subjektit autorial një aureolë biblike të veshur 

me figuracion të begatë, si të një nostromi të rrahur nga erërat e rrezikshme të Karaibeve. 

Zef Oroshi tregimtar si dekodues i veprimtarisë sociale në veri të Shqipërisë ku sundon 

Kodi i Maleve të cilin në interpretimet e Oroshit marrin një vlerë të modelit të tij etik për 

mjedisin social në diakroni dhe interpretim artistik të modelit të udhëpërshkrimit. 

 

 

6. Dom Prenk Ndrevashaj. 

I edukuar në Dukagjin nga prifti gjerman Dom Alfons Tracki
366

, ndoqi Kolegjën Papnore 

Saverjane të etërve jezuitë në Shkodër. Në Kolegj shërbeu si diakon ku ditët e fundit të 

Luftës së Dytë Botërore me At Marin Sirdanin patën strehuar Lef Nosin e At Anton 

Harapin më 1945. Pas arrestimit të vitin 1948 dhe vuajtjes së dënimit pajiset me 

dokumenta nga Nunci Apostolik Imz. Frano Gjini, para se të arratisej nga Shqipëria për 

në Guci. Më 1956 emigron në Itali, me ndërhyrjen e Dom Zef Oroshit vijon studimet e 

larta teologjike në Kolegjin Propaganda Fide, Romë, dhe shugurohet meshtar më 1961. 

Emërohet nga Selia e Shenjtë, Kapelan i emigrantëve shqiptarë për Europën, pas 

emërimit në New York të Dom Zef Oroshit.   
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Gjatë valës së emigracionit shqiptar pas vitit 1956, ndihmoi refugjatët e dëbuar nga 

Jugosllavia dhe "parashutistët" të vendosur nëpër kampe të Italisë së veriut. Bashkëpunoi 

me Ernest Koliqin, në revistën Shêjzat.
367

 

Më 1970 emigron në SHBA, ku shërben në famullinë e Detroitit periudhë kur 

bashkëpunoi sërisht me Dom Zef Oroshin si më të vjetrin e meshtarëve shqiptarë katolikë 

në SHBA. Më 1976 themeloi kishën Zoja Pajtore shqiptare në Detroit, si qendra e dytë 

pas asaj të Nju Jorkut.
368

 

Drejtoi revistën: Rreze Shelbuese, në Detroit, ku botoi shkrime e sidomos vjersha 

patriotike e fetare, në shtratin e traditës. Përkujdesej vetë për shtypin e revistës duke i 

shoqëruar shkrimet me vizatime e tablo nga salvimi i klerit, të riprodhuara nga kujtesa, që 

janë bërë popullore në shtypin e "martirologjisë". Ligjërimet e tij në meshë ishin produkt 

i moralit me përvojën vetiake duke ushqyer bashkimin e shqiptarëve e paqtimin shpirtëror 

duke ruajtur kanalin e komunikimit me gjuhën e thjeshtë të emigrantëve tanë. ―28 nëntori 

na thërret‖ është nga poezitë kremtuese të Ndrevashajt lexuar në sallën  ―Imperial House‖ 

të Detroitit me 28 nëntor 1976, në festën e pavarësisë. "Kur çerdhet e shqipeve"
369

 është 

nga poezitë e fundit të tij botuar në BKSH më 1989. Pas vdekjes së Imzot Zef Oroshit, 

Dom Ndrevashaj ishte meshtari që u shërbeu dy brezave të emigracionit. 

Në një përpikmëri ezoterike kthehet në vendlindje 10 ditë para se të ndërrojë jetë më 

2004.  

 

 

7. Letërsia e klerit musliman. 

Letërsia e klerit musliman pësoi një zhvillim në SHBA me arritjen atje më 1946 nga 

Egjipti të Imam Vehbi Ismailit i cili përveç formimit kombëtar luajti rol në komunikimin 

ekumenik ndërfetar në Detroit dhe më gjerë; së bashku me At Mark Lipën, Baba 

Rexhepin e Imz. Zef Oroshin themeluan një institucion mbifetar nën shembullin e Fan 

Nolit duke bashkuar veprimtaritë e tyre në ceremonitë kombëtare me synim mbajtjen e 

bashkuar të kolonisë shqiptare në SHBA dhe ruajtjen e identitetit përballë melting potit 

amerikan të kulturës.  

 

7.1. Imam Vehbi Ismaili. 

Në historinë e letërsisë myslimane Imam Vehbi Ismaili hyri me përshtatjet e motiveve 

fetare gjatë kohës së studimeve dhe qendrimit në Kajro të Egjiptit të botuara më pas në 

SHBA.
370

 Me themelimin e qendrës muslimane në New York, bashkëpunoi me Dom Zef 

Oroshin, Dom Prenk Ndrevashajn, Baba Rexhepin
371

, At Arthur Liolinin etj. për interesat 

                                                           
367

 Ndrevashaj, Dom Prenk: "Tamrra zamarrun", poezi, Shejzat, nr. 9-10, Romë 1962, f. 300-303; "Të 

shuemt", Poezi, Shejzat, nr. 11-12, Romë 1963, f. 412-420.  
368

 Kisha Zoja e Këshillit të Mirë, New York: BKSH, 1990: f. 158. 
369

 Ndrevashaj, Dom Prenk: Kur çerdhet e shqipeve", poezi, Buletini katolik shqiptar, Santa Clara, 

Kaliforni 1989, f. 7. 
370

 Ismaili, Imam Vehbi: Islamizmi dhe lutjet, bot. i III-të i përmirësuar, Albanian Islamic Center, Harper 

Woods, Michigan, USA, 1993; Jusufi i drejt Albanian Islamic Center, Harper Woods, Michigan, USA, 

1994; Ymeri pranon fenë Islame, (dhe dy tregime tjera nga historia), Albanian Islamic Center, Harper 

Woods, Michigan, USA, 1987. 
371

 Baba Rexhepi përfshihet në listën e MPJ të R. P. të Shqipërisë (viti 1979), si person me aktivitet 

subversiv ndaj Shqipërisë.  AQSH, Fondi  506, D. 260, [fl. 24]; 30 04 1979 - 1 11 1979. 



kombëtare e kulturore duke organizuar tubime për shkeljen e të drejtave fetare në 

Shqipëri deri para selisë së OKB-së në New York. 

Vepra e këtij kleriku tepër prodhimtar është përmbledhur në botimin Vepra, Logosa, 

Shkup, 2010, ku përfshihet e gjithë veprimtaria shkrimore e teologut që e kaloi pjesën më 

të madhe të jetës në mërgim, në Egjipt dhe SHBA. 

Vepra e Vehbi Ismailit si imam i New Yorkut mbulon një spektër të plotë të letërsisë së 

besimit
372

. Ai u mor me përkthime që në periudhën shkollore të Egjiptit (1938) pasi ra në 

kontakt me botimet në shqip të kolonisë sonë atje, sipas një projekti që pati vendosur për 

themelimin e një shtëpie botuese për botimin e letërsisë shqipe. Veprat e Egjiptit i botoi 

pasi emigroi në SHBA më 1949 si udhëheqës fetar i muslimanëve shqiptarë pasi 

dorëshkrimet ia radhiti e sistemoi Xhevdet Hoxha.
373

 Pjestar aktiv i prodhimit letrar (në 

revistën Shêjzat si botoi përkthimin nga arabishtja veprën e Teufik El-Hakim: Banuesit e 

Shpellës "Ehlul Kehv") me një gjuhë të pasur e të përpunuar. Krahas përkthimeve të 

autorëve të fesë islame e të librave që u shërbejnë praktikës fetare në SHBA ai shkroi 

edhe vepra origjinale.
374

 

 

7.2. Baba Rexhepi. 
Kreu i komunitetit bektashian dhe themeluesi i teqesë shqiptare në SHBA më 1954, 

shkroi librin historik Misticizma Islame dhe Bektashizma 
375

 në shqip që u përkthye edhe 

në anglisht nga prof. Bardhyl Pogoni. Në këtë libër paraqitet historia e shkurtër e këtij 

bësimi si urdhër i veçantë brenda historisë së fesë muslimane. Në parathënien e paraqitur 

prej autorit më 1967, jepen burimet ku është mbështetur hartimi i librit tek autorët: prof. 

Mehmet Ali Ajniu i Universitetit të Stambollit: Tesawuf Tarihi (Historia e misticizmës); 

Omer Rizai: Islamiyetin gelistir digi tesawuf  (Misticizma e ngritur në Islamizmë) në këto 

vepra autori ka "Marrë mjaft lëndë prej tyre"
376

 por edhe nga libra të tjerë si Marifetname 

e Ibrahim Hakiut; Turk Edebiyatinde ilk mutesawifler (Mistikët e parë në letërsinë turke) 

të Qyprili Mehmet Fuadit por edhe nga divanët e Nesimiut, Kajgusezit, Fuzuliut etj. 

 

7.2.1. Bektashizmi shqiptar. 

Shpjegimi i mistikës islame të përfaqësuar nga tarikatet e veçanta dhe historiku i 

themelimit të teqeve dhe veprimtaria e tyre në komunitetin e gjerë në territoret shqiptare 

përbën një përpjekje sistemike për të dhënë një panoramë të vendosjes së këtij besimi në 

Shqipëri në shekullin 18 para shkatërrimit të teqesë së këtij besimi në Turqi. Pjesa e parë 

e këtij libri deri në fq. 360 jep një panoramë të përgjithshme të themelimit dhe 

funksionimit të tarikateve sipas ndarjeve të veçanta, sipas të dhënave të burimeve.  

Mund të thuhet se libri përbëhet nga një pjesë e dytë f. 360-492 që nis me kronologjinë e 

ngulimit të teqesë së parë në Shqipëri nga Sejid Muhamet Psim Babai në Gjirokastër për 
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t'u pasuar me historikun e vendosjes së gjithë teqeve të tjera në Shqipëri deri në vitin 

1944. Në këtë pjesë hartimi i librit duhet të jetë mbështetur jo vetëm në burimet e 

studiuesve të mëdhej të këtij besimi si Frederik Hasluck, Margaret Hasluck
377

 por edhe në 

studimet e dokumenteve të siguruara nga autori gjatë veprimtarisë së tij në Shqipëri dhe 

në SHBA.
378

  

 

7.2.2. Gjuha teologjike dhe ekumenizmi. 

Gjuha e Rexhepit ka ruajtur një ekuilibër të termave midis gjuhës meditative teologjike 

dhe atë të historianit. Përpunimi i lartë gjuhësor dhe leximet e ndryshme  i kanë shërbyer 

baba Rexhepit që të ndërkallë përveç hierarkisë së urdhërit dhe tarikateve edhe mendimin 

politik të dy shekujve të fundit që merr në analizë të cilët përkojnë edhe me historinë e 

Rilindjes Kombëtare. Por edhe ngjarjet e kohës së Pavarësisë së Shqipërisë autori i 

përfshin si analiza nisur nga faktet dhe dëshmitë e tij si një protagonist i ngjarjeve deri në 

fund të Luftës së Dytë Botërore. Fryma ekumenike e shkrimit të Rexhepit e bën që edhe 

termat që fut në përdorim të kohës (pas Krishtit) apo të latinizmave të tjera, verseti, etj. e 

bëjnë këtë autor një përfaqësues të studimeve shkencore europiane mbi bektashizmën si 

mistikë dhe si besim, duke e bërë një libër të hapur për komunikimin ekumenik por edhe 

të receptueshëm për shqiptarët shekullarë të Amerikës por edhe të destinuarit të kohëve të 

mëtejshme. 

 

7.2.3. Poetika e mistikës. 

Përkthimi dhe përshtatja e fragmenteve poetike të divaneve të autorëve të Orientit është 

përcjellë me vargjet popullore bektashiane të traditës por edhe në 11 rrokësh si te vjershat 

e autorëve Zehra Baxhia dhe Zekine Baxhia
379

 ndërsa për poetë si Ikbal Baxhia në 8 

rrokësh. Vargjet 16 rrokëshe të frymëzuara nga Naim Frashëri të Baba Meleq 

Shembërdhenji autori i ka përcjellë në formë antologjike pas një biobibliografie kryesore 

për klerikët-shkrimtarë duke krijuar një përmbledhje antologjike për këta autorë. 

Përkthimet e autorëve të traditës si Ballëm Sulltani janë risjellë në vargje 12 rrokëshe dhe 

gjuha ruan një lloj ngjyrimi baritor si specifikë e historianit-poet të unifikuar me veshjen 

teologjike të një besimi kreativ si bektashizmi shqiptar. 

 

 

8. Letërsia ortodokse. 

Kjo letërsi e ngritur kryesisht nga Fan S. Noli është nga faqet e lavdishme të përkthimit 

pasi Noli pati përkthyer i pari një libërth psalmesh Shërbesat e Javës së Madhe, Boston 

1909. Përkthimi i psalmeve të Davidit ndonëse me një gjuhë rudimentare fut në një 

periudhë të re letërsinë teologjike në Shqipëri pasi përdoren tekstet shqipe në ceremonitë 

fetare të kishës ortodokse fillimisht në SHBA, dhe më pas në Shqipëri. 

Më vonë shërbesat në shqip shoqëroheshin me lexime biblike të cilat për rreth ‘50 vjet 

jehuan në kishën e Shën Gjergjit në Boston. Ajo ishte nga vatrat kulturore të shqiptarëve 

më të mëdha gjer sa ishte gjallë Imz. Fan S. Noli. Në përmbledhjen e Eduard Liços: 
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Flamurtar i Kombit,
380

 Noli përshkruhet si atlet nacionalist, shtetar, teolog, orator, ndërsa 

përkthimet e tij teologjike nuk janë vlerësuar sa duhet.  

Letërsia e përkthyer teologjike ka pasur botime e ribotime të shumta por pak të njohura 

për tematikat e studiuesve për arsye të prirjes që mori kjo fushë gjatë komunizmit. Madje 

edhe në kurset universitare periudha e lëvrimit të gjuhës gjatë sundimit bizantin nuk 

zhvillohej dhe përmendej si periudhë letrare. Në këtë mënyrë letërsia teologjike është 

trajtuar vetëm në kuadrin e shkrimtarëve të vjetër. Kontributi i Fan Nolit në përkthimet 

teologjike përmblidhet nga revista IRENIKON
381

 e benedektinëve të Manastirit 

Chevetogne (Belgjikë).
382

 

Përkthimet noliane të teksteve liturgjike të Kishës Bizantine, në shqip dhe në anglisht  

midis periudhës 1908-1959. 

 

1) Shërbesat e Javës së Madhe, Boston 1908. 

2) Libra e shërbesave të shënta, Bruxelles 1909. 

3) Libra e të Kremteve të Mëdha, Bruxelles 1911. 

4) Triodi i vogël, Bucarest 1913. 

5) Lutjesorja, Boston 1914. 

6) Pesëdhjetore e vogël, Boston 1914. 

7) Hymnore, Boston 1936. 

8) Uratore e Kishës orthodokse, Boston 1941. 

9) Kremtore, Boston 1947. 

10) Triodi dhe Pesëdhjetorja, Boston 1952. 

11) Eastern Orthodox Prayer Book 1954. 

12) Eastern Orthodox Catechism, 1954. 

13) Three Liturgies of the Eastern Orthodox Church, 1955. 

14) Liturgy and Catechism of the Eastern Orthodox Church, In parallel Albanian and 

English, 1951. 

15) Gospel Lectionary of the Eastern Orthodox Church, 1956. 

16) Epistle Lectionary of the Eastern Othodox Church, 1957. 

17) The new Testament of Our Lord and Savoir Jesus Christ, 1961. 

 

Veprimtarinë shkrimore pas vdekjes së Nolit e vijoi Mark Lipa, (Korçë 1919-Boston 

1982) kreu i dioqezës ortodokse shqiptare në SHBA i cili me tematizimin e aktualitetit 

ndërkombëtar në shkrimet e tija, duke ruajtur stilin e predikimit, thellohet në apologjinë e 

besimit (dashurisë) ndaj pushtetit (armët atomike) apo padrejtësitë shoqërore.
383

  

 

 

9. Qerim Panariti, botues. 
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Me botimin e tij të njohur në shqip si Shqipëria kopshti shkëmbor i Ballkanit jug-

perëndimor,
384

 përmbledhje e kompiluar me dorëshkrimin anglisht dhe disa shkrime të 

botuara në të përditëshmet amerikane, Panariti do të luante një rol redaktori dhe botuesi 

për njohjen e veprës së famshme të Faik Konicës. The rock garden of south-west Balkans. 

Ndonëse nga ana shkencore ky libër si i pakryer nga autori e ka tejkaluar kompetencën e 

përpilimit të një monografie. Përpjekja e tij për ta mbledhur materialin dhe për ta 

plotësuar me shënimet e nevojshme ka qenë dobiprurëse. Dhe në fakt në Shqipëri sipas 

botimit në shqip kjo vepër ka qarkulluar në këtë formë të Panaritit. Ky variant ende ka 

vlerë për vështrimin e Faik Konicës si një njohës të çështjeve socio-antropologjike me 

emrat e njohur që sjell të bashkërenduar edhe me studiues të mëdhenj të çështjeve 

ndërkombëtare si Rene Pinon, që Konica e citon në esenë e tij të mbetur në dorëshkrim: 

Albania – The rock garden of Suothestern Evrope and other Essays.
385

 

 

 

10. Eduart Liçaj. 

Eduart Liçaj u shqua së shumti si publicist në vitet ‘50, editor i të përkohëshmes 

L‘Albanie Libre, deri në vitet ‘80. Është bërë i njohur me botimin e librit të simpoziumit 

mbajtur nga federata Vatra në SHBA, Flamurtar i Kombit, F. S. Noli, 1882-1982, 

kushtuar 100 vjetorit të lindjes së Fan Nolit.
386

 

Autori vlerëson te Noli themeluesin e Kishës ortodokse Shqiptare në Amerikë (1908), të 

organizatës Vatra (1912) dhe të gazetës Dielli më 1909. 

Flamurtar i Kombit është një libër në shqip dhe anglisht, ku u përmblodhën kumtesat 

mbajtur në New York. Spikat ndër to kumtesa e prof. Namik Resulit: "Fan S. Noli Sot", 

"Nga Qyteza në Fort Lauderdale" ku përshkruhet Noli si historian, përkthyes, kritik, 

orator dhe poet.  

Në libër vend të veçantë zë rrëfimi mbi Hirësinë e Tij nga Imz. Zef Oroshi në artikullin 

"Si e njofta Fan Nolin" ku shënohet takimi ekumenik i Nolit me Kardinalin Richard 

Cushing të Bostonit. Kumtesa të tjera ishin ato të Anthony Athanas, Nexhat Peshkëpisë, 

Peter R. Prifti-t. 

Libri shënon një studim ndërkulturor me kumtesën mbi Shakespeare-in, të Prof. Janet 

Byron të Universitetit të Cleveland-it: "Fan Noli's Translation of Shakespearean Rhythm 

and Figurative Language."  Në këtë studim sillen argumente për vlerësimin e përkthimit 

të kryeveprës së Shakespeare-it Othello nga Noli. 

 

 

11. Hamdi Oruçi. 

Hamdi Uruçi lindur në Shkodër mërgoi në Itali ku fitoi një bursë studimi në Universitetin 

e Palermos për mjekësi, i rekomanduar nga Ernest Koliqi në kuadrin e disa kuotave që iu 

                                                           
384

 Konica, Faik: Vepra, përg. Nasho Jorgaqi, Tiranë, 1993. Esenë e përktheu nga anglishtja Xhevat Lloshi. 
385

 Konica, Faik: Albania – The rock garden of Suothestern Evrope and other Essays,  

     përgatiti Q. Panariti, Vatra, Boston 1957. 
386

 Noli, F. S., Flamurtar i Kombit, 1882-1982, Eduard Liço (Ed.), Saltus Press, Worcester, Massachusetts, 

1984. 



qenë akorduar Bllokut Kombëtar Indipendentist.
387

 Pasi mbaroi studimet emigroi në 

SHBA, ku mori pjesë në veprimtaritë politike dhe patriotike të mërgatës duke sjellë 

shpesh edhe shkrime si korrespondenca. Ka shkruar edhe poezi e skica të ndryshme të 

botuara në revistën Shêjzat dhe Koha e Jonë. Ka qenë përfaqësues i Shqipërisë i ftuar 

pranë Departamentit të Shtetit në takimet e mbajtura lidhur me ngjarjet në Kosovë në 

presidencën e Ronald Reganit. Si njeri i afërt me editorët e Shêjzave iu ngeli besnik 

parimeve nacionaliste dhe të hapjes ndaj grupimeve të diasporës në Perëndim. 

Dr. Hamdi Oruçi, mori pjesë në lëvizjen kulturore të  diasporës, dhe përveç angazhimeve 

me shkrime patriotike mori pjesë në ngjarjet kulturore të diasporës si korrespondent për 

shtypin në Europë (Shêjzat, Koha e Jonë). Ka zhvilluar një letërkëmbim kulturor të 

dendur me Mustafa Krujën, Ernest Koliqin etj. 

 

 

12. Xhevat Kallajxhi. 

Xhevat Kallajxhi i njohur si dekan i editorisë shqiptare në Shqipëri dhe Amerikë, 

bibliotekar i teqesë së Taylorit, Miçigan botoi përmbledhjen e parë me poezi Lot e 

Shpresa (1977) dhe të dytën Tingëllimet e Zemrës.
388

  Kallajxhiu është një poet që ndjek 

format popullore të vargëzimit i ndikuar nga poezia e traditës së Naim Frashërit dhe 

Andon Zako Çajupit. Poezia e lëvruar prej tij ajo patriotike, dhe lirike përshkohet nga 

kujtimet e atdheut në njësitë e tij të Kosovës dhe të Italisë së arbëreshëve. 

 

          Nga dor' e dovlet-Sulltanit 

          Hyre tek thundr' e Dushanit, 

          Ndryshove si mall pazari 

          Nga halldupi tek barbari. 

 

Legjenda e Argjirosë, si themeluese e Gjirokastrës, bëhet motiv në poezinë: Vallja e 

vdekjes, si histori epike. Libri është botuar në shqip dhe anglisht përkthyer nga Peter 

Prifti. 

Kallajxhi ka shkruar edhe letërsi humoristike e popullore si Shemo Hajduti, një lloj 

legjende e një personazhi ngritur mbi modelin e Robin Hood-it, hartuar në formën e një 

ballade në vargje.
389

 

 

 

13. Sami Repishti. 

Repishti pas burgimit të gjatë i akuzuar në Lëvizjen e Postribës më 1946, pas dy 

arratisjeve nga Shqipëria dhe Jugosllavia (drejt Italisë) u vendos në SHBA ku plotësoi 

shkollimin e lartë. U njoh së shumti si veprimtar politik për zgjidhjen e çështjes së 

Kosovës dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri. Vepra e tij, autobiografike Nën hijen e 

Rozafës
390

 është shkruar në një distancë kohore nga përjetimet e autorit në Shqipëri, 

kryesisht të shfrytëzuara në formë argumentesh për meditim dhe analizë në diakroninë 50 

vjeçare si pretekst moral për të bërë një krahasim me të tashmen "hedoniste" të shoqërisë 
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së konsumit dhe përfundimisht për të përvijuar rrugën historike të shoqërisë shqiptare 

drejt një modeli Russo-nian të një kontrate shoqërore afatgjatë të rrymave politike dhe 

kulturore që gjalluan deri në mbarim të viteve '90. Libri i Sami Repishti-t dialogon me 

Librin e Burgut të Arshi Pipës por ndryshimi midis dy krijimeve qendron në distancën e 

shfrytëzimit të kujtimeve nga të dy autorët (1959 Pipa-2003 Repishti) në qëllimin 

autorial: pasqyrimi i realizmit violent te Pipa ndërsa te Repishti vërehet krahas prozës 

lidhur me martirologjinë edhe qëllimi i autorit për analiza socio-historike të shoqëruara 

me pohimin e një vetëdije etike për të shërbyer si model për perspektivën kombëtare. 

Ndërdyshja mes harrimit dhe pohimit të ndëshkimeve politike në Shqipëri e kishte shtyrë 

shkrimin e këtij libri, pohon në parathënie autori, i cili sheh te hedonizmi i sotëm një 

koncept filozofik me të cilin polemizon botkuptimi i Repishtit mendimtar. 

 

13.1. Riprodhimi i kujtesës. 

Forma e riprodhimit të kujtimeve ndarë në 32 kapituj + epilogun sipas numerologjisë 

formon masën e 33 kapitujve, të barabartë me purgatorin dantesk dhe një më pak se 

Kantika e Parë e Komedisë hyjnore. Forma mentis-i i brezit të Repishtit jepet në 100 

faqet e para të librit ku autori ndjek rrjedhën kronologjike të jetës-subjekt, duke shënuar 

edhe burimet e pasura të leximeve (repertori etik) nëpërmjet shkollës dhe arsimtarëve 

shkodranë. Kështu riprodhimi i kujtesës i shoqërohet me paralele kulturore-historike, 

sidomos në përshkrimin e një gjendje të nderë të vendosur në Shkodër pas vitit 1945. 

Situatat reale autori i përtërin me një efekt të shtuar nga përfytyrimet e rinisë, duke i 

pranëvënë qasje si: "Roma e pushtuar nga kolonat e barbarëve" (f. 91). Kështu kultura ze 

një vend strukturues në prozën e Repishtit dhe jetës si subjekt. Kultura europiane-

kristiane nuk e ka penguar autorin të rrëfejë artistikisht në vetë të parë. Kërkesa për 

zbatimin e ndëshkimit ligjor dhe moral të subjekteve përgjegjës historik, argumentohet si 

përmbushje e filozofisë të së drejtës (ndonëse evidentohen disa personazhe-protagonistë).  

 

13.2. Narrativa e Kalvarit. 

Pas një parashtrimi të gjerë të kontekstit socio-politik të Shkodrës antifashiste, në 

kapitullin X, nis rrëfimi i kalvarit nga vendosja e regjimit komunist në Shkodër. Zanafilla 

e Kalvarit personal, shënon pikën e lidhjes së koshientizimit etik, pas takimit me At Gjon 

[Shllakun]
391

 dhe shpërndarjen e trakteve antikomuniste para Lëvizjes së Postribës. Ai 

dhe "shokët e mjerimit" me të cilët arrestohet (22 tetor 1946) dhe vuan dënimin prej 10 

vjetësh ndër kampe pune, bëhen subjekt qendror të librit, deri në pikën e zgjidhjes së 

dramës personale: arratisjen 
392

 nga kufiri i Bunës për në Mal të Zi. Epilogu i mbylljes së 

librit: "Kurrë ma" [never more] në një intertekst të Edgar Alan Poes jep efektin e çlirimit 

të personalitetit njerëzor përmes artit (espiacioni).  

 

 

Përfundime:  

Rrethi i SHBA mbylli ciklin e Rilindjes dhe pësoi flukse nga rrethet letrare të formuara 

në kolonitë e Europës, Orientit shqiptar dhe të sistemit letrar qendror. Këto rrethe me 

tradita të ndryshme e diversifikuan nënsistemin e diasporës të ngritur nga Konica e Noli 

duke përftuar një mendim dhe literaturë shumëformëshe. Ardhja e në Tokën e Re të: 
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Stavro Skendit, Arshi Pipës, Gjon Sinishtës, Isuf Luzajt, Anest Andreas e Bilal Xhaferrit 

përkoi me zhvillimin ndërkulturor të prodhimit letrar dhe lëvrimit të fushave studimore 

si: etnofolklori, antropologjia kulturore, prognoza gjeopolitike, eseistika filozofike-

teologjike dhe politologjia (Baba Rexhepi, Imam V. Ismaili), krahas këtyre fushave vijoi 

tradita e polemikës, kritikës letrare, e mendimit të përgjithshëm dhe komunitar politik. 

Ndërsa veprimtaria e kërkimit të të drejtave të njeriut dhe fetare në Shqipëri e Kosovë u 

iniciua nga revistat e reja në SHBA: Buletini Katolik Shqiptar i Gjon Sinishtës dhe Krahu 

i Shqiponjës i Bilal Xhaferrit. Në rendin e funksionit të qendrës nënsistemore SHBA 

asnjë autor nuk "fitoi" rrezatimin qendër-sistemor të Nolit, megjithë vëllimin 

ndërkulturor të Skendos e Pipës. Inercia e qendrës së nënsistemit të diasporës në Europë: 

Koliqi-Camaj për arsye të qarkullimit të prodhimit letrar përmes dy revistave më 

kualitative dhe ndërkulturore si Shêjzat e Koha e Jonë e vunë rrethin letrar të SHBA nën 

shenjën e tyre, ndërsa njohja ndërkombëtare e kritikës së Pipës
393

 dhe kulturologjia e 

Skendos i dhanë përparësi rrethit të mendimit në SHBA kundrejt sistemit qendror letrar e 

studimor. 

 

 

KAPITULLI I GJASHTË 

 

ARTET DHE TRANSFERI KULTUROR 

 

 

1. Piktura në Itali. 

Italia u përshkua nga rryma më e fuqishme artistike e shekullit XX: futurizmi, rrymë e 

përfaqësuar nga Umberto Boccioni, Carlo Carra, dhe Giorgio de Chierico. 

Ndërsa piktura italiane pushtonte botën artistike në ekspozitat e saj hapej në vitet '40 

sipari i pikturës së diasporës sonë. Kodra dhe Delia në karrierën e tyre të gjatë shënuan 

ngjitje dhe qendrueshmëri duke fituar dhjetëra çmime. Këta piktorë dhe Gjelosh Gjoka u 

bënë pjesë e nënsistemit artistik të rrethit të Italisë, të pasqyruar gjerësisht nga revista 

Shêjzat në çdo arritje të tyre. Lin Delija vdiq papritur më 1994
394

 ndërsa Vera Blloshmi 

Mellet (Angli) dhe Ibrahim Kodra u bënë më të njohur në sistemin artistik kombëtar. 

 

 

2. Ibrahim Kodra. 

Piktura është një nga artet më të suksesëshme të arritura nga artistët tanë të diasporës. 

Piktori i Akademisë Brera në Milano, që fitoi ndër mbi 30 çmime: të Siçilisë Erice më 

1963, të Agrigento-s më 1965,
395

 i mbiqujtur futuristi i Ballkanit, i cili përshtati edhe 

veshjen në funksion të rrymës që ndiqte, krijoi, ekspozoi dhe shiti me qindra piktura duke 

imponuar në mentalitetin e mjeshtrave italianë diçiturën Ibrahim Kodra.  
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Arti i tij midis futurizmit dhe elementeve etnike si lojë e ngjyrave të një mendësie të 

etnosit në manierat e piktorëve të Botës së Lirë e mahniti publikun e huaj sidomos atë 

italian.  

Ekspozitat e tij të hapura në Itali, e bënë më të pranishme dhuntinë e këtij piktori 

ekstravagant e tepër modern. Ai u shqua mes një gjenerate piktorësh të talentuar duke u 

përqendruar tek polikromia e artit oriental dhe kubizmi dividist (tabloja Luftë dhe paqe). 

Në pjesën e fundit të krijimtarisë në tablotë e tij rizgjohet memoria si kolorit i 

vendlindjes, Durrësit, por edhe e heraldikës etnike. 

 

 

3. Lin Delia. 

Piktori Lin Delia i arratisur nga Shqipëria në vitet '50, i Akademisë së Romës, i vlerësuar 
396

nga artistët dhe kritika bashkëkohore për fuqinë e figurës simbol, në pikturat e tij i 

kushtoi vemendje konceptualitet krahas funksionalizimit të tematikës biblike.
397

 Ai mori 

porosi për pikturimin e afreskeve nga Selia e Shenjtë dhe Papa Pali i VI-të. Përveç Selisë 

së Shenjtë hapi ekspozita në galeritë Joani XXIII, Agostiniana etj. Piktura e tij e 

simbolikës biblike "Shën Gjergji vret kuçedrën" në një kompozim barok sugjestionon me 

interpretimin e një ndeshje të dritës me errësirën si teknikë dikotomike. 

Ndryshe nga Ibrahim Kodra, Lin Delia frymëzohet nga historia biblike, agjiografia dhe 

piktura e shenjtërve. Ai arriti të hapë në Itali edhe një shkollë arti të vetën.
398

 

Në audiencë me Papën Pali i VI, ai i dhuroi Atit të Shenjtë një tablo me tematikë biblike 

për çka shquhej virtuoziteti i tij, duke marrë vlerësimet e Papës. Veprimtaria e tij u 

pasqyrua në Shêjzat,
399

 revistë të cilën ai e mbështeti duke mbajtur lidhje me rrjetin 

kulturor të shqiptarëve në Perëndim, sidomos në Itali e SHBA. 

 

 

4. Gjelosh Gjokaj. 

Gjelosh Gjoka nga Mileshi pranë Tuzit, kreu Akademinë e Arteve në Beograd, krijoi një 

identitet artistik në Jugosllavi dhe rezident në Romë në vitet '70 ku fitoi çmimin e parë në 

ekspozitën Villa San Giovanni me tablonë kubiste Uomini metallici, por mjeshtria e tij 

mori vlerësimin maksimal në ekspozitat e tij në Brazil, Indi, Australi dhe Gjermani. Ky 

piktor në dallim me Kodrën arriti t'i japë pikturës një dialogim me konceptin pikturik të 

inkorporimeve etnopsikike të Mark Shagallit, duke bartur ikonizmin rural në 

këndvështrimin primitiv të ekzistencës etnike, ndikuar nga Picasso e Leger, me 

ndërlikimet tragjike dhe komike të thirrjes së një mërgimtari shqiptar.
400

 

Gjeloshi ende në pikturën e tij, veçon dramën e civilizimit që rrethon Malësinë e tij 

simbolike, duke dhënë efektin e lëvizjes nëpërmjet ekuilibrit të paqendrueshëm.
401

 Ai në 

këtë Malësi të kodifikuar, në elementët e gjerdheve e shtëpive alpine shkëput një realitet 

etnik dhe e bart në botën e madhe të Perëndimit. Elementët etnografikë e pasurojnë 

teknikën duke i dhënë origjinalitet.  
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4.1. Ekspozita Shêjzat. 

Fitues i disa çmimeve në ekspozitat në Prishtinë e nëpër botë
402

 është pasqyruar në 

aktivitetin e tij gjerësisht në Shêjzat me këtë titull ai hapi ekspozitën retrospektive në 

Galerinë e arteve në Tiranë më 2011.  

Në pesë vitet e fundit të revistës, me imazhet e pikturave të tij u paraqitën numrat e fundit 

të Shêjzave duke i dhënë formatin modern në funksion të ligjërimit me artin bashkëkohor 

si prirje e qëllim të veçantë të botuesve. Ilustrimet e tij i shohim edhe në botimet e Martin 

Camajt duke u bërë tepër popullor me pikturat e tij edhe në Shqipërinë e viteve ‘90.  

Ekspozita homazh për Shêjzat përmbush një kërkesë të agregatit të veprimtarive 

kulturore si qendrueshmëri e nënsistemit të diasporës në zhvillimet sistemore kombëtare, 

si qendër zhvilluese. 

 

 

5. Omer Kaleshi.  
Omer Kaleshi lindur në Kërçovë më 1932 u diplomua në Shkup si eletriçist, më 1956 

emigroi në Turqi. U diplomua në Akademinë e Arteve të Larta në Stamboll. Në Ankara 

më 15-25 mars 1965, në galerinë e Bibliotekës Gjermane hapi një ekpozitë prej 17 

pikturash moderne. Omeri si piktor ekspresionist parapëlqen ngjyrën e kuqe dhe të zezë 

në paraqitjen e agonisë njerëzore, i ndikuar nga Van Gogh, Lautree, Cezanne. 

Emigruar nga Turqia në Francë ku ende zhvillon krijimtarinë e tij, në një sfond oriental 

mund të quhet Shagalli i Ballkanit. Me elementët bazalë jetë-vdekje, ndërlidh të 

mrekullueshmen dhe magjinë e orientit bizantin në një polikromi sinkretike. Paradigma e 

ngjyrës universale "e errëta", nga sfond kthehet në plan të parë për t'i kthyer portretet dhe 

figurinat, në çelësa të hapjes së një orienti befasues dhe refuzues njëherësh. Kohët e 

fundit Kaleshi kultivon artin primitiv. Ai u prit në Francë me kureshtinë e një spektatori 

të lodhur nga eksperimentimi. Ai përthyen traditat ikonografike të Bizantit në prerjen e re 

të sinkretizmit fetar të ndodhur nga transferimi i ikonografisë bizantin në sfond-ikonë të 

hapur nga kuptimet. Periudha e errët e mistike e afreskeve për ilustrimin e një orienti 

mistik, të pazbërthyeshëm nga kritika duke e bërë pikturën akt magjie përmes thellësisë 

së ngjyrave koine, ku format e valltarëve dervishë i afrohen lëvizjes absolute. 

Kaleshi i kthehet figurës së dervishëve për t‘i dhënë formë dialogimit me të shkuarën, 

përmes të ardhmes së përjetuar në shkatërrimin e teknikës arabeske. 

 

 

6. Vera Blloshmi (Mellet). 

E përkushtuar më së shumti në pikturimin e tablove të salloneve aristoktratike me natyrat 

e vdekura, por e njohur për teknikën e vajit sidomos me pikturat delikate të riprodhuara të 

Skënderbeut dhe Ismail Qemalit, por edhe të Nermin Vlorës etj. ajo arriti në këtë teknikë 

t‘i japë rrezatimin e duhur të përflakur nga një dritë e brendëshme eterne "Skënderbeut" 

dhe "Plakut të Vlorës", në një të purpur martirizuese që buron dashuri dhe ringjallje 

ciklike.  

Në pikturimin e personazheve bashkëkohore si Nermin Vlora, ajo përçon të njëjtën 

teknikë të ndriçimit mistik që vjen nga karakteri i shkrimtares dhe origjina. Vera 

Blloshmi duke jetuar në Londër adhuronte të pikturonte në Romë idolet e saj pikturike 
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pasi ndriçimi mesdhetar i shërbente si rregullator i përthyerjes së ngjyrave kontrastuese, 

për t‘i dhënë të purpurit atë receptim mesdhetar nga ishte origjina e saj. Modelet e saj 

aristokratike ia sunduan këndvështrimin konceptual rafaelian të portretit psikologjik. Në 

prill 1983, Vera Blloshmi, ekspozoi në "Mall Galleries" të Londrës portretin që mori 

çmimin "First prize for the best portrait of Lady in albanian costume". Ajo zhvilloi një 

veprimtari të dendur si anëtare e piktorëve të "Heskath H. Art Society" të Londrës.
403

 

 

 

7. Vlerësimi i artit. 

Miratimi i veprave ikonografike nga autoritet e larta si Papa Pali i VI-të, sikundër për 

pikturat e Lin Delisë ku spikati: Adami dhe Eva të dëbuar nga Parrizi Tokësor, ekspozuar 

në galerinë "Agostiniana"
404

 të artit kishtar të etërve agostinianë në Romë (20 dhjetor 

1968-20 janar1969) janë pritur me kërshëri nga shtypi kulturor i diasporës, duke e futur 

në suazën e vlerësimit të sistemit kulturor ndërkombëtar, në kontrast me ndalimin e 

ushtrimit të këtij arti në Shqipëri e Kosovë. Koliqi e quante ciklin e 20 pikturave të Delisë 

si "atdheu qiellor". 

Për pikturën, çmimet në diasporë kanë qenë më të njohura se ato letrare, si fitimi i çmimit 

Agrigento nga Ibrahim Kodra, ndërsa shpërblimi për Gjelosh Gjokën arrinte në kuota
405

 

të papërfytyrueshme për artistët në Shqipëri. 

 

 

8. Vlerësimet e nënsistemit. 

Ky nënsistem i mërgatës, u anatemua në Shqipëri, jo si i tillë por personalitetet e skeduar 

në Ministrinë e Punëve të Jashtëme që nga Abas Ermenji, Arshi Pipa e Martin Camaj
406

 

vijonin me pasardhësit e mërguesve të mëdhej si Mark Koliqi e zonja Marie Zavalani, të 

përfshirë në listat e të ashtuquajturve Emigacioni politik me aktivitet “kriminal".  

Themelet e këtij nënsistemi u hodhën nga Rossolin Petrota senator e ―benefaktor‖
407

, e 

me vdekjen e tij, Ernest Koliqit iu vështirësua së tepërmi botimi i revistës saqë iu drejtua 

për ndihmë mërgatës shqiptaro- amerikane si, kreu i Federatës Vatra: Peter Çiko, Antonio 

Athanasi e Imz. Zef Oroshi. Kjo përpjekje për të mbajtur në këmbë një nënsistem letrar 

zgjati për aq kohë sa Koliqi u vlerësua në mërgim,
408

 ndonëse orët e mbrame të 

―Shejzave‖ nuk u shuan me jetën e tij. Më 1978, Peter Bartl dhe Martin Camaj e kujtuan 

edhe një herë Koliqin në botimin përkujtimor të revistën më të rëndësishme kulturore të 

mërgimit Shêjzat në vitin 1978, si revistë që mbronte dhe përhapte idenë e sistemit të 

vlerave në kulturën kombëtare. 
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Normat e nënsistemit letrar të diasporës, vendoseshin nga autoritetet universitare, 

shumica e profesoriatit të universiteteve në Itali të Romës, Palermos, Barit, Napolit dhe 

Kozencës për Italinë, të Universitetit të Mynihut për Gjermaninë të Federatës Vatra, 

organizatave të tjera politike-kulturore dhe universitetet e Santa Clarës, San Diegos, etj. 

normat e këtyre institucioneve në diasporë dhe të grupimeve kulturore përcaktuan 

nëpërmjet politikës së çmimeve ndërkombëtare edhe një rend vlerash të prodhuesve 

letrarë, si përcaktues të normës letrare të vetëzgjedhur nga krijuesit në Botën e Lirë. 

Vlerësimet më të mëdha kanë qenë propozimi për çmimin Nobel të shkrimtarit Martin 

Camaj nga Arshi Pipa, në emër të revistës Albanica dhe institucionit të fondacionit për 

destalinizimin e Shqipërisë me qendër në New York. 

Ernest Koliqi si bashkëautor i Enciklopedisë ndërkombëtare Europa, 1965.
409

 

Vlerësimet nga autoritetet e çmimit Nobel të lirikës shqipe, si Salvatore Quasimodo, në 

esenë e tij të famëshme në revistën Ora të Siçilisë.  

Një nga vlerësimet ishte promovimi i shkrimtarëve shqiptarë në shoqatat ndërkombëtare 

të shkrimtarëve dhe aderimi në Akademitë e Perëndimit. 

 

Me themelimin e Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare të Palermos më 1948, 

të Institutit të Studimeve Shqiptare pranë universitetit Sapienza të Romës, Institutit të 

Studimeve Ilirike të Universitetit të Napolit, të Universitetit të Barit, Institutit 

Albanologjik të Mynihut, edhe vlerësimet për prodhimin e diasporës dhe autorët, morën 

një kuptim institucional, duke plotësuar skemën e Even-Zoharit të Sistemit letrar: 

Prodhimi, Institucioni i Kritikës, Botimi, Vlerësimet dhe Marketi, mund të themi se 

sistemi letrar mund të quhej i tillë, nëse nuk do të mungonte ajo thënia e Koliqit për 

prodhimin letrar në mërgim si të ―Luleve të muzgut‖. Kjo krijimtari mori shtysa të 

veçanta që e ndryshojnë këtë letërsi nga ajo e kolonive të mëparëshme, sepse kemi edhe 

vlerësime e premio të ndryshme. Këto u bënë të ditura në revistën Shêjzat dhe imponuan 

një lloj kriteri për rendimin e autorëve sipas meritave. Por edhe vetë veprimtaria agregate 

e Koliqit funksionoi si institucion pasi vlerësimet e tij si ―ati‖ i shkrimtarëve rrezatonte 

dorëzaninë, kredibilitetin e vate-s. Megjithëse ai nuk dha një mendim përfundimtar 

krahasues për shkrimtarët dhe arritjet e tyre, ai me hapësirën e vënë në dispozicion, la që 

të lexohet mes rreshtave se cilat do të ishin pritshmëritë dhe jehet e së ardhmes në 

sistemin letrar dominant si konstante europiane. 

 

 

9. Distribucioni: Ndue Mark Vojvoda. 

Prodhimit letrar dhe revistës qendër-sistemore iu përshtat një rrjet qarkullimi libror që 

nisi të funksionojë mirë apo keq në varësi të dendurisë së kolonisë shqiptare dhe 

interesave të tyre për ofertën kulturore identitare. Fillimisht në rrethet kryesore si Italia 

dhe SHBA rrjeti i qarkullimit libror u përqendrua në qytet kryesore ndërkombëtare, 

universitare apo kultur-krijuese si Roma, Palermo, Firence, Parisi, Mynihu, Londra, 

Stambolli në Europë dhe New Yorku, Detroiti, Bostoni, Çikago, Santa Clara në SHBA. 

Ndërsa agjentët e marketingut kulturor pajtoheshin përmes vullnetarizmit. Kryesisht 

botimet siguroheshin nëpërmjet shërbimit postar, konferencave dhe rrjetit libror. Vëllimi i 

shpërndarjes në qendrat e mëdha sipas të dhënave për shpërndarjen e revistës Shêjzat 
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arrinte në rreth 50 pajtimtarë për italo-arbëreshët ndërsa vetëm në New York një agjent si 

Ndue Vojvoda siguronte disa dhjetëra pajtimtarë, ndërsa profesoriati parapaguante: 

 
S'mund lë rrijmë pa përmendë këtu dashamirin t'onë te vjetër Ndue Mark Vojvoden, 
me  banesë në New York, qi pat mirsin e zotsin me na dergue 27 pajtimtarë Të rij. E 
falnderojmë me thekuni zemre. Pirolla i qoftë! 
Falnderojme edhe zz. dr. Çesk Ashtën e Nikoll Shkozen qi janë kah përpiqen me 
sukses t'i a shtojnë Shejzavet numrine pajtimtarvet, tue ngarkue me kët detyrim me 
parë veten e t'afërmit e vet mandej tjerët. 
Mirnjohës i jemi edhe Prof. Mhill Markut, po vetëm për ndihmën e çmueshme në të 
holla qi vjet për vjet i dërgon së përkohëshmes, por edhe për të cilin porositë 
dashunuesat e sytë asht ndihma për Shejzat. 
Qi ngushtica e jonë asht vërte shum e madhe e tregon edhe nji gjest i papritun e i 
vetvetishëm i kryeredaktorit t'onë, dr, Martin Camajt. Ky, qi asht nji ndër shtylla të 
Shêjzavet dhe meriton shpërblim, sivjet i ka shlye Administratës pajtimin vjetuer.410 

 

Pas thirrjes së redaksisë revista u përkrah nga federata Vatra në SHBA. Në vitin 1971 

Çesk Ashta dhe Ymer Doda,
411

 mblodhën rreth 2000$ duke siguruar ekzistencën e 

revistës edhe për 3 vjetë të tjerë. Ndërsa revista Koha e Jonë shpëndahej falas nga 

sipërmarrrësi Isa Ndreu. Kjo sa i përket dy revistave kryesore letrare të mërgimit. 

Tirazhet nuk janë bërë publike [300-500], por impakti ka mjaftuar për mbulimin e 

bibliotekave, qendrave universitare, kërkimore dhe fetare në diasporë. 

 

 

PËRFUNDIME 

 

TIPOLOGJIA E LETËRSISË EMIGRATORE (1944-1990). 
 

 

1. Mbyllja e ciklit të traditës (Vitet ’80). 

Mërgata e viteve ‘80, përveç botimeve letrare të botës së arbëreshëve, përjetoi largimin e 

dy tribunave më të rëndësishme, Shêjzave të Ernest Koliqit dhe të Camajt më 1978, dhe 

të revistës Krahu i Shqiponjës të Bilal Xhaferrit më 1986. Në vijim me revistën më 

modeste Koha e Jonë, qendra e referimit si standart i një reviste letrare - kulturore, u 

përpoq të mos e shpërbënte rrjetin e qendrës nënsistemore letrare, me informacionin 

kulturor, recensimet, krijimtarinë, dhe angazhimin etik, por krahasimisht me revistën 

Shêjzat, vëllimi i i të përtremuajshmes së Shllakut nuk i kalonte 50 f.  

Këtë zbrazëti e përmbushi deri diku revista Buletini Katolik Shqiptar në vitet 1980-1994, 

vit kur Buletini e përmbushi misionin e tij dhe ndryshoi nga qëllimet politike – kulturore 

në ato thjesht fetare me themelimin e Qendrës, At Daniel Dajani, duke pushuar së qeni 

qendër sistemore letrare në SHBA. 

Më 1990 krijohet ―Lidhja Albanica‖ në kuadër të projektit për destalinizimin e shoqërisë 

shqiptare dhe revista Albanica: A quarterly juornal of albanological research and 
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criticism, winter 1990; spring 1991, botues, Dr. Arshi Pipa dhe Odile Daniel, bordi 

përbëhej nga Peter Bartl, Stephen Fischer-Galati, Gerhard Grimm, dhe Eric P. Hamp.
412

 

Fillimisht politikat në fushën e gjuhësisë u vunë në qendër të këtij grupimi profesorësh, 

por në këtë mënyrë vemendja e tyre tematike u largua nga vijueshmëria e prodhimit 

artistik, duke u fokusuar në historinë e vendosjes së gjuhës së njësuar, duke promovuar 

shkrimin në dialektin gegnisht. 

Alternativa e ofruar nga shpërndarja në Perëndim sidomos në Francë i revistës Le lettre 

albanaise, e shpërqendroi edhe më tej nënsistemin letrar të diasporës, si një nga forcat që 

e kaloi në periferi prodhimin letrar të saj. Kështu vitet ‘80 përveç botimeve të Martin 

Camajt dhe një botimi të Vatrës: Flamurtar i Kombit, për Fan Nolin përgatitur nga 

Eduard Liço
413

 me rastin e 20 vjetorit të vdekjes, mërgata do të mbetej në pritje të 

zhvillimeve të tjera në Shqipëri e Kosovë. 

 

Konteksti i një letërsie krijuar nga shkrimtarët më prodhimtarë si Koliqi, Camaj e Pipa 

apo Xhaferri të cilët tashmë i janë ribashkuar, pas një shpërndarje në rrethe letrare, në 

sistemin letrar kombëtar, duke përbërë komponentin më të natyrshëm të lidhur me 

periudhën paravajtëse të letërsisë shqipe, u vu në funksion të ekzistencës identitare; 

bazuar në diversitetin konceptual dhe dallueshmërinë.  Tematizimi i letërsisë në Shqipëri 

e Kosovë dhe krijimi i agregatit kulturor konformist, ndikoi në zhvillimin autonom të 

letërsisë së diasporës, kritikës dhe mendimit në ndërkulturizëm, për të siguruar 

ekzistencën, e një leximi multilingual. 

 

 

2. Tipologjia danteske e letërsisë së diasporës. 

Transmigrimi i etikës së Dantes prej ekzilanti të madh fiorentinas, prej dijetari, luftëtari, 

në shkrimtarët tanë të diasporës si Ernest Koliqi
414

, Arshi Pipa me studimin e njohur 

Dante and Montale, dhe Martin Camaj (Mbi përkthimet e Dantes në revistën Shêjzat) 

kryekreje, i ka vënë vulën e "hakmarrjes artistike" edhe të letërsisë së diasporës, në 

përgjithësi pas Luftës së Dytë Botërore ndaj kontekstit sociokulturor në Shqipëri e 

Kosovë. Këto komponentë etikë ndërkulturorë, morën jetë në dy rrethet kulturore më të 

mëdha të diasporës në: rrethin e Italisë dhe të SHBA. 

Funksioni i kësaj etike ishte ai nacional dhe i raportit me të vërtetën historike e kulturore, 

për t‘u receptuar nga përbërësit kulturorë të shtetit shqiptar dhe të trojeve shqiptare në ish 

Jugosllavi, të asaj kulture që Rrethi i Shejzave e quante të tëhuajsuar, të sunduar nga 

politika kulturore e ―tjetrit‖ ideologjik.  
 

2.1. Tribuna e nënsistemit letrar. 

Pas themelimit të Institutit Ndërkombëtar të Studimeve Shqiptare pranë universitetit të 

Palermos, përpjekjet e Namik Ressulit si profesor i Institutit solli botimin e revistës 

―Shpirti shqiptar‖ në Torino më 1954; me emërimin e Ernest Koliqit në krye të Institutit 

të Studimeve Shqiptare në Romë, më 2 shtator 1957, ishin përgatitur kushtet për t‘i dhënë 

jetë një të përkohshmeje ndëruniversitare dhe artistike të nivelit sistemor nacional. 
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Me themelimin e Shêjzave
415

 në gusht të vitit 1957, prurjet e botës arbëreshe dhe të 

universiteteve të Palermos, Napolit, Romës dhe Mynihut do të sillnin ndërkomunikimin 

midis tyre, duke pasqyruar prodhimin më të mirë të krijimtarisë artistike, si dhe duke 

dokumentuar arritjet e shqiptarëve në artet pamore, krahas botës studimore dhe 

albanologjike të sinkronizuara në veprimtarinë e revistës Shejzat.
416

 Njëkohësisht me 

themelimin e një tribune sistemore, Koliqi barti me vete edhe traditën e Shqipërisë 

kulturore. Zbatimi i projektit të tij kulturor që nga gazeta Illyria dhe revista Shkëndija në 

Tiranë në vitet 1934-1944 do të arrinte përmbushjen e plotë me revistën Shêjzat.  

Kështu Shkëndija nga një ndër revistat kulturore në Shqipëri, u rithemelua në Perëndim 

duke ruajtur elementin metonimik të titullit nga Shkëndija në Shêjzat (Plejada) duke u 

bërë një qendërsi sistemore e zhvendosur në Perëndim. Duke përftuar të gjitha atributet e 

sistemit, Shêjzat dhe gjithë shtypi kulturor i diaporës kultivoi klasikët si Fishta e Konica 

dhe ruajti modelin letrar të Koliqit dhe Qarkut të Shkodrës si model-krijues i sistemit 

letrar kombëtar. Shêjzat ishte një revistë si vazhdim i arritjeve të kulturës shqiptare të 

viteve ‘30-‘40, tribunë e mendimit të lirë pikësëpari,
417

 një medium informimi për 

veprimtaritë kombëtare në mërgim, një udhëzues për jetën intelektuale të shqiptarit edhe 

përmes privimeve të mërgimit, por edhe të sfidave të negocimeve të skajshme deri në 

raportin gjuhësor shqip-italisht, të një reviste. Shêjzat u bënë një urë midis dy kulturave e 

më gjerë, nisur nga agregati kulturor i mërgimit. 

Botimet thuajse shterruese rreth botës shqiptare në shqip ose gjuhë të tjera te Shêjzat u 

promovuan në fund të revistës në rubrikën ―Vargu i botimeve të marruna‖ ose në 

kopertinë. 

Gjithashtu pas një periudhe të shkurtër të mbushur me shkrimet e Zef Valentinit, Shpend 

Bardhit (Mustafa Krujës), Ekrem Vlorës, Karl Gurakuqit, Dushko Vetmos, e Lok Limthit 

(Tahir Kolgjinit me banim në Stamboll, Turqi) në Shêjzat erdhi edhe krijimtaria e 

mërgatës shqiptare të Amerikës me Vasil Alarupin, Zef Oroshin të mërgatës arbneshe të 

Jugosllavisë me Vinçens Malajn nga Tuzi, Stipçeviçin nga Zagrebi, apo të Ali Podrimjes 

nga Kosova duke shtuar përfaqësimin e qendrave më të rëndësishme të sistemit kombëtar 

letrar shqiptar, përveç Tiranës, e cila u bë e pranishme me anë të kronikave të rimarra dhe 

të kritikës rreth prodhimit letrar, politik, dhe të historiografisë.  

Historiografia e zhvilluar në Shqipëri u kritikua për sociologjizmin vulgar që në numrin e 

parë të daljes së revistës nga Giuseppe Gradiglione Romë, nr. 1, gusht 1957.  

Përsa i përket ndërkulturaritetit në Shêjzat
418

 ruhet një interkomunikim gjuhësor më së 

shumti sesa kulturor, pasi arbëreshët tashmë ishin bërë një popullsi bilinge, pasi vijonin 

studimet e larta në këtë gjuhë. Kështu ndërkulturorësia shfaqej si strategji promocionale e 

revistës, për të rritur receptivitetin, por materiali që promovohej ishte shqiptar në një 

market italo-shqiptar. Përmendja e termit prodhim letrar shënuar nga Koliqi në 
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editorialin e Shêjza-ve,
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 si tregues shkencor ishte pjesa kryesore e platformës kulturore 

në diasporë e cila u përmbush në 20 vjetët në vijim. 

Domosdoshmëria e nënsistemit letrar për themelimin e një reviste letrare-kulturore dhe 

albanologjike, si kusht i konvergimit të mendimit panshqiptar e shndërroi revistën Shêjzat 

në një model kulturor. Këtë model për rrethin letrar të Italisë pas revistës Shêjzat e ndoqi 

revista Koha e Jonë. 

Më gjerë sistemi letrar i Perëndimit u identifikua me këtë qendërsi, pasi u bë pjesë e 

transferimit e ndërshkëmbimit të vlerave midis rretheve të Romës, SHBA e qendrave të 

vjetra të arbëreshëve, rrethit të orientit shqiptar dhe të qendrave margjinale të diasporës si 

Argjentina, Brazili dhe Australia. 

 

2.2. Kanalet gjuhësore si model. 

Disa shkrime të Zef Oroshit në anglisht apo të albanologëve gjermanë Babinger, Bartl, 

Stadtmuller etj. apo në frengjisht promovoi profilizimin ndërkombëtar e multikulturor të 

revistës duke rrokur një standart europian të revistave shkencore. 

Ndërkohë që studiuesi Giuseppe Gradilone shkruante në italisht ashtu si ndonjëherë dhe 

Valentini, si profesorë universitarë bilingualë, aksioni kulturor i diasporës nuk shkoi 

vetëm në anën e gjuhës ‗humbëse‘ shqipes, por ia hapi një dritare gjuhës zotëruese për 

njohjen e etnofolklorit dhe autorëve të traditës dhe të letërsisë së re të diasporës përmes 

përkthimeve në italisht të Fishtës, Koliqit, Camajt, dhe të Eposit. 
 

 

3. Metampsikoza kulturore. 

Funksioni i etikës danteske u shfaq më së shumti në letërsi në Librin e burgut (1959) të 

Arshi Pipës që është strukturuar me eskaladën terracore purgatoriale, si edhe në dramën 

profetike të Koliqit Rranjët lëvizin (1965), ku subjektet, i pari përmes realitetit violent 

dhe përshkrimit të agonisë njerëzore don të tranzitojë shpirtin për në ―Parrizin tokësor‖ 

në terracën më të lartë të Purgatorit, ndërsa Koliqi artist në vizionin e ―kthimit‖ të tij 

përmes një lloj metampsikoze të kalimit shpirtëror të tij tek e bija, Iza, dhe syve të saj të 

lidhur virtualisht me të atin në përtej-jetë, në Shkodrën ende fiorentine, të paprekur nga 

revolucioni përmes nostalgjisë së shkrimtarit, si transmigrim dhe fiksion për të ardhmen 

letrare. 

Kjo etikë e të vuajturit larg atdheut, që penalizon tashmë artistin dhe jo politikanin ka 

përshkuar edhe krijimtarinë e Martin Camajt në lirikat e tij të një atdheu të sublimuar në 

trekëndëshin e Cukalit, Qerretit dhe Liqenit të Shkodrës, në ndërtekstet e tij të dukshme 

me D‘Anunzzion nga poezia Argolide e përfshirë në vëllimin poetik Alcione si poezia 

Shkodra. 

Këtë etikë e ka përshkuar në formë të ruajtjes së traditës edhe Vasil Alarupi me 

novelistikën e tij të real-magjizmit dhe të konservimit të ―ekzotikës‖ dhe humorit korçar 

si tek novelat ―Ngjelkat e rrugës Gjin Bua Shpata‖, ―Kulukuçka‖, ―Një këndes për Shën 

Naum‖. 

 

Etika danteske shfaqet dendur në shkrimet për fiorentinin e madh në revistën Shêjzat, që 

nga përkthimet e Sokol Bacit të pjesëve nga Komedia Hyjnore të vitit të largët 1905
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deri tek qasjet përkthimore të arritura në Tiranën zyrtare, si të vetmen veprimtari 

kulturore të përkrahur nga nënsistemi letrar i Perëndimit dhe i qendrës letrare. 

 

 

4. Pajtimi i kulteve. 

Vetëm për dy çështje dy sistemet letrare binin dakort, (Tiranë/ Diasporë) së paku nga 

tribunat letrare të tyre: për kultin ndërkulturor të Dantes (pranimi i botimit në Tiranë nga 

P. Gjeçi) dhe kulti nacional për Skënderbeun. 

E ndryshmja nga etika danteske në veprimtaritë e shfaqura ishte se diaspora adhuronte 

Papën dhe ―Baba Rexhepin‖ e Amerikës, së paku kontribuesit e Shêjzave, ndërsa Dantja 

jo. 

Edhe Bilal Xhaferri në tribunën e tij ―Krahu i shqiponjës‖ ashtu si Dantja me Guido 

Kavalkantin, anatemonte shkrimtarët e tjerë socrealistë krahas me politikanët, por gjithnjë 

duke adhuruar atdheun, ashtu si Dantja origjinën e tij romane, ndërsa Xhaferri atë të 

popullit antik çam. 

Në këtë vijë nacionale dhe të asimetrisë politike me Tiranën ideologjike, u përvijua edhe 

krijimtaria e Isuf Luzajt dhe autorëve të tjerë më pak të njohur duke krijuar një doktrinë 

të proselitizmit kulturor me protitip, Hyllin e Dritës.
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5. Negocimi Qendër letrare/ Diasporë. 

Pjesa e komunikimit si agregat kritik i rivalitetit të dy sistemeve Perëndim e Tiranë u 

zhvillua kryesisht për qasjen e tëhuajsuar të dy sistemeve ndaj traditës. 

Të dy pjesët e sistemit letrar shqiptar (Tiranë/ Diaporë) nuk e pranuan njëra tjetrën deri 

në vitin 1990, ndërsa tashmë që njëri sistem ai Tiranë-Prishtinë-Shkup e pranon "të 

dobësuar" nënsistemin e etikës danteske për ―kthimin‖ e veprës, nënsistemi i Perëndimit 

s‘e ka pranuar ―Tjetrin‖ apo "tëhuajsimin" e "shkrimtarit të kazermës". Negocimi midis 

dy sistemeve vijon me lëshime të herëpashershme të sistemit nacional qendror për derisa 

është pranuar etika danteske e ―tëhuajsimit‖ të kulturës, nga efekte të jashtësistemit letrar. 

Pasoja e ndërkulturës lindore në brendi e forma, qoftë edhe të plazmuara artistikisht, në 

Shqipërinë e kudondodhur kulturore, ka ulur vëllimin e prodhimit letrar aktiv, kundrejt 

letërsisë shqipe të krijuar në diasporë si exilliteratur
422

  dhe të faktorizuar prej saj përtej 

viteve 2000. 

 

 

6. Rrymat artistike: Hermetizmi, realizmi violent dhe kitch-i. 

Konceptet e prodhimit letrar në diasporë u dalluan nga dy tipare kryesore: nga risia dhe 

konservacioni i formave letrare. Si nënsisteme të shterruar në Shqipëri si romani në 

vargje, dhe kurorat sonetike, u rigjallëruan në veprat poetike Rusha dhe Libri i burgut të 

Arshi Pipës.  
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Në përfundim të zhvillimit të nënsistemit letrar të diasporës, mund të përmendim se 

zhvillimi i rrymave moderne nga kjo letërsi, si hermetizmi, futurizmi dhe modernizmi në 

veprat e Koliqit dhe Camajt u bashkëshoqërua nga rryma e realizmit violent
423

 të Arshi 

Pipës frymëzuar nga tablotë dramatike bardh e zi të realitetit sikundër piktura e 

Caravaggios. Por edhe nga satirizimi apo dikotomizmi i realitetit politik dhe letrar, i 

Shqipërisë qasur me polisistemin letrar botëror dhe   duke krijuar një rrymë kitch nga 

Bilal Xhaferri. Ndërsa real-magjizmi i Alarupit vijoi traditën e ndërprerë në Shqipëri të 

kësaj rryme të quajtur nga Kuteli "shkolla folklorike". 

 

 

7. Forma dhe personazhe model. 

Letërsia e autorëve më të njohur si Koliqi e Camaj përgjithësisht, nuk shfaqi karakter 

klasor. Edhe në krijimet me sfond politik si Shija e bukës së mbrame dhe Rrajët lëvizin të 

Koliqit ku personazhet bartin kategori të një përfaqësimi klasor, nga prejardhja dhe 

angazhimi si nocion politik apo antikomunist. Në kontekstin e diasporës, romani Shija i 

Koliqit, me ngjarjet dhe narrativën e tyre prodhon kuptime dhe akte të karaktereve 

kontrastuese përfaqsues të grupimeve politike në diaporën e SHBA. Personazhet në 

dramën Rrajët lëvizin: si Pjerin Sinadini, përçojnë një mjegull latente të konflikteve të 

shuara, janë si ravijëzime të zbehta të utopive të kohës së viteve '50 në diasporën politike, 

të përcjella nga Koliqi hulumtues karakteresh dhe sociolog kulturor. Personazhe si Jani, 

Koliqi nuk u bart veprime dramatike ekstreme personazheve në këto vepra, duke ruajtur 

narrativën kontemplative realiste dhe analizën psikologjike ndryshe nga tregimet e tij të 

njohura në vëllimet Tregtar Flamujsh e sidomos Hija e Maleve. 

Autori mospajtimet klasore arrin t‘i  plazmojë në ide përpajtuese. Konflikti i tyre klasor 

përskajohet dhe idetë e kundërta formojnë një kanal dialogu, aq të munguar në 

personazhet e realizmit socialist. Koliqi nuk e fsheh konfliktualitetin klasor, por bën çmos 

ta shmangë me sa mundet dhe për këtë kërkon ndihmën e pajtuesve shpirtërorë, që më së 

shumti janë karaktere të shtyrë në moshë, portretizuar nga Koliqi në simbol të traditës më 

të mirë, madje edhe veprimi dramatik i Dianës udhëzohet nga amaneti i atit. Gjithë ky 

parapëlqim etik buron nga baza shkencore e studimeve etnologjike të popullit shqiptar 

nga kodet e besës, nderit dhe burrërisë shqiptare aq të kultivuara nga Koliqi dhe Krist 

Maloki: si komponentë kategorikë të karakterit shqiptar dhe në raportin e përcjellë 

breznisë moderne shqiptaro-amerikane. Romani ka shërbyer edhe si zgjatim artistik 

(ndërgjinor) i polemikave të emigracionit politik shqiptar si argument. 

 

7.1. Receptimi asimetrik klasor. 

Arshi Pipa e Bilal Xhaferri në krijimtarinë e tyre në Botën e Lirë shfaqën një asimetri 

klasore në gjinitë e ndërmjetme që dialogonin me modelet letrare zhvilluar në Shqipëri. 

Modeli ndërgjinor i përgjigjesh eksigjencave të receptuesve të mërgatës  të cilët kërkonin 

një ushqim shpirtëror nga njëra anë, dhe nga ana tjetër një status të përcaktuar etik. Këtë 

mund t‘ua siguronin shkrimtarët e mësipërm pasi ata vinin si subjekte persekutimi nga 

atdheu. Pipa në vëllimin poetik Libri i burgut në vetë të parë, portretizon subjektet në 

agoni violente, ndërsa figuracioni retorik i autorit arrin deri në anatema ndaj regjimit 

komunist, në Shqipëri duke u bashkuar me mënyrën epike të Fishtës, që i drejtohet 

kontekstit me ndërmjetësinë e figurave mitologjike. 
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Etika e përshkrimit të personazheve "negative" si instrumenta të dhunës politike, nuk le 

vend për pajtim mes këtyre vepruesve në kontekstin e kampeve.  

 

7.2. Lirika mes dy motesh. 

Lirika mes dy motesh, është libri më i arritur lirik i Martin Camajt, që mbas botimit të 

librit Ylli i zemrës i Lasgush Poradecit. Kujdesi për fjalën për figurën për ritmin, timbrin, 

efektin e simbolit si dhe mendimin filozofik, e bëjnë poetikën e Camajt të denjë për t‘iu 

pranëvënë poezisë së Lasgush Poradecit. 

Përsa i përket novitetit më të madh artistik të letërsisë së diasporës mbetet botimi i ciklit 

poetik botuar në Shejzat, 1957,
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 bazë e librit të Martin Camajt Lirika mes dy motesh 

Munchen, 1964. Ky libër sjell novitetin e poezisë shqipe, e cila ndërpret nostalgjinë 

futuriste të poezisë paskonfliktuale të viteve ‘60, si largim i poezisë së traditës, por e 

ndërshtënë në normat e metodës së realizmit socialist si kontekst që kërkonte tablo 

tematike të luftës, të ndërtimit socialist dhe të historisë (përparimtare) të kombit shqiptar.  

Për këtë arësye, poezia lirike në Shqipëri ishte gjithmonë në zgrip të planit të botimeve. 

Librat kalonin nën fshikullimin e kritikës si botimi i librit të Lasgush Poradecit, Lirika 

shoqëruar me një parathënie kitch  të M. Xhaxhiut si intertekst i kritikës së Shuteriqit në 

zërin Lasgush Poradeci në tekstin: Letërsia e re shqipe, Tiranë 1950. Kështu ndikimi i 

rrymës së hermetizmit e ringriti edhe një herë lirikën shqiptare në nivel estetik, me 

poezinë e Camajt i cili nën një qasje ungaretiane të vargëzimit, sublimoi që në ciklin e tij 

botuar në numrin e parë të Shêjzave, fazat e suksesit, përmes një teknike të panjohur në 

letërsinë shqipe. Si ndjekës i Ungarettit, kriteri i asindetit, analogjisë dhe aksialitetit në 

poezi, u bë pjesë e repertorit të modernizmit në poezinë shqipe.  

Camaj ndryshon konceptin mbi poezinë shqipe me eloekuencën sonetike të përcjelljes së 

vargjeve: të riformuara në strofimin e shkurtër, shmangur nga fjalët parazitare, figura 

ngjishet dhe multifunksioni i saj bart edhe simbolikën popullore gjë që e kthen edhe 

poezinë e tij në imago konceptuale. Në këtë qasje, ai nuk përkon me poetikën e Ungarettit 

i cili ngriti një mitologji tepër personale: "Lumejt e mi", "heshtja ime", "vajtimi im", 

"lutja ime, "uria ime", të hetuar edhe tek Camaj, por ai risjell përmes leksikut bukolik, 

idograme që zbresin në plan të dytë kuptimet, kundruall efektit të rikrijimit të tablove 

epike. Me asosacionet e tij të skenave të thepisura prometeane, vargjet japin "efektin 

shok" nëpërmjet lehtësisë së kapërcimit të nocioneve gjeografike dhe etnopsikike në një 

kontekst abstrakt ku shenjat pulsojnë rrjetin kuptimor në varësi të repertorit hipotetik 

implicit.
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8. Vendi i letërsisë së ekzilit në sistemin kombëtar letrar. 

Vendi i letërsisë së ekzilit në kushtet e rrjetit të aktiviteteve të letërsisë sot ka ndryshuar 

rrënjësisht. Pozita e saj tashmë nuk e ka atë përshtatjen e pritshmërinë e konsumatorit të 

disharmonizuar nga realizmi socialist të viteve ‘90. Nëse në fillim të qasjes së kësaj 

letërsie nuk pati zëdhënës nga shkrimtarët e Shqipërisë a Kosovës, për t‘u shpjeguar për 

asgjësimin e veprës së tyre, nga sistemi kombëtar letrar, por përkundrazi fillimisht Arshi 
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Pipa, në një shkrim të tij u bë subjekt polemizimi nga shtypi dhe nga një pjesë e 

shkrimtarëve në qendrën sistemore, por më së shumti nga socio-linguistët si Peter Prifti 

etj. Tashmë letërsia e diasporës si pjesë e melting pot-it të letërsisë shqipe, por ajo si pjesë 

e sistemit të vlerave duhet t‘i ruajë karakteristikat e saj në ndeshjen me sistemin e vlerave 

të politikës kulturore të qendrës. Lidhur me simbolikën që përfaqëson dhe procesin e 

vështirë që ka kapërcyer, atë të mbijetesës, ajo ende nuk mund të quhet si komponente e 

rëndësishme sistemore. Bazuar në kurrikulën shkollore të mesme, Koliqi e Camaj janë të 

përfshirë me 2-3 vepra. Tashmë vlerësimi i veprave të tyre, nuk bëhet nga parimi i 

shfaqjes së rezistencës kulturore e politike ndaj institucioneve të regjimit letrar 1944-

1990, si vlerë filisteike ndaj metodës së realizmit socialist. 

Vepra e Camajt, Koliqit, Pipës, Xhaferrit vlerësohet tashmë në dallueshmërinë letrare: në 

çfarë mase veprat e veçanta të diasporës e kanë ndryshuar kursin e ciklit të veprave 

sekondare, kur këto vepra nëse argumentohen kritikisht, kanë mbyllur një cikël veprash të 

komanduara nga norma. Dhe nëse po, nga cila normë janë ngritur këto vepra. P.sh. në 

poezi: Libri i burgut i Arshi Pipës, ndërpreu epikën socialiste me të vërtetat e saj artistike, 

duke risjellë në letërsinë shqipe tragjiken përmes traditës sonetike.  
 

 

9. Procesi i përfshirjes në sistemin kombëtar letrar. 

Rruga për përfshirjen në sistemin letrar të letërsisë së diasporës ka zgjatur për dy dekada: 

1. me botimin, 2. kritikën 3. mësimdhënien për autorë e vepra të veçanta. 

1. Në vitin 1991 qendra sistemore kombëtare hoqi pengimin për rivendosjen në sistemin 

letrar kombëtar të Faik Konicës, Ernest Koliqit, Martin Camajt, Arshi Pipës e Bilal 

Xhaferrit. Kushti kryesor i botimit të veprës së autorëve më përfaqësues për përfshirjen 

në sistem nisi pas qarkullimit të veprave tamizdate: të Fishtës botuar në Romë dhe 

Ljubjanë; të Martin Camaj botuar në Gjermani. Më 1993-2003 nisin botimet në Shqipëri, 

të Faik Konicës: Vepra; të Arshi Pipës: Libri i burgut, Rusha dhe Vepra; të Martin 

Camajt: Vepra; të Ernest Koliqit në Prishtinë me botimin, 6 vëllimësh Vepra 2003, më 

2010 kemi botimin 5 vll. : Vepra të Bilal Xhaferrit. 

2. Kritika ka zhvilluar një vëllim të madh për këta autorë në trajtë monografish të Sabri 

Hamitit: Faik Konica, jam unë, Poeti i nemun Bilal Xhaferri
426

, Abdullah Karjagdiut: Me 

Konicën në Evropë
427

, Dhurata Shehrit: Koliqi mes malit dhe detit, Primo Shllakut: Nji 

Uliks që s'mërriti kurr në Itakë, Shaban Sinanit: Camaj i paskajuar, Ymer Çirakut: Bota 

poetike e Martin Camajt 2003, të konferencës shkencore mbajtur në Universitetin e 

Shkodrës: Martin Camaj për kulturën shqiptare,
428

 konferencës shkencore të QSA për 

Autorët pak të njohur, më 28-29 janar 2014, etj. 

3. Mësimdhënia për këta autorë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dikur të përjashtuar, 

ka fituar një vëllim të ri sidomos për Koliqin dhe Camajn, që janë popullarizuar përmes 

kurrikulave mësimore parauniversistare, ndërsa Arshi Pipa me botimin në shqip: 

Trilogjia Albanika, është i pranishëm me prodhimin kritik e studimor krahasimisht me 

letërsinë e tij.  
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 Hamiti, Sabri: Letra shqipe, "Poeti i nemun Bilal Xhaferri", Dukagjini, Pejë, 1996. 
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 Karjadiu, Abdullah: Me Konicën në Evropë, Lidhja e Shkrimtarëve, Tiranë 1993. 
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 Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi": Martin Camaj për kulturën shqiptare, shkrimtari dhe 

albanologu, Shkodër 2011, f. 382. 



Për autorët e tjerë të diasporës sistemi letrar kombëtar, nuk ka gjetur mundësinë e duhur 

për përfshirjen në tekstet e historishkrimit të letërsisë dhe atyre shkollore, për njohjen e 

konceptit të letërsisë së diasporës, për dhënien e një tabloje të plotë, për autorët aktivë. 

Lënia në periferi e autorëve dhe veprave të diasporës mund ta vonojë receptimin e tyre në 

sistemin letrar kombëtar për një kohë. 
 

 

10. Ndërkulturalizmi. 

Ndërkulturalizmi është tipari kryesor i letërsisë dhe prodhimit letrar joartistik të diaporës 

sikurse jemi përpjekur të evidentojmë prodhimin letrar të dy a tre kanaleve gjuhësore me 

të cilin (ët) janë përfaqësuar në sistemin letrar kombëtar autorët tanë të diasporës. Nisur 

nga ky tipar kryesor i këtij prodhimi letrar, nuk jemi ndalur thjesht te prodhimi letrar në 

shqip siç ka qenë një tendencë e historiografisë sonë sidomos për fillimet e letërsisë që 

nga shkrimtarët e vjetër. Por duke u nisur në metodën ndërkulturore kemi vërejtuar edhe 

influkset stilistike e gjuhësore në gjuhën tonë, masën e ndikimit të anasjelltë të gjuhës 

sonë nga këto studime, por edhe parë në raportin mes vlerës globale dhe prodhimit letrar 

në tablonë e polisistemit letrar. 

Këto veçori i kemi vërejtur te veprat bilinge të Konicës, Fan Nolit, Kristo Dako e 

Parashqevi Qiriazit, që në fillim të shekullit të XX akuzoheshin se iu mësonin shqiptarëve 

anglisht për t‘u integruar në SHBA. Veprimtarinë më të gjerë ndërkulturore të diasporës e 

zhvilluan Stavro Skendi, Ernest Koliqi, Arshi Pipa e Petër Prifti, si autorë polisistemorë, 

sipas kanaleve gjuhësore të anglishtes, shqipes apo gjermanishtes, sikundër vepra e 

Eqrem Bej Vlorës. Nga analizat historiografike të krahasuara me ato të trajtuara deri më 

sot dolëm në disa përfundime: 

 

 

11. Riunifikimi sistemor. 

Letërsia shqipe zhvilluar jashtë kufijve politikë (1944-1990), s‘ka qenë integruar në 

historiografitë e letërsisë shqipe (Tiranë, Prishtinë, Shkup) për arsye të ndryshme. 

Nga viti 1990, prodhimi letrar i ekzilit iu drejtua sistemit letrar shqiptar për autorë si 

Ernest Koliqi e Martin Camaj; Arshi Pipa e Bilal Xhaferri. Kjo rimarrje e sistemit nuk 

është kryer plotësisht; receptuar në formë ribotimesh të veprave (Koliqi në Prishtinë e 

Camaj në Tiranë) apo në formë monografish autoriale.  

Bazuar në konceptin e zhvillimit të një letërsie autonome, autorët e ekzilit, përbëjnë një 

panoramë të formësimit të një nënsistemi letrar, me përbërës Rrethet letrare: kryesisht 

Itali e SHBA, që ndërvepruan në sistemin kombëtar letrar, në kohën e ndarjes (1944-

1990) dhe (riunifikimit sistemor), funksionit perspektiv të agregatëve kulturorë.  

Metoda e qasjes së studimit si: përshkrimi historiografik (itinerari gjeoletrar) rendon 

faktorë jashtëletrarë; (asimetritë politike) të subjekteve të kësaj letërsie. Bazuar 

njëkohësisht për tekstet në metodën komparative dhe  mbështetur në terminologjinë e 

teorisë polisistemore. Kujdesi strukturalist për dekodimin e veprës sipas motiveve mitike, 

mbështetur në metodën e interpretimit të tekstit dhe intertekstet me letërsinë e kanonit 

perëndimor. 

 

 



12. Funksioni hieratik
429

 dhe demotik i letërsisë së Diaporës. 

Nënsistemi letrar i ekzilit, sjell komponente gjenuine në sistemin kombëtar letrar. 

Studimi talentet s‘i sheh të izoluar, në kontekstet e rretheve që i përkitën: Koliqin, 

Alarupin e Pipën tradicionalistë ndërsa Camajn, Logorecin dhe Andrean modernistë, por 

si efekt krijues sintezë. Repertori i prodhimit letrar të emigracionit nga nënsistemi, 

pasuroi qendrën e sistemit letrar kombëtar me funksionin e asimetrisë hieratike ndaj asaj 

demotike të letërsisë në Shqipëri. 

Duke iu shmangur metodës së sociologjisë së letërsisë, gjithsesi kemi ravijëzuar mtimet e 

kësaj letërsie kur veprat letrare kanë bartur mesazhe të mirëqena me lidhje të ngushtë me 

realitetin vulgar në Shqipëri, si te poezia e Arshi Pipës në vëllimin Libri i burgut 

(Romë
430

, 1959).  Letërsia e ekzilit, në bazë të qasjes ekdotike
431

 dhe teorive të reja të 

përshtatura në letërsinë arbëreshe nga Mateo Mandalà, ka përforcuar një vështrim 

tipologjik standart të largimit nga abitati(et) përkatëse Tiranë-Prishtinë, të autorëve duke 

krijuar një qendërsi letrare dhe një sistem letrar të diasporës të jashtëshkruar për 40 vjet, 

dhe për t‘iu brendashkruar qendrës së sistemit letrar shqiptar pas viteve ‘90.  

Kjo e arritur përmes rimarrjes së rolit të kritikës për këto vepra të panjohura për 

―Qendrën sistemike të Shqipërisë‖, vlerësimeve institucionale dhe universitare dhe 

botimeve tërësore në seri si vepra e Martin Camajt
432

 dhe e Ernest Koliqit,
433

 plotësuar 

me botimet kritike ku hulumtohen të dy letërsitë, në një komparativitet, nisur nga teoritë 

polisistemike letrare të Zoharit, në një qasje ebreje ndaj letërsisë shqiptare të diasporës. 

Arrijmë në përfundimin se letërsia, ndonëse s‘e ka pasur kontaktin të drejtpërdrejtë apo të 

larguar nga një brez prodhuesish letrarë si: Koliqi, Peshkëpia, Alarupi, Pogoni, Luzaj, 

Krist Maloki, po aq ka qenë induktive pavarësisht ndërprerjes së kontaktit genetik, brenda 

qerthullit të Shqipërisë. Rastet fluktuative të shkëputjes, përmes arratisjes nga Martin 

Camaj, Arshi Pipa, Anesti Andrea e Bilal Xhaferri krijuan, një modifikim të letërsisë së 

diasporës nostalgjike, përmes demotizmit letrar. Ky demotizëm përfshiu mesazhet 

politike dhe martirologjinë (Gjon Sinishta) në veprat e tyre, sidomos Pipa me veprën 

Libri i Burgut, Camaj me kritikën ndaj realizmit socialist, dhe Xhaferi sikundër Kosovë 

Rexhë-Balaj
434

 me sjelljen e klimës sintezë të Shqipërisë dhe Kosovës ideologjike-letrare. 

Kjo simbiozë demotike, e pahetuar qartë në shkrimet e mërgatës së parë, duke kërkuar 

bazat dhe aktorët e kësaj retorike të sistemit letrar-qendër, duke ftuar mendimin e 

ardhshëm në një historishkrim, të përshkuar nga perëndimi letrar si kanon estetik. 

 

 

                                                           
429

 Gr.: Stil i përpunuar, shkrim i përdorur nga elita, stil klerikal. E kundërta e demotik. 
430

 Stabilimento tipografico Apice, Roma f. 238, libri mbyllet me një: Notë falenderimi të autorit për 

bashkatdhetarët e mërgatës, dhe ―Komitetin Shqipëria e Lirë‖, datë 20 korrik 1959, New York. 
431

 lat. të mirëinformuar. 
432

 Vepra e Martin Camajt u botua pas viteve ‘90: në 5 vëllime, Apollonia, Tiranë 1997; dhe Onufri 2011, 

në 10 vëllime: Lirika mes dy moteve, Poezi, Djella, Tregime, Njeriu më vete e me tjerë, Palimsest, Drama, 

Dranja, Rrathë, Karpa, Novela. Gjithshtu janë botuar vepra të veçanta të këtij autori përveç botimeve në 

gjuhë të huaja, anglisht, gjermanisht. Disa vepra të veçanta poetike janë botuar në vitet ‘90, në Shkodër: 

(Camaj-Pipa; Botime françeskane). 
433

 Vepra kryesore e Ernest Koliqit është botuar në Prishtinë (Faik Konica,  2003, 6 vëllime). Gjithashtu në 

Shqipëri janë botuar veprat kryesore të veçanta si: Tregtar flamujsh, Hija e maleve, Pasqyrat e Narçizit, 

Gjurmët e stinëve etj. 
434
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FALENDERIME: KONTAKTE, AUTORË TË DIAPORËS. 

(Kthimi në sistemin kombëtar: autorë dhe tekste) 

 

Figura e elipsës e Odiseada e artistit si kthim i një detaji në vendin e vet të një shfaqje 

çfarëdo që rikthehet me një kuptim domethënës që i jep zgjidhje dramës ashtu edhe disa 

nga autorët e diasporës e mbyllën rrugën eliptike të tyre të nisur nga Shqipëria në një pikë 

të caktuar të arritjes artistike e të ringritur në Botën e Lirë në Perëndim por të rikthyer, të 

bindur se vepra e tyre do të rivlerësohej në një kohë apo në një tjetër ata u përshkuan në 

elipsën apo u përshkuan në Odiseadën arratiake, bashkë me artin e tyre që ishte esenca e 

qendresës humane. 

Mbasi kisha kaluar një vit e gjysëm duke grumbulluar dhe sistemuar materialin e letërsisë 

së diasporës, gjatë rifreskimit të bibliografive të autorëve dhe rifunksionalizimin e  

shkrimeve të ndryshme: komente e kritika të këtyre autorëve të cilët i kisha trajtuar që 

nga viti 1994, si Martin Camaj dhe poezia hermetike italiane, pastaj me përgatitjen e 

veprave të Koliqit të shoqërur me aparat kritik e filologjik më 2009, Tregtar flamujsh e 

Hija e maleve, më 2010 Pasqyrat e Narçizit mendova se cila kishte qenë shtysa fillestare 

kur e zgjodha këtë tematikë të diasporës? 

Kontaktet e para me diasporën përjetuar ndërsa ushtronim detyrën e gazetarit në TVSH 

dhe përcillnim aktivitetet e emërimit të Kardinal Koliqit në Shkodër, duke e vizituar 

fillimisht në shtëpinë e të nipit, Robert Kurtit që banonte në shtëpinë e Simonajve. 

Kardinali banonte në katin e dytë të shtëpisë kur prisnim që ta intervistonim pas emërimit 

të bujshëm. Pritëm rreth gjysëm ore, sepse siç na tha gjatë bisedës Roberti, Kardinali po 

lexonte Shekspirin në anglisht. Kështu e niste ditën Dom Mikel Koliqi.  

Më pas e ndoqëm Dom Mikel Koliqin-tashmë emëruar Kardinal në Romë, në ceremoninë 

e Koncinstorit (shugurimit) që zgjati 10 ditë (20-29 nëntor 1994). Gjatë kësaj periudhe 

njihemi me të gjithë diasporën e mbetur në Romë (të rrethit të Koliqit) siç quheshin atje. 

At Daniel Gjeçaj dhe At Eleuterio Fortino të kishës arbëreshe (greke) të Shën Athanasit 

të Romës të cilët promovuan veprat e Fishtës në këtë kishë.  

Robert Akçinë, që na qendroi pranë dhe na fliste për aktivitetin e diasporës në rrethin e 

Koliqit, teksa drekonim në restorantin e Rai-t ku ai kishte qenë eksponent sindikal.  

Gjatë atyre bisedave shkëmbenim mendime rreth vendit që do të zinin letrarët e diasporës 

në letërsinë e kulturën shqipe. Asokohe unë kisha mbrojtur temën e Martin Camaj dhe 

poezia hermetike italiane, dhe isha marrosur pas përkthimit të poetëve taksa i krahasoja 

me poezitë e shkrimet e Martinit. Kështu desha të dija se cili nga këta dy autorë, kishte 

vlerësimin më të madh në diasporë. Ato vite në Tiranë flitej vetëm për Martinin në rrethet 

letrare. U befasova kur dëgjova se Martini ishte thjesht një nxënës i Koliqit, kryehere, 

dhe se Koliqi ishte një Titan i kulturës.  

Shkurt në diasporë autoriteti i Koliqit ishte palëkundshëm, sidomos nga aktivitetet dhe 

pozita e tij prej ati të diasporës, këtë vërejta unë në bisedat me ata që i kishin ndejtur 

pranë Koliqit. Imz. Rrok Mirdita na shoqëroi edhe në Radio Vatikan, në seksionin shqip 

punonin Ana Luka dhe studentja e Sapienzës, Klaudia Bumçi. Vizituam edhe Bibliotekën 

e Vatikanit patëm dalë edhe në tarracën e radios e që vijonte me atë të Bibliotekës së 

Vatikanit me oxhakë prej tullash të kuqe, të cilën Martin Camaj e kishte përshkruar aq 

bukur me ―Murgun e Zi‖ në veprën poetike Palimpsest.  



Kardinali Mikel Koliqi dhe Imzot Rrok Mirdita kryen një vizitë në varrin e Koliqit, me 

28 nëntor, në varrezat madhështore të Romës që ngjanin si blloqe pallatesh në miniaturë, 

apo shtëpi të gurta, me deri tre metër lartësi, ndërsa i Ernestit ishte i thjeshtë.  

Ato dit të gëzuara për diasporën të ardhur prej gjithkund, gazetari i Radio Vatikanit, Gjon 

P. Gjonmarkaj na dhuroi disa foto të shqiptarëve në piacën e Vatikanit me flamur 

kombëtar dhe kartolinat me piktura të Ibrahim Kodrës, me shqiponjën e flamurit 

kombëtar të stilizuar.  

Gjon P. Gjonmarkaj që kishte ardhur nga Palermo ish gazetar i radio Vatikanit, Mentor 

Çokun që na ftoi për drekë në shtëpinë e tij, bashkë me të dhëndrin, këshilltarin për fenë 

pranë këshillit të ministrave Sokol Mirakaj, dhe vetë Monsignior Rrok Mirditën që na 

shoqëroi gjatë gjithë atyre ditëve duke na krijuar lehtësira për të patur akses në gjithë 

cereminitë që u zhvilluan në sallën Pali i VI dhe në Katedralen e Shën Pjetrit. Përveç ritit 

të diasporës, në atë kohë ishin të pranishëm në Romë edhe Pater Zef Pllumi, i cili na ftoi 

në kishën shqiptare të ritit grek Shën Athanasi, pranë piazza di Spagnia-s, në selinë e 

priftit arbëresh Eleuterio Fortino, ku takuam pjesë të mërgatës së re: Leon Mirakaj, Mili 

Gjomarkaj, Klaudia Bumçi. Aty morëm pjesë në promovimin e librit të Fishtës, Gomari i 

Babatasit ku foli At Danjel Gjeçaj i cili na vuri në dispozicion edhe një kolonë zanore të 

At Fishtës të regjistruar nga një pllakë gramafoni, tek një kasetofon dore, për këtë takim 

patëm botuar një shkrim në Hylli i Dritës (1995). 

Kur u kthyem në Tiranë pata rastin bashkë me At Zef Pllumin ta vizitoj kardinalin në 

Shkodër ndërkohë i transferuar për të banuar në një pallat parafabrikat në katin e pestë, 

gjë që ai s‘e priti hiç mirë pasi s‘kish mundësi të lëvizte në moshën 90 vjeçare. Ai 

kërkonte shtëpinë e tij të sekuestruar më 1945. Këtë na e kërkoi Pater Zef Pllumi që ta 

bënim publike këtë, sesi të mos i kthehej shtëpia e tij Kardinal Koliqit. Kur e takuam, 

Kardinali ishte shumë i mërzitur me tranferimin në katin e pestë të pallatit, thoshte: ―më 

kanë burgosë këtu edhe nji herë‖. 

Kështu shkuam me Pater Pllumin deri te shtëpia e Koliqve dhe aty në katin e dytë, pas 

disa ngurrimeve të qeramarrësve arrita ta vizitoj gjithë shtëpinë e Koliqëve, dhe dhomën 

e Ernest Koliqit në katin e dytë majtas ku ishin vendosur disa familje oficerësh. Ai e pati 

parashikuar këtë pushtim të shtëpisë më 1965 (Ernest Koliqi, në dramën e tij Rrajët 

lëvizin). Aty ishte dhe stufa e metalike e gjerë, e emaluar, që ishte në të majtë të derës dhe 

dritarja që shihte nga veri-perëndimi, të cilën ai e përshkruan me hollësi në këtë dramë. 

Edhe profecia e tij më doli para sysh kur me të vërtetë ajo shtëpi ishte mirëmbajtuar nga 

një oficer, siç parashihte me sytë e bijës së Pjerin Sinadinit, Izës (Elizabeta quhet e bija e 

Koliqit).  

Nermin Vlorën e kisha takuar në Vlorë gjithashtu në vitin 1994, gjatë aktiviteteve të 

iniciuara prej saj, dhe më kujtohet kur mora pjesë në promovimin e librit me përmbledhje 

shkrimesh për Ismail Qemalin, libri ishte botuar në Romë, ndërsa folën autorët e përfshirë 

në libër si Fatos Arapi, Petrit Velaj dhe vetë Nermini. 

Edhe ajo zhvillonte një aktivitet të dendur në Tiranë në vitet ‘90. E kam përcjellë në një 

konferencë në Akademinë e Shkencave në vitin 1997, kur kishte ardhur me mision për 

pajtimin kombëtar pas trazirave, bashkë me vëllezërit Muzhani. Në qershor të vitit 2000 

na pati ftuar bashkë me bashkëshortin, Ambasadorin Renzo Falaschi në krijimin e 

Akademisë Iliria në Romë, në Via Arcimede. Në Akademinë Iliria në raftet e syzuara, 

Nermini kishte vendosur disa vëllime të Shêjzave, të revistës Koha e Jonë, dhe Shpirti 

Shqiptar, përveç veprave të saja që i kishte renduar në shumë kopje. Përveç kësaj ishin të 



ekspozuara në sallën qendrore pikturat e Vera Bloshmit (Mellet) me portrete të Ismail 

Qemalit dhe të Nerminit, të Ibrahim Kodrës duke krijuar një mjedis rilindas, që shtohej 

nga prania e nënkryetarit të Këshillit të Europës Vedovato që theksoi në përurim që 

shqiptarët të ndjekin idealet e ―etërve të kombit‖. Fjalë që më  ka shoqërur si enigmë e 

pikëpyetje e madhe se cilët janë ―etërit e kombit‖? 

 

La storia é storia! 
 

Renzo Falaschi 

 

Roma e qershorit të vitit 2000, ishte e përndritur nga festimet e mileniumit të ri. Isha i 

shoqëruar nga Titi Tafaj mike e Nermin Vlorës edhe ajo e ftuar.  

Në aeroport na priste Renzo me Nerminin me veturë. Gjatë rrugës për në hotel, Renzo na 

shërbeu si guidë duke na shpjeguar munumentet historike të Romës, madje edhe 

monumentin e fashizmit për të cilin kur iu drejtova: "si ishte e mundur të ishte ende në 

këmbë kjo"? Ai si diplomat karriere dhe historian na tha: La storia é storia!  derisa 

mbërritëm në Piazza Ungheria, ku kishim prenotuar hotelin, në lagjen aristokratike të 

Romës.  

Gjithkund në katedralen e kishat e Romës, stiseshin skelat dhe katedralja e Shën Pjetrit e 

kishte humbur atë sipërfaqen e oksiduar në ngjyrë të bronxtë që e kisha parë disa vite të 

shkuar, katedralja ishte e artë tashmë sa të merrte sytë, si diell i dytë, kështu ishin të 

gjitha kupolat e Romës sipas projektit Millenium. Po kështu ishin edhe katedralja e 

Firences, që ishte e mbyllur nga ky shkak për vizitorët, ajo e Sienës dhe e Bolonjës. 

Gjithçka në rikonstruksion. Ishin ngritur skelat, ashtu siç i përfytyroj sa herë që mendoj 

për metodën e strukturën e studimit, siç shprehet kritiku strukturalist Northrop Fraji në 

Anatominë e Kritikës, dmth, ndërtohen dhe flaken, stisen, m‘u kujtua një shprehje e 

Françesk Altimarit që risillte një shprehje të shkrimtarit arbëresh Nikollë Keta, lidhur me 

punën studimore të Mateo Mandalasë të Universitetit të Palermos në prill 2013. 

Sa herë mendoj strukturën e studimit, kujtoj skelat e mileniumit në Romë, dhe përflakjen 

e artë të kupolave kundruall diellit mesdhetar, dhe të një përfaqësuesje të diasporës në 

muzg të kohëve. 

Ndërsa Vinçenc Malajn, njërin nga studjuesit e të rinjve të rrethit të Koliqit e pata takuar 

në kishën e Tuzit në qershor 1996, me rastin e vënies në skenë të veprës dramatike së 

veprës Ded Gjon Luli, të M. Ndojës, me rastin e kremtimit të 85 vjetorit të ngritjes së 

flamurit në Deçiç. Në kishën e tij At Vinçensi, kishte një bibliotekë madhështore me 

sergjenë dërrase e me kartela ndarëse. Kishte në ballë, në shpinë të karriges të tryezës së 

madhe të shkrimit, një seri me vëllime të kuqe të veshur me lëkurë. Kur e pyeta se ç‗ishin 

ato. Më tha: janë revistat Shêjzat e Koliqit. Ai kishte nëpër sergjenë që në korridor e në 

bibliotekë, gjithandej monumente guri natyrore me pamje antropomorfike. Kishte gjetur 

një gur që shembëllente me nënë Terezën. U çudita. Pastaj bëmë një fotografi me 

regjisorin e dramës, për të cilën shfaqje ishim të ftuar, me Ymer Balën dhe u nisëm në 

shfaqjen e teatrit të ri të Tuzit, ndërtuar me ndihmën e mërgatës dhe të shtetit. Para 

shfaqjes pimë një kafe me Pater Vinçensin që ishte pak i shtyrë në moshë dhe kishte 

vështirësi në dëgjim, çka e kishte bërë të mbante një aparat. Ndërsa më fliste për kujtimet 

në Shkodër, për etërit e mësuesit e tij, më thoshte se ishte i zhgënjyer me Shtëpinë 

Botuese Rilindja dhe Rexhep Ismailin. Shtëpia botuese s‘ia kishte botuar veprën dhe nga 

ana tjetër, siç thoshte, ia kishte shfrytëzuar ky studjues. Këtë fakt e kishte pikë në zemër, 



dhe opinioni i tij, ishte se ishte i refuzuar në rrethin e Prishtinës politikisht. Këtë fakt ma 

pohoi studiuesi Ismail Doda nga Arbneshi i Krajës, kur referuam në një konferencë 

ndërkombëtare në Shkup, në takimin shkencor të zhvilluar nga Instituti Albshkenca.  

Vinçens Malajt brengosej sepse vepra ende s'ishte botuar nga miku i tij Gjergj Rrapi (e 

botuar në vitin 1998) me të cilën kishte mbrojtur doktoraturën në Romë nën udhëheqjen e 

Koliqit më 1970. Punimi i doktoratës arrinte një vëllim prej 700 faqesh 300 faqe studimi 

e 400 transkriptimi: Kuvendi i arbënit 1703. 

Edhe Shefki Hysa rithemeloi në Tiranë (1993) revistën Krahu i shqiponjës, ku 

mbizotëronin shkrimet e Xhaferrit. Një ftesë në Sarandë, me rastin e rivarrimit të poetit 

Bilal Xhaferri, do të mbyllte gjeografinë e mërgimtarëve tanë. Më kujtohet se shkuam në 

Ninat një fshat rreth 2-3 km në lindje të Konispolit në vitin 1995, dhe pamë shtëpinë 

mbresëlënëse, të braktisur të Bilalit. Më bëri përshtypje se shtëpia gjysmë e rrënuar nga 

veriu dhe m‘u kujtuan vargjet e poetit në poezinë Baladë Çame: ―drejtimin na e tregojnë 

vërshëllimat e plumbave‖. Ajo kishte qenë edhe shtëpia e stërgjyshit të tij Hasan Tahsini, 

ndërsa m‘u shfaq pamja e ishullit-burg në Detin e Zi, në librin Shqipëria të Kristo Dakos 

ku përshkruhet rrëfimi i Sevastisë, kur kishte shkuar ta takonte në burgun e Turqisë, e 

veshur si djalë malësor, pasi nuk lejohej që një grua të hynte në burgun ishull të Detit të 

Zi. Hasan Tahsini rrinte përmbys mbi një pllakë guri në mes të qelisë, dhe anash muret e 

qelisë katrore përshkoheshin nga uji i detit. Ai iu shfaq asaj si Abati Faria, i Kontit të 

Montekristos, të Dymasë.  

Më duhet të kujtoj edhe Gjon Sinishtën, kur e kam takuar e intervistuar për rreth 30 

minuta në Shkodër në Muzeun Etnografik, më 1995, kur kishte ardhur për vizitë. Dukej 

tejet i lodhur teksa shfaqte opinione për problemet e ndryshme dhe ringritjen e kulturës 

dhe fesë në vend. Asokohe sapo ishim vënë në dijeni për revistën e tij Buletini Katolik, 

por ai shihte një shpresë te rithemelimi i revistës, Hylli i Dritës.  

Po ashtu kujtoj edhe Abas Ermenjin në vitin 1997, ndërsa hapi një konferencë politike me 

atë të folmen e ngadaltë e profesoriale toske. Vetëm vetullat e ngritura, i tregonin 

vitalitetin nëpër të cilin ishte përshkuar. Ligjërimi i tij politik, ishte shumë i urtë dhe 

stononte nga veprimtaritë agresive të politikanëve në Shqipëri, mbaj mend vetëm fjalët 

―të bëhet Shqipëria!‖. Ndërsa pas një viti kur lexova veprën e tij Vendi i Skënderbeut në 

Historinë e Shqipërisë, kuptova forcën e fshehur pas atij trupi robust, i bardhë si i 

shkëputur nga koha. 

Përshtypjet rreth Arshi Pipës të cilin e pata ndjekur në konferencat e vitit 1992, në Tiranë 

e Durrës më shtynë ta vizitoja në gusht 1992 në Shkodër në shtëpinë e së motrës, Netit 

pranë ―Rrugës së madhe‖. Më bëri përshtypje se ishte tepër nxehtë dhe dera e jashtme e 

korridorit ishte e hapur krejt. Pamja e tij me flokët e gjatë të argjendtë, në kuzhinë, ulur 

në një poltronë me fytyrë nga dera sikur të kishte nisur ditën e punës. Pas korridorit më 

shtynë të hyja brenda duke iu prezantuar, atij dhe tri motrave, ndërsa me Uran Kalakulën 

njihesha, ai rrinte në një poltronë djathtas, dhe fliste disi gegënisht, ndërsa Fehimja ulur 

në divan, shkrimtarja që do ta takoja në promovimin e librit të Arshiut Politika 

Gjuhësore, më 2011, dhe në vijim në Tiranë ku jeton në rrugën e Kavajës. Ajo shpjegonte 

gjendjen shpirtërore të Arshiut. Kisha marrë me vete edhe disa dorëshkrime me qëllim që 

t‘i kërkoja ndihmë profesorit për t‘i botuar në revistën: Albanica në New York. Ai i ishte 

një burrë një metër e nëntëdhjetë cm i gjatë, dhe i hollë, me një pamje shenjti. Ndërsa 

fliste një ventilator ia përhidhte flokët e bardhë teksa kollej nga pak i munduar nga astma. 

Kollitja e lehtë ia shoqëronte herë pas here fjalët. Më tha se ai kishte vështirësitë e veta 



për të botuar, dhe kur mora vesh se ai kishte në SHBA dhjetra vepra të pabotuara m‘u 

shkaktua një turbullim, ndjeva të nxehtin e lagësht të Shkodrës, dhe pastaj trishtimi m‘u 

shndërrua në një habi të madhe. Nocionet për perëndimin më shkuan kryengulthi! Tabuja 

e parë e perëndimit, m‘u bë fir në një mjegull perëndimi në sipërfaqe të liqenit të 

Shkodrës.  

Ndërsa më 2013, Hana Këlcyra mbesa e Eqrem Vlorës, na ftoi në një darkë përkujtimore 

në 50 vjetorin e vdekjes së Ali Këlcyrës, e cila shprehte amanetin e rivarrimit në atdhe. 

Këto ishin kontaktet me familjet e diasporës perëndimore, ishte situata e mërgatës që më 

preku duke më shoqëruar gjatë kërkimit të veprave të tyre, si një erë që frynte herë mbarë 

e herë kundër. 

Të gjitha këto më rifreskoheshin dhe më sugjeronin pamje të reja, ndërsa rendisja autorët 

mendoja se ata ishin heroj të mendimit, të shkëputur nga atdheu, të cilët pa asnjë kusht, 

madje Camaj ishte zhytur në borxhe
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 nga shtypshkronjat, krijuan një histori letrare. Një 

histori e ndryshme, e projektuar nga autorë sistem-krijues. 

Por zhgënjimet e tyre letrare dhe jetësore përbënin edhe një porosi të tyre, për të shkruar 

diçka më shumë, atë që ata s'mund ta thonin dot, mbase për t‘i përfshirë veprat e tyre në 

një tablo sistemore të përshtatëshme. 
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APENDIKS 1 

 

KRONOLOGJIA EMIGRATORE DHE E NGJARJEVE 

 

1943-44 largohen nga Shqipëria Ernest Koliqi, Karl Gurakuqi, Eqrem Vlora, Tajar Zavalani,  

Vasil  Alarupi, Mustafa Kruja, Namik Resuli, At Zef Valentini, Isuf Luzaj, Ali Këlcyra, 

Medi Frashëri, Mitat Frashëri, Frano Alkaj. 

1944 të ndodhur në Europë dhe pa të drejtë kthimi, At Daniel Gjeçaj, At Paulin Margjokaj, At  

         Luigj (Jak) Marlekaj, Anton Logoreci, Ibrahim Kodra, Vera Blloshmi (Mellet). 

1944 të ndodhur në Europë dhe që vizituan gjatë periudhës (1944-1990) Shqipërinë, Krist  

         Maloki, Nermin Vlora, Nexhip Alltun. 

1944, 25 nëntor. Arratisen me peskarexhën e ulqinakut Sulejman Latifi nga Tivari drejt Italisë:  

     Mit‘hat Frashëri, Hasan Dosti, Ali Këlcyra, Vasil Andoni, Faik Quku. 

1945 arratisen nga Shqipëria: Abas Ermenji, Dom Zef Oroshi, Zef Nekaj, Lin Delia. 

1946 shpërngulet nga Shkodra në Jugosllavi për të kryer noviciatin Gjon Sinishta.  

1947 agronomi Fehim Kokalari arratisur nga Shqipëria, hap në New York gazetën e parë  

         antikomuniste Shigjeta. 

1948 arratiset në kufirin verior Martin Camaj.  

1949 themelohet gazeta Shqipnija e Lirë, organ i Blokut Kombtar Indipendentist, Romë. 

1950 Thoma Kacori, student në Bullgari, qendron në Sofie dhe boton libra në Shqipëri. 

1952-1956, themelohet nga  Ernest Koliqi, gazeta L‘Albanie libre, editor Dr. Eduart Liço. Vijoi të  

         botohet deri më 1985. 

1954, 15 maj. Themelohet Teqeja bektashiane në Detroit nga Baba Rexhepi. 

1955 Adem Hodo hap fletoren humoristike Ndërgjegjia. 

1956 arratiset në kufirin verior Fehime Pipa. 

1956 arratiset me not nga lumi Bunë për në Mal të Zi, Arshi Pipa. 

1956, 24 nëntor. Krijohet Komiteti Shqipëria e Lirë në New York ku aderojnë partitë e  

Legalitetit, BKI, Balli Kombëtar (A. Këlcyra), P. Katundare (Kryeziu) me kryetar ing. 

Rexhep Krasniqin. 

1959 arratiset nga Gjermania Lindore në Gjermaninë Perëndimore si student, Anest Andrea. 

1964 janar-shkurt. Revista Shêjzat u kërkon mirëkuptim pajtimtarëve pasi në Postën Italiane  

krijohet "kaos" duke mos e shpërndarë revistën. Ky fakt është interpetuar edhe si ndërhyrje 

nga "shteti amë" për bllokimin e shpërndarjes, përmes korruptimit të nëpunësve të postës. 

1969 gusht. Arratiset nga kufiri jugor për në Greqi Bilal Xhaferri. 

1976 arrestohet gjatë një kalimi tranzit në Beograd, Nijazi Sulça dhe dënohet 8 muaj në  



         burgun e Pejës. 

1978 plagoset Bilal Xhaferri nga Sigurimi i Shtetit. 

1979, 20 dhjetor. Arratiset nga Sllovenia në kufirin austriak Jusuf Gërvalla. 

1981 digjet redaksia e revistës Krahu i Shqiponjës në Miçigan, nga Sigurimi i Shtetit. 

1982, 17 janar. Agjentura e UDB-së jugosllave, ekzekuton shkrimtarin Jusuf Gërvalla në   

         Untergrupenbah (Gjermani). 

1992 kthehet në Shqipëri Fehime Pipa. 

 

KRYEDATA TË NËNSISTEMIT LETRAR-KULTUROR TË DIASPORËS 

 

1948, 24 nëntor, në Palermo themelohet pranë Fakultetit të Letërsisë në Universitetin e Palermos:  

Qendra Ndërkombëtare e Studimeve shqiptare, me President senatori Rosolin Petrotta, 

Drejtor At Zef Valentini, profesor efektiv Namik Ressuli, joefektiv prof. Karl Gurakuqi.  

1953 mbyllet nga qeveria revolucionare e Egjiptit, ambasada mbretërore shqiptare. 

1957 mbyllet nga qeveria egjiptiane në Kajro, teqja e Baba Siri Leskovikut si vendstrehim i  

         emigrantëve. 

1957 gusht. Themelimi i revistës shoqnore artistike Shêjzat, pronar Ernest Koliqi, kryeredaktor  

Martin Camaj, regjistruar në Tribunalin e Romës më 26 korrik, drejtuar për 18 vjet nga 

Koliqi. 

1957, 2 shtator. Me dekret presidencial, themelohet pranë Universitetit të Romës "La Sapienza"  

          Instituti i Studimeve shqiptare, me drejtor Ernest  Koliqin. 

1962 maj. Themelimi i revistës politike, kulturore, shoqnore: Koha e Jonë drejtuar për 30 vjet nga  

Lec Shllaku, fillimisht organ i Partisë Katundare dhe i Partisë Bashkimi Demokrat (kryetar 

Isa Ndreu).  

1965, 13 mars. Vdes në moshën 83 vjeçare në Boston, Fan Noli. 

1965 pranverë. Me nismën e Lec Shllakut hapet për 4 vjet në New York City shkolla e parë            

         shqipe, fillore me drejtues Nexhmie Zaimin, Selahudin Velaj-n e Petraq Ktonën.  

1967, 25 prill. Papa Pali VI-të pret në audiencë një grup 250 mërgimtarësh shqiptarë me rastin e   

500 vjetorit të shtegtimit në Genaciano të afreskut të Zojës së Shkodrës, At Prenk 

Ndrevashaj mbajti fjalën e falenderimit ndaj Papës. 

1968 prill hapet në Romë një ekspozitë ikonografike për Skënderbeun me rreth 150 eksponatë  

         përgatitur nga At Vincens Malaj. 

1968 Ipeshkvi Stamati i Eparkisë së Lungros, dekreton zhvillimin e liturgjive në gjuhën  

shqipe krahas latinishtes në Lungro, pas vendimit më 1967 të Kongregacionit të Kishave 

Orientale me qendër në Romë, të caktimit të shqipes si gjuhë zyrtare në Eparkitë e 

Lungros, Piana degli Albanesi dhe në Manastirin Esarkik të Grottaferratës. 

1968 organizohen aktivitete madhështore në 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut, Itali, SHBA,     

         Belgjikë.  

1968, 21 shtator. Në Bruksel u vendos përmendorja e Heroit Kombëtar Skënderbeut, kryetari   

         komisionit të kremtimit Rrok Maloki.  

1968, 28 nëntor. Përurohet në Romë vendosja e përmendores së Skënderbeut. 

         Në SHBA hapet një ekspozitë etnografike e kuruar nga Koliqi e Valentini.  

1969, 28-30 nëntor. Në kremtimet e 60 vjetorit të gazetës Dielli, në Raund Room të Americana         

http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjermani


Hotel të New Yorkut, hapet ekspozita me 30 tablo të piktorëve Ibrahim Kodra dhe Lin 

Delia, gjithashtu edhe ekspozita ikonografike për Skënderbeun me 150 eksponate nga At 

Vincens Malaj. 

1977  krijohet Biblioteka Ernest Koliqi e vënë në dispozicion të lexuesve, nga trashëgimtarët  

          (Marko dhe Elisabeta), Piazza della Baduina, 59 00136, Roma. 

          26-27 nëndor. Organizata Kosovare Revolucionare Demokratike Shqiptare thirri Kuvendin  

           e Përgjithshëm në Hotelin Becher të Donzdorfit (RFGJ) për bashkërendimin e grupeve nga  

           Franca, Belgjika, Suedia, Danimarka, Austria, Gjermania etj. për lirimin e Kosovës. 

 1979, 16 nëndor. Vdiq në Milano At Zef Valentini, i quajtur "shqiptari prej Padove". 

 1971 Martin Camaj themelon dhe drejton, Katedrën e Albanologjisë në Universitetin e Mynihut  

          për njëzet vjet ku për herë të parë në Perëndim, jepen grada shkencore Dr.PH. 

1973  Ernest Koliqi kryen një studim në SHBA, New York, Kaliforni etj. mbi folklorin e italo- 

          Arbëreshëve. Sipas këtij anketimi në SHBA shifra e arbëreshëve arrinte në 300 000. 

1975, 16 janar, vdes Ernest Koliqi. 

1976  nis botimin në Çikago revista e Bilal Xhaferrit: Krahu i shqiponjës. 

1976-77, Vasil Alarupi organizon Mbrëmjet Shqiptare, në New York, Boston e rrethina,  

          duke ndjekur modelin arbëresh, në SHBA. 

1978, Botohet Numri përkujtimor i revistës Shêjzat, kushtuar Ernest Koliqit. 

1979, Nënë Tereza merr çmimin Nobel. 

1980, 6 maj. Inaugurimi i Sheshit Scanderbeg në Paris nga Kryetari i Bashkisë Zhak Shirak në  

          bashkëpunim me Lec Shllakun e Isa Ndreun. 

1980  Dr. Lush Gjergji boton biografinë e parë të plotë në shqip: Dashuria tërheqëse, Nëna jonë  

          Tereze, Drita-Ferizaj, Ks-Zagreb. 

1980  themelimi i revistës: Buletini Katolik Shqiptar në Santa Clara, Kaliforni, drejtuar për 15     

          vjet nga Gjon Sinishta.  

1981  zhvillohen manifestime në organizimin e Diasporës kundër shkeljeve të së drejtave të  

          njeriut në Kosovë, drejtuar nga Skënder Zogu në Paris etj. 

1985 maj, ndërpret botimin gazeta Dielli për mungesë fondesh. 

1985, 12 shtator. Namik Resuli vdes në Torino. 

1985  Skënder Rizaj, historian në Un. e Prishtinës boton në të përkohëshmen e Parisit, Koha e  

Jonë një shkrim për Nermin Vlorën, duke kërkuar pika bashkimi të sistemit letrar kombëtar 

diasporë-qendër. 

1986 Martin Camaj vijon projektin e Koliqit, mbështetur nga Universiteti i Romës, mbi studimin  

demografik-etnografik të arbëreshëve në SHBA. Bën përpjekje për hapjen e një katedre të 

gjuhës shqipe në Universitetin e New Yorkut, duke ngritur një grup pune për mbledhjen e 

fondeve. 

1986 tirazhi i gazetave shqiptaro-amerikane arrin në 10 000 kopje në vit. 

1986 vdes në Çikago, Bilal Xhaferri. 

1990 në serinë e filmave të famshëm me kartona Simpson, shfaqet një personazh-spiun  

(komunist) shqiptar, me këtë rast në Diasporë evidentohet një "ndarje" e re ndaj emigrantëve 

të rinj. 

1990 botohen të dhënat demografike në SHBA: Amerika e Veriut numëron 300 000 emigrantë  

         shqiptarë, 40 000 prej tyre në Detroit. 

1990 Shoqata Francë-Shqipëri: Sizia Zykë, Angjelin Prelocaj, Rexhep Mitrovica organizojnë  



aktivitete në Francë dhe në Berlin, Gjermani me moton e rënies së Murit të Kulturës mes           

Shqipërisë dhe Perëndimit. 

1992, 12 mars. Vdes në Lenggries, të Gjermanisë, Martin Camaj. 

1994 vdes në Santa Clara të Kalifornisë publicisti Gjon Sinishta. 

1997 vdes në New York, Arshi Pipa. 

1997, 5 shtator, Nënë Tereza vdes në Kalkuta. 

1997 botohet në Tiranë, seria prej 5 veprash e Martin Camajt. 

2003 botohet në Prishtinë vepra prej 6 vëllimesh e Ernest Koliqit. 

 

 

 

APENDIX 2 

KRONOLOGJI BIOBIBLIOGRAFIKE E AUTORËVE 

 

 

1) ABAZ ËRMENJI  

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1913             12 dhjetor. Lindi në Ermenj të Skraparit ku kreu shkollën fillore.  

1925-33       Shkollën e mesme e kreu në Liceun Francez të Korçës. 

1934-38       Përfundoi studimet e larta në fakultetin e letërsisë i specilizuar për histori  

në Un. e Sorbonës, Paris. Hyn në lidhje me grupet opozitare nacionaliste të         

emigracionit në Paris. 

1938          Profesor i historisë në Liceun e Korçës. 

1939         28 nëntor. Arrestohet nga italianët dhe internohet për dy vjet në Ventottene. 

1941         Kthehet në Shqipëri. 

1943         Hyn në organizatën Balli Kombëtar dhe krijon çetën e parë nacionaliste në Skrapar. 

1945             Pas qendresës së tij për organizimin e kryengritjes antikomuniste në Shkodër     

        emigron sërisht në Francë. 

1960 Vijon të merret me organizimin e Ballit Kombëtar në Europë dhe përgatit grupet e 

desantëve që do të hynin në Shqipëri në bazat e ushtrisë amerikane në Gjermani. 

Polemizon me eksponentë të ekzilit, Mbretin Zog, Kol Bibë Mirakën, Ernest Koliqin 

etj. 

 Profesor i historisë në Universitetin e Parisit. 

1991-98 Zgjidhet kryetar nderi i partisë Balli Kombëtar në Tiranë. 

1997 Maj. Hap fushatën elektorale në Tiranë në zgjedhjet e përgjithshme. 

2003         10 mars. Vdiq në Paris. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 
 

1983           ''La verite sur les Albanais de Yougoslavie" Flamuri, 30 tetor.  

1996         Vendi i Skënderbeut në Historinë e Shqipërisë, Çabej. 

 

2) ADALBERT FEKEÇI 



 

KRONOLOGJIA E JETËS 

           

1925?          Lindur në SHBA në një familje emigrantësh shkodranë. 

1952-80        Arsimtar dhe drejtor i seksionit të gjuhës shqipe në Presidio të Montereit, të  

         Kalifornisë për tri dekada. Njëkohësisht ka përkthyer letërsi nga italishtja në shqip. 

1984?          Ndërron jetë në Monterei. 

   

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1976 "Mbi Emigracionin në Shtetet e Bashkuar të Amerikës" , Koha e Jonë, nr. 10-11-

12, Paris, f. 38-41. 

1976 "Përkujtojmë vendin e lirive dhe të oportuniteteve të mbarë njerzimit", Koha e 

Jonë, nr. 7-8-9, Paris, f. 17-19. 

1977 "Mbi gjuhën e njësuar", polemikë me z. Lec Shllaku, Koha e Jonë, nr. 1-2-3, Paris. 

 

Përkthime: 

 

1967               Falaski, Nermin Vlora: Signore del tempo [Zotëronjësi i Kohës], biling, përktheu  

          në shqip Adalbert Fekeçi. 

1978           Koliqi, Ernest: "The garden", Shêjzat, numër përkujtimuer, f. 79-86. 

1978               Falaski, Nermin Vlora: E nesërmja e kohës, përktheu në shqip Adalbert Fekeçi,  

                       kopertina Vera Bloshmi Mellet, Romë; bot. II, Butrinti, Prishtinë 1992.  

 

3) ADEM HODO 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

 

1957-74          Bashkëpunoi me revistën Shêjzat të Romës. 

1960-85          Deri në vitin '85 jetoi në Peapody të Mass., SHBA  

1968           Themelon fletoren humoristike Ndërgjegjia në Denvers, Mass., SHBA. 

1986           Shpërngulet në Deltona të Florida-s. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1963           "Bregu i detit", nr. 5-8, Shêjzat, Romë, f. 242-245. 

1966           "Për mbrojtjen e rracës dhe të gjuhës", nr. 3-4, Shêjzat, Romë, f. 90-92. 

1968 Ndërgjegjia, Fletë humoristike. Del kur i mbushet mendja. Drejtor Adem Hodo, 

Danvers, Peabody, Mass., USA.   

1972 "Në shërbim të së vërtetës në shërbim të historisë", nr. 1-4, Shêjzat, Romë, f. 54-

57. 

1982           Ndërgjegjia, numër i veçantë me rastin e 100 vjetorit të shtypit shqiptar, Peabody,  

          Massachusetts, USA. 

1986           "Nga pak më të gjitha", Koha e Jonë, numër i posaçëm, f. 192-197. 

 

 

4) AGO AGAJ 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 



 

1897                7 mars. Lindur në Ramicë të Smokthinës, Vlorë, ku mori mësimet e para. 

1909-14          Kryen studime te larta në Vienë në degën e agrokulturës. 

1912            Pjesmarrës në rini, në ditën e ngritjes së flamurit në Vlorë. 

1917            Punësohet në Moldavi për një vit. 

1918            Punësohet në Poloni. 

1919            Kthehet në Shqipëri. 

1920             Mori pjesë aktive në luftën e Vlorës dhe pjesmarrës i Kongresit të Lushnjës. 

1943-44          Ministër i Ekonomisë Kombëtare, (i Bujqësisë) dhe Prefekt i Mitrovicës.  

1944            Qershor. Pjesëmarrës i Lidhjes së Dytë të Prizrenit. 

1944-64          Arratiset nga Vlora dhe emigron në Egjipt. 

1964              Emigron nga Egjipti në SHBA, ku merret me studime historike dhe folklorist.  

                        Bibliotekar në Teqen Bektashiane në Taylor, ku ka lënë mjaft dorëshkrime. 

1965            Kryetar i ―Blokut Indipendentist‖ për New York e rrethina. 

1992            Shpërngulet në Florida. 

1994            24 dhjetor. Vdes në një pension në Clearwater të Florida-s, SHBA. 

   

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1969 Lufta e Vlorës, Harmoni Printing Ltd., Toronto-Canada; bot. i 2-të, red. V. Zhiti, 

Toena, Tiranë 2002. 

1979  "Cektësi apo mangësi?" Koha e Jonë, 7-8-9, Paris, f. 14-17. 

1980 Miloshi, heroi i Kosovës, New York; bot. i 2-të, përg. V. Zhiti, Toena, Tiranë 

2002. 

1986  "Agallarët e fundit të Vlorës", Koha e Jonë, numër i posaçëm, Paris, f. 53-57. 

 

5) ALI KËLCYRA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1891 28 maj. Lindur në Këlcyrë, djali i Xhemal Beut dhe Hana Luarasit. Mësimet e 

para i kreu në vendlindje, ndërsa në Stamboll kreu shkollën e mesme 

Gallatasarai. Studimet e larta për shkencat politike dhe administrative i kreu në 

shkollën Mülkiye. 

1915-19 Kryen studimet në Fakultetin e Jurisprudencës të Universitetit të Romës. Këtu 

lidhi miqësi me Stavri Vinjaun dhe Avni Rustemin. 

1920 Mori pjesë në organizatën e Mbrojtjes Kombëtare, gjatë Luftës së Parë Botërore 

me forcat e Themistokli Germenjit. Pjesmarrës në Kongresin e Lushnjes ku u 

zgjodh deputet i Gjirokastrës.  

1924 Dhjetor. Emigron pas rrëzimit të Qeverisë së Nolit dhe kryeson organizatën 

Bashkimi Kombëtar themeluar në Bari.  

1930-34 Nga Franca stigmatizoi në shtypin frëng politikën lidhur me situatën politike në 

Shqipëri pasi bashkëpunoi ngushtë me elementët antifashistë. 

1938 U afrua në Zarë me opozitën e Mustafa Krujës, ndërsa ishte i dënuar me vdekje 

në mungesë nga Qeveria e Monarkisë. 

1939-42 Kthehet në Shqipëri si Anëtar i Këshillit të Shtetit. 

1942  Bashkëthemelues i organizatës Balli Kombëtar. 

1943 5 Mars. Nënshkruan në emër të Ballit Kombëtar me italianët armëpushimin e 

njohur si pakti Dalmazzo-Këlcyra. 



1944 tetor. Arratiset me barkë nga Shkodra me Mitat Frashërin, Hasan Dostin etj. dhe 

vendoset në Brindisi. 

1944-46 Internohet për dy vjet në Itali, nga forcat angleze. Gjatë mërgimit bashkëpunoi 

me revistën Shêjzat të Koliqit. 

1947 Shkon në Kajro dhe pajtohet me legalistët pas 23 vjetësh dasie. 

1957 Merr pjesë si përfaqësues i Shqipërisë në sesionin e Kuvendit të ACEN-it në 

Strasburg. 

1959 I dërgon MPJ të Italisë një Memorandum për çështjen shqiptare. 

1963 23 shtator. Ndërron jetë në Romë. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1958  "Roli i gjuhës dhe i letërsis në fat të një kombi", Shêjzat, Romë, nr. 1-2, f. 9-13. 

1961  "Pater Fishta grand poète national Albanais", Shêjzat, Romë, nr. f. 490-493. 

2005   Ali Këlcyra, Aristokrati kuq e zi, përg. Tanush Frashëri, Çabej, Tiranë. 

2012  Shkrime për Historinë e Shqipërisë, kujtime politike, përg. Tanush Frashëri,   

                           Onufri, Tiranë. 

 

Pseudonimi: Camille. 

 

6) ANESTI ANDREA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

  

1939                  U lind në Korçë. Kreu gjimnazin në qytetin e lindjes. 

1958                  Fitoi një bursë për të ndjekur studimet e larta në degën e inxhinjerisë në 

Gjermaninë Lindore. 

1959                  Arratiset në Gjermaninë Perëndimore ku diplomohet në degën e gjermanistikës.  

1961                  Emigroi në SHBA me ndihmën e prof. Nexhat Peshkëpisë. Merr pjesë në  

veprimtaritë e Vatrës drejtuar nga Peter Çiko në Boston. 

1965-70 Bashkëpunon me fletoret e emigracionit, Flamuri i Kombit, Dielli etj. 

1965-71             Ndjek kurset e larta për mbrojtjen e doktoratës në Universitetin Shtetëror të New  

York-ut, në degën e Filologjisë Gjermane. 

1971 17 prill. I shkruan Imz. Zef Oroshit duke e përgëzuar për revistën Lidhja katolike 

Shqiptare N.Y. nga West Roxbury, Mass. 

1975  Profesor katedre të gjermanistikës, në Seneca Falls, New York.   

1971-89             Ka dhënë mësime e konferenca, si Docent, mbi letërsinë dhe gjuhën gjermane në  

Boston, Kentucky si dhe ka botuar në shtypin shkencor të SHBA dhe të diasporës  

si Shêjzat, Koha e Jonë, BKSH, etj. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1970 "Nga veprat e pabotuara" në "Ad memoriam" Nexhat Peshkëpia, paraqitje kritike 

në botimin përkujtimor, Flamuri i Ballit, Detroit. 

1971                  Paraqitet nga Koliqi si talent i ri me Përkthime nga lirikat e Stefan George-s,  

Horlderlini-t dhe Walt Witmani-t, Shêjzat, 7-9, korrik-shtator. 

1972                  Ernest Koliqi, The symphony of eagles, translation Anesti Andrea, Romë. 

1973                  "Daimon" poezi, Shêjzat, 5-8, f. 217. 

"Gramatika dhe Sintaksa e Ilia D. Sheperit", shkrim filologjik, Shêjzat, Romë. 

1976                   Boton përkthimin në anglisht nga cikli i kreshnikëve: The weding of Halili,  



 Koha e Jonë, prill-maj-qershor, Paris. 

1978                  "The symphony of eagles, by Ernest Koliqi", Shêjzat, Numer perkujtimuer në  

 Perkujtim të prof. Ernest Koliqit, Romë. 

1986                   Boton përkthime të pjesëve të zgjedhura të veprës Fausti të Goethes me  

 pseudonimin Hyll Ogreni.  

 

Pseudonimi: Hyll Ogreni. 

 

7) ANTON LOGORECI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1910                  19 korrik. U lind në qytetin e Prizrenit, Kosovë. Nipi i atdhetarit At Matí  

Logoreci. 

                  Mësimet fillore dhe të mesme i kreu në Kolegjën Saveriane në Shkodër.  

1924-27             Ndërpret studimet në Shkodër dhe përfundon shkollën teknike të Fulsit në Tiranë  

ku përvetëson anglishten.  

1926                  29 shtator. Caktohet nga autoritetet shtetërore përkthyes i gjeneralit anglez  

Hocelyn Percey - këshilltar ushtarak i Presidentit. 

1927                  Merr pjesë në shtypin kulturor shqiptar në të përkohëshmen e shkollës  

Laboremus. 

1929-30             Shërbeu si mësues në Orosh të Mirditës. Në këtë zonë veriore fiton një përvojë- 

bazë për tregimet e tij. 

1934-36             Redaktor bashkë me Koliqin, Merxhanin, V. Koçën, K. Gurakuqin dhe Stefan  

Shundin në gazetën kulturore-letrare Illyria drejtuar nga Asim Jakova. Boton në 

revistat e kryeqytetit: Jeta dhe Kultura, red. Tajar Zavalani dhe Përpjekja 

Shqiptare e Branko Merxhanit. 

1936-39             Nis studimet e larta në shkollën ekonomike të Londrës School of Economics and  

Political Science.  

Shtator. I pritet bursa nga Ministria e Arsimit. 

1940                  Arrin të diplomohet pas ndërhyrjes së Mati Logorecit dhe sekretarit të ambasadës  

sonë në Londër, Dervish Duma. 

1940                  Gjatë luftës së dytë, pranohet në Londër në shërbimin e BBC-së: Overseas  

Service.  

1949                  Demaskoi në fletoren: Time and Tide, si ide "naive dhe miope" të destabilizimit  

             të Shqipërisë komuniste, që e parashikonte të dështuar edhe pa tradhëtinë e  

Philbit. 

1950                  Njihet në Bush House, në redaksinë e revistës së Shërbimit të Huaj të BBC-së me  

Dooren Clements, zv. botuese e programit London Calling.  

1955                  Nga martesa e tyre patën një djalë të quajtur Philip (duke ringjallur emrin e të  

vëllait të vdekur pas burgimit, më 1954).  

1974                  Del në pension si formulues i programeve, në Shërbimin e Europës Qendrore të  

BBC. 

1975-90             Analist i periudhës së Luftës së Ftohtë dhe veprimtar i njohur i Rrethit të Anglisë,  

në diasporë.  

1981                  Përfundon kontratën me BBC. 

1990                  Takohet me familjarët pas rënies së perdes së hekurt. 

1990                  23 shtator. Ndërron jetë në Londër. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 



 

1927                  Boton shkrimet e para në gazetën e Shkollës Teknike: Laboremos, Tiranë. 

1934                  Boton tregimin e parë në gazetën, Illyria "Zemra si shkâmbij". 

1935 "Kryevepra e Remarque dhe kritiku i Revistës Leka", revista Jeta dhe Kultura, nr. 

2, 10 korrik, Tiranë, f. 8-9. 

1937                  Anton Logoreci përfshihet në Antologjinë shqipe të kësikohëshme shkollore  

përgatitur nga Llazar Gusho [Lasgush Poradeci].  

1936  "Dy mure", revista Përpjekja shqiptare, nr. 1, tetor, f. 34-35. 

1957-89             Boton tregime dhe artikuj në revistat e diasporës, Shêjzat, Koha e Jonë, BKSH. 

1966                  Jehonat e kopështit të heshtur, cikël me tregime, Shêjzat, 1-2, 3-4, 10-12, 1966. 

1967 "Albania and China" The Incongruous Alliance, në "Current History", April 

1967, Vol. 52, N. 308, Philadelphia, Pa. 

1977                  The Albanians - Europe's Forgotten Survivors, Victor Gollancz, Ltd., London. 

2000                   Rikthim i Nologus, Logoreci, Tiranë. 

 

VLERËSIME 

 

1993                   2 gusht. Dekorohet me medaljen "Pishtar i demokracisë" nga Presidenti i  

              Republikës së Shqipërisë. 

 

Pseudonimi: Nologus. 

 

8) ARSHI PIPA 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1920                28 korrik. U lind në Shkodër. 

1938                Mësimet fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. 

1938                Nis studimet universitare në Firence (Itali), në Fakultetin e Letrave dhe të  

           Filozofisë.  

1941                Fillon karrierën arsimore (pas shlyerjes së provimeve në fakultet). 

1942                Diplomohet në tetor. 

1941-42           Profesor i letërsisë në Gjimnazin e Tiranës.  

1942-43             "         Gjimnazin e Shkodrës.  

1943-45                "         Gjimazin e Tiranës.  

1945-46                  "         Gjimnazin e Durrësit. 

1946                 Arrestohet nte 26 prill në Durrës me akuzën agjitacion-propagandë dhe dënohet  

            me 2 vjet burgim. Gjatë vuajtjes së dënimit në Burgun e Durrësit ridënohet për  

            herë të dytë, me 20 vjet me akuzën e ―pjesëmarrjes‖ me Grupin e Deputetëve,  

            aq edhe me atë Socialdemokrat. 

1946-56            Vuan dënimin në: Durrës, Vloçisht, Gjirokastër, Tiranë, Burrel. 

1956                 Lirohet nga burgu më 26 prill. 

Punon pak kohë si arsimtar në sistemin e ulët shkollor të Shkodrës. Largohet nga 

puna. 

Arratiset për në Jugosllavi (bashkë me të motrën, Fehimen). Pas një muaj hetuesie 

në Mal të Zi, transferohet në Sarajevë ku qendron më tepër se një vit. 

1958                I lejohet emigrimi në Itali dhe pas disa muajsh niset për në Amerikë.Në SHBA  

            (New York) merr kontakt me mërgatën shqiptare të atjeshme dhe boton disa  

            artikuj në shtypin shqiptar: Dielli dhe Flamuri (organ i Ballit Kombëtar në  

            mërgim). Fillimisht punon si kasier në një hotel-restorant të New Yorkut, dhe me  



            sponsorizimin e bashkatdhetarëve boton në Itali: Librin e Burgut. 

1961                 Nis punën si pedagog në një kolegj amerikan po në New York ku jep filozofi dhe  

            teologji. 

1962                 Punon si asistent dhe pedagog në Columbia University dhe pas disa vitesh në  

              Minnesota. Mbron titullin profesor dhe emërohet si shef i departamentit të  

gjuhës dhe letërsive frënge dhe italiane. Njëkohësisht merret me studime 

albanologjike. Boton një varg librash albanologjikë dhe mbi kulturën europiane. 

Për tetë vjet në Universitetin e Minesotës mbajti një kurs falas të gjuhës shqipe. 

1987                 Del para kohe në pension, me titullin "Profesor emeritus" dhe banon në  

            Washington, bashkë me të motrën, Fehimen, për t'iu kushtuar tërësisht kulturës  

            dhe problemeve shqiptare, por pa lënë pas dore studimet e mëparshme, si dhe  

            veprimtarinë patriotike sa me shkrime, fjalime dhe intervista në "Zërin e  

            Amerikës ". 

1991-92            Zgjidhet kryetar i Federatës Panshqiptare Vatra dhe njëkohësisht drejtor i  

            gazetës Dielli. 

1992                 Gjatë muajit korrik kthehet në atdhe, vendoset në Shkodër. Shtëpia e tij (e së  

            motrës) bëhet qender pelegrinazhi ku e vizitojnë miqtë e vjetër dhe populli i  

            Shkodrës. Pritet me nderime të mëdha. Gjatë kësaj kohe mban konferenca jo  

            vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë. 

1992-96            Kthehet edhe dy herë të tjera në Shqipëri. 

1997                 Sëmuret rëndë dhe vdes në Washington më 20 korrik. Ceremonia mortore  

            bëhet me datë 24 korrik dhe në nëntor hirin e tij, sipas amanetit të lënë, familja  

            e shpërndan në Detin Adriatik. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1944                Lundërtarë, Tiranë. 

1944                Revista: Kritika, Tiranë. 

1958                Libri i Burgut, botimi i parë, Romë. 

1994                -          -        -. botimi i dytë, Eurorilindja, Tiranë. 

1969                Rusha, botimi i parë në Munchen, 

1995                -   -   -. Botimi i dytë në Eurorilindja, Tiranë.  

1968                Montale and Dante, Minnesota (USA). 

1969                Meridiana, botim i vetëm në Munchen.  

1978                Trilogia albanica I,- Albanian folk verse: Struture and genre, Rudolf Trofenik,  

           Munchen.  

1978                Trilogia albanica II,- Hieronymus De Rada, Rudolf Trofenik, Munchen. 

1978                Trilogia albanica III,- Albanian Literature; Social perspectives, Rudolf Trofenik,  

           Munchen. 

1974                Montale e Dante - botim italian, Catania, përkthim i Saras Zappulla Muscara. 

1984                Studies on Kosova, (në bashkëpunim me S. Repishtin), USA. 

1989                The Polilics of language in socialist Albania, East european monographs,  

           Boulder, Columbia University press, New York. 

1990                Albanian Stalinism: Ideo-political aspects, Boulder: East European Monographs,  

           New York.  

1991                Contemporary albanian literature, New York. 

1990-92           Albanica, (revistë në anglisht), katër numra (Winter 1990-1992), USA.  

2000                Poezi, Dukagjini, Pejë. 

2010                Politika e gjuhës në Shqipërinë socialiste, (toskërisht dhe gegërisht) botimi i  

           dytë, përkth. Primo Shllaku, Princi, Tiranë. 

2013            Vargu folklorik shqip, përktheu nga anglishtja Primo Shllaku, Princi, Tiranë. 



 

Në Periodikë:  
 

1941   "Për një kritikë letrare", nr. 2-3, Shkëndija, Tiranë, f. 59-61. 

  "Fishta: Njeriu e vepra", nr. i posaçëm f. 119-122. 

1945    "Ligjëratë mbi Migjenin" revista Bota e re, Korçë.  

 

Dorëshkrime: 

 

Paradigma Gramsci (vepër në anglisht, 400 f.). 

Ideologie du stalinisme albanais. 

Aestetics Writings. 

The Vico volume. 

The Montale volume. 

The Dante volume. 

Boccaccio. "Decamerone'', ultima giornata. 

Campanella, La citta del sole. 

Italian literature articles. 

French and italian utopia in literature. 

Albanian language and culture. 

The Variboba manuscript and identify documenta. 

Morale e religione in Bergson. 

Abbozzo di una concezione della vita. [bot. biling, përkth. shqip Nedret Kalakulla, parath. Ardian  

     Marashi, Princi, 2012] 

Letërkëmbimi... 

 

Intervista:        30 intervista audio në Radion VOA, intervistuar nga Lira Temali. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1997  In memoriam Arshi Pipa, Hylli i Dritës, Tiranë nr. 3-4, 1997. 

1999                   Uran Kalakulla: Arshi Pipa – njeriu dhe vepra, Tiranë. 

2013 Ndoja, Leka: Forma sonetike në poezinë e Arshi Pipës (studim), Libri i 

abstrakteve, Fakulteti Filologjik UT & Un. i Prishtinës, Tiranë, f. 28-29; Studime 

Albanologjike, 2013/ 2, Tiranë, f. 191-189. 

 

Pseudonime: Hommo. 

 

9) ASIM JAKOVA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1934                  Deputet në Parlamentin Shqiptar. 

1934-36             Themelues dhe drejtor i gazetës Illyria. 

1944                  Mërgon në SHBA. I quajtur Mecenë i shtypit shqiptar edhe në emigracion. 

1980                  Vendoset në Boca Baton, Florida. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 



 

1986                   "Historia e fletores Illyria", Koha e Jonë, numër i posaçëm, Paris, f. 64-66. 

 

10) At ATHANAS GEGA O.F.M. 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1904                    Lindur në Triepsh, Vilajeti i Shkodrës ku kreu shkollën fillore. Pas Luftës së 

                            I-rë Botërore regjistrohet në Kolegjin Françeskan Illyricum në Shkodër. 

                            Shkollimin e mesëm e vijoi në Itali dhe të lartën në Louven, Belgjikë.  

1932-37   Doktoron në Universitetin e Louvain-it  me temën: L' Albanie et 

                             l'invasion turque au XV-me siecle. 

1938     Kthehet në Shqipëri si mësues në Kolegjin Françeskan. 

1939    7 prill. Proteston ndaj pushtimit fashist dhe internohet në Itali. 

1955-62   Shërben si sekretar i oborrit të Mbretit Zog në Francë. 

1962-71   Emigron në SHBA, emërohet editor i gazetës Dielli në Boston. 

    Tërhiqet nga urdhëri fetar dhe martohet me Antoniettën. 

1980    Shërben si konsulent në revistën BKSH të Gjon Sinishtës. 

1988    Shkurt. Vdes në Santa Monica, Kaliforni. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1932  "Vepra arsimore e françeskajvet në Shqypni në sh. XVII", Hylli i Dritës, nr.3,  

135-138. 

1937                  Recueil de travaux publiès par le Memres des Conferences d'Historie et de  

Philologie 2- me serie, 40-me Fascicule: L'Albanie et l'Invasion turque au xv-me  

siècle. Par Athanase Gegaj, O.F.M. Doctuer en Sciences Historiques, Bureaux du  

recueil Bibliothéque de L'Universitè 7, Place du Peuple Louvain. 

1964 Athanas Gegaj and Rexhep Krasniqi: Albania - Assembly of Captive European 

Nations, Prepared by Free Albania Committee, New York. 

1995                  Arbëria dhe Gjergj Kastrioti Skënderbe 1405-1468, përg. Gjergj Gashi,  

Eurorilindja, Tiranë. 

 

11) BABA REXHEBI [Rexheb Beqiri] 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1901  18 gusht. Lindur në Dunovat të Gjirokastrës, me origjinë nga Gjakova. 

1917  Hyn në Urdhërin Bektashian në moshën 16 vjeçare. 

1920-1944 Ngrihet në rangun e dervishit celibat (kryedervishit) dhe shërben në teqenë e 

Asim Babait të drejtuar nga xhaxhai i tij Baba Selimi. 

1944 Kundërshton politikën e komunistëve dhe detyrohet të arratiset në Itali. 

1945-1948 Refugjat në kampet e Italisë. 

1948-54 Emigron në Kajro të Egjiptit ku vendoset në teqenë e Kajros të Baba Siri Glinës, 

Kaygusuz Sultan.  

1954-70 Emigron në SHBA ku emërohet Baba dhe hap teqenë e parë bektashiane të 

Amerikës në Taylor të Detroit-it, Miçigan. Shquhet për frymë ekumenike dhe 



bashkëpunimi me etërit Noli, Oroshi, Lipa e Liolini. Përvehtëson mësimet 

mistike dhe trajtesat teologjike. Përshtat në shqip veprën Beteja e Karbalës të 

Fuzulit. 

1994  10 gusht. Vdiq në Taylor, Miçigan të SHBA. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1954                  Boton 4 numra të gazetës: Zëri i Bektashizmës. 

1970  Misticizma Islame dhe bektashizma, New York, 1970; bot. 2-të, Urtësia, Tiranë,  

       2006. 

1984 Rexhep, Baba Ven., The Mysticism of Islam and Bektashism, translation Bardhyl 

Pogoni, Napoli, Italy. 

 

12) BARDHYL POGONI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1926  31 janar. U lind në Tiranë ku kreu shkollën fillore. 

  Shkollën e mesme e kreu në Austri. 

1939 28 nëntor. Merr pjesë në një demostratë të mbajtur nga nacionalistët kundër 

pushtuesit fashist, ngjarje që e ka pasqyruar në një reportazh. 

1940-43 Studimet e larta i kreu në Itali.  

1944 Merr pjesë në organizatën Balli Kombëtar dhe del në arrati.  

1945  Në fillim të vitit largohet nga Shqipëria për në Itali. 

1955 Zhvendoset nga Italia në SHBA ku fiton doktoratën për Gjuhët Komparative nga 

Universiteti i Indiana-s. Pedagog i gjuhëve të huaja në Universitetin e Kentucky-

t. 

1973 Dekan i Shkollës së Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Universitetin e Tripolit. 

1975 Zëvendëson Namik Resulin në Institutin e Studimeve Orientale në Universitetin e 

Napolit. 

1979-82 Spiker në seksionin shqip të VOA. 

1985  24 tetor. Vdiq në SHBA. 

   

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1950 Fytyr' e kombit, (në mërgim 1950), [poemë] Balli Kombëtar, G. Menaglia, Roma. 

1977-78 Graphemic-phonemic analysis of old gheg texts. (Buzuku-Bardhi-Budi-Bogdani), 

Instituto Universitario Orientale, në Annali selezione slava. XX-XXI (1977-78). 

 

Përkthime në anglisht: 

 

1970 Rexhep, Baba Ven., The Mysticism of Islam and Bektashism, Indiana,(USA), 

Italy, 1970. Përkthyer në anglisht nga Bardhyl Pogoni. 

1976  Contemporary Albanian Poems, [5 poetë] translated by Bardhyl Pogoni, Napoli. 

  

 

13) BILAL XHAFERRI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 



1935            2 nëntor. U lind në fshatin Ninat, 2 km në lindje të Konispolit. 

1945                I pushkatojnë të atin të akuzuar si anëtar i organizatës Balli Kombëtar. 

1948                Largohet prej vendlindjes. 

1948-52          Vendoset në Sarandë si punëtor krahu, korrier poste, etj. 

1954-55          Ndjek shkollën shtatëvjeçare natën, në fshatin Sukth të Durrësit. 

1962-63          Boton poezitë dhe tregimet e para në gazetat Zëri i rinisë, Drita, në revistat  

           Nëntori, Ylli, etj. 

1966                Botohet vëllimi me tregime Njerëz të rinj, tokë e lashtë. 

1967                Botohet vëllimi poetik Lirishta e kuqe, por ndalohet të qarkullojë. 

1967                Shkruan romanin Krastakraus. 

1968                Shkruan skenarin për film artistik Era shtyn mjegullat. 

1968                I hiqet e drejta e botimit, i ndalohen veprat e botuara, internohet në fshatin  

           Hamalle të Durrësit. 

1969                Largohet fshehurazi nga vendi i internimit dhe arratiset në Greqi. 

1970-72           Punon në gazetën Dielli, në SHBA, Boston. 

1971                Nga  Bostoni (SHBA) dërgon  për  botim në Ndërmarrjen Botuese Rilindja në  

           Prishtinë romanin Ra Berati, dorëshkrimi në Shqipëri mbante titullin Krastakraus. 

1976-86           Në Çikago (SHBA) themelon, revistën Krahu i shqiponjës të Shoqërisë Lidhja  

                        Çame, ku botoi shumë artikuj publicistikë, poezi, tregime, romane, skeçe,  

                        vizatime, karikatura, foto artistike, etj. 

1976                Boton fragmente të romanit Trotuare të kundërta, në po atë revistë. 

1977                Boton fragmente të romanit Hëna e kantiereve. 

1978                Kryhet një atentat dhe plagoset prej disa të panjohurve. 

1981                I djegin redaksinë e revistës Krahu i shqiponjës dhe arkivën me dorëshkrime të  

           veprave letrare, letërkëmbimi, piktura, fotografi, etj. 

1986                Sëmuret dhe operohet prej tumorit. 

1986                14 tetor, vdes në spital. 

1995                3 maj, dekorohet me medaljen Martir i Demokracisë: "Për përkushtim si publicist  

           e politikan disident në luftën kundër komunizmit e diktaturës, për aspiratat e tij  

           thellësisht kombëtare e demokratike". 

1995                6 maj, i sillen nga SHBA eshtrat që vendosen në Sarandë.  

           Kryhen nderime shtetërore, ngrihet një varr monumental, biblioteka e Sarandës  

           pagëzohet me emrin e tij. 

  

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1966                Njerëz të rinj, tokë e lashtë, tregime, Shtëpia Botonjëse Naim Frashëri, Tiranë. 

1967                Lirishta e kuqe, poezi, Shtëpia Botonjëse Naim Frashëri,Tiranë. 

1967                Shkruan romanin Krastakraus, botuar më 1993, nga Balkiz Halili, Sh. B. Bilal  

           Xhaferri Tiranë. 

1974-75           Trotuare të kundërta, roman, fragmente, Krahu i Shqiponjës, Çikago, SHBA. 

1977-78           Hëna e kantiereve, roman, fragmente, Krahu i Shqiponjës, Çikago, SHBA. 

1995                Eja trishtim, (përfshin vëllimin Lirishta e kuqe etj.) poezi, Rilindja, Prishtinë.   

1995                Njerëz të rinj, tokë e lashtë, tregime, Rilindja, Biblioteka Komplete Veprash,  

                        Prishtinë. 

1995                Ra Berati, roman, Rilindja, Biblioteka Komplete Veprash, Prishtinë. 

1997                Përtej largësive, prozë dhe publicistikë, Toena, Tiranë. 

2005                Përtej largësive, Toena, Tiranë. 

2006                Ra Berati, roman, Arbëria, Tiranë. 

2010                VEPRA 1-5, përgatiti Bashkim Kuçuku, Arbëria, Tiranë. 

 



KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1991  Mane, Namik: ―Vjersha të Bilal Xhaferit‖, Drita, 1 korrik. 

1993  Gjata, Trim: ―Grimca kujtimesh dhe mbresa nga romani Krastakraus‖, Drita, 1  

             nëntor. 

Halili, Ballkiz: ―Parathënie‖, në romanin Krastakraus, Tiranë. 

1994  Hamiti, Sabri: Bilal Xhaferi - Shkrimtar i etnisë, Rilindja, Prishtinë, 25 tetor.  

Jorgoni, Perikli: ―Shënime kritike për romanin Krastakraus‖, Republika, 6 janar. 

1995 Istrefi, Adem: ―Parashikime të dhimbshme për dy vrasjet e Bilal Xhaferit‖, 

Rilindja, Tiranë, 16 shkurt.  

1995  Mane, Namik: ―Korigjime në biografinë e Bilal Xhaferit‖, Drita, 22 janar. 

Koreshi, Vath: ―Homazh për Bilal Xhaferin‖, Drita, 19 shkurt. 

Kuçuku, Bashkim: ―Jehona e veprës së panjohur‖, Drita, 6 maj.  

Shemili, Fatos: ―Këto i ke për Bilalin‖, Krahu i Shqiponjës, Tiranë, gusht. 

Shapllo, Dalan: ―Fjalë nderimi në kujtim të Bilal Xhaferit‖, Krahu i Shqiponjës, 

Tiranë, tetor. 

Topalli, Kolec: ―Do të përplasej patjetër‖, Krahu i Shqiponjës, Tiranë, gusht. 

1996 Xhelo, Skënder: ―Bilal Xhaferi i papërkulur përballë izolimeve‖, Krahu i 

Shqiponjës, Tiranë, tetor.  

Hamiti, Sabri: Poeti i nemun Bilal Xhaferri në: Letra shqipe, Sprova për nje 

poetikë 5, Dukagjini, Pejë.  

2001 Kujtim, M. Shala ―Poezia e Bilal Xhaferit, një kritikë dialogjike‖, Rilindja, 

Prishtinë. 

Zisi, Roland: Veçoritë e narracionit dhe përshkrimit në prozën rrëfimtare të Bilal 

Xhaferit, Afërdita, Panteon, Tiranë. 

2002  Hamiti, Sabri: Vepra letrare 10, Sh.B. Faik Konica, Prishtinë.  

2003 Kuçuku, Bashkim: "Tragjizmi në kontekstin e një vepre himnizuese", në Bilal 

Xhaferri, Vepra letrare 1. 

 Kuçuku, Bashkim: "Realizëm psikologjik", në Bilal Xhaferri, Vepra letrare 2. 

 Kuçuku, Bashkim: "Risi e romanit historik", në Bilal Xhaferri, Vepra letrare 3. 

2004  Kulli, Fatime: Uragani  i  meteorëve, Asdreni, Shkup.  

2005  Koreshi, Vath: Profil në dy pamje, Mësonjëtorja, Tiranë. 

 

 

14) BRANKO MERXHANI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

  

1894 Lindi në fshatin Merxhan përtej kufirit të sotëm jugor me Greqinë. Emigron 

familjarisht në Turqi. 

Përfundoi studimet e mesme në Kolegjin Britanik të Izmirit dhe të lartën për 

filozofi në Europë (Austri) dhe kthehet në Ankara. 

1925  Vendoset në Gjirokastër. 

1928 Kthehet në Tiranë ku jep kontribut në ngritjen kritike të shtypit. Redaktor i 

gazetës Demokratia dhe i lëvizjes mendore: Neoshqiptarizma.  

1934-36 Redaktor i gazetës Illyria dhe më pas i revistës Minerva. Boton shkrime mbi 

filozofët: A. Comte, Durheim, Rénan, Bergson, Nietzsche. 

1936 Tetor. Themelon revistën e njohur të përmuajshme kulturale Përpjekja. 

1939 Kundërshtoi pushtimin fashist të vendit. 

1940 Emigron në Stamboll ku nuk luajti ndonjë rol në shtypin e mërgimit. 

1981 28 shtator. Vdes në Stamboll. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89mile_Durkheim&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_R%C3%A9nan&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://sq.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche


 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1936 Duke filluar nga puna "Politikë s'ka! Vetëm Kulturë!", Përpjekja, Tiranë, nr. 1, f. 

1-2. 

  "Ç'është filozofia?", Përpjekja, Tiranë, nr. 1, f. 3-8. 

"Burime historike t'idesë nacionaliste shqiptare", Përpjekja, Tiranë, nr. 1, f. 42-

45. 

  "Burime historike t'idesë nacionaliste shqiptare", Përpjekja, Tiranë, nr. 1, f. 3-8. 

  "Qëllimi i revistës s'onë", Përpjekja, Tiranë, nr. 1, f. 46- 49. 

  "Politika dhe kultura", Përpjekja, Tiranë, nr. 2, f. 65-71. 

  "Dita jonë", Përpjekja, Tiranë, nr. 3, f. 129-130. 

  "Kritikat e "Botës së re", Tiranë, nr. 3, f. 172-178. 

1959 "Sqarim", Shêjzat, nr. 1-2, f. 61. Përgjigje ndaj një letre rreth aktivitetit të 

Merxhanit në revistën Illyria. 

2003 Vepra, përg. A. Plasari, N. Kulla, Plejad, Tiranë. 

 

Nistore: bm., m. 

 

15) AT DANIEL GJEÇAJ 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1913  U lind në një fshat alpin të Dukagjinit. 

1920-33 Mësimet e para dhe të mesme i kryen në Shkodër në Kolegjin e Fretënve. 

1936-40 Kryen studimet teologjike në Romë. 

1940-44 Mësues në Kolegjin Françeskan të Shkodrës. 

1945 Arratiset pas kryengritjes së Malësisë së Madhe në Mal të Zi. Endet për disa vjet 

nëpër kampet e refugjatëve derisa lejohet të emigrojë në Itali. 

1950 Vendoset në Romë. 

1955-92 Duke trashëguar të drejtën intelektuale të etërve françeskanë ndërmerr disa 

ribotime në mërgim të At Fishtës, At Anton Harapit etj. duke i shoqëruar me 

komente. 

1976  Emërohet nga Vatikani në postin e drejtorit shpirtëror të mërgimtarëve shqiptarë. 

  Ndërmerr udhëtime në vende të ndryshme të botës për ruajtjen e bashkimit 

  shpirtëror të shqiptarëve të mërguar.  

1994 26 nëntor, Organizon me At Eleuterio Fortinon dhe At Zef Pllumin në Kishën e 

Ritit Grek (Arbëreshe) të Romës paraqitjen e botimit të Hyllit të Dritës Gomari i 

Babatasit të At Gjergj Fishtës duke demostruar në publik regjistrimin në disk të 

recitimit të Lahutës nga At Gjergj Fishta. 

2003 Ndërron jetë në Romë. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS  

 

1957  Tuj kujtue At Fishtën, xjerrë prej së përk. Shêjzat, A. Urbinati, Roma. 

1958 At Gjergj Fishta, Lahuta e malcis, (botimi i dytë), e pajisun me argumenta e 

sqarime fjalori nga At Danjel Gjeçaj, A. Urbinati, Roma. 

1959  At Anton Harapi, Andrra e Pretashit, (botimi i dytë), përg. D. Gjeçaj, Romë. 

1961  "Proza Fishtjane", Shêjzat, Romë. 

  "Hije e drita në male të Dukagjinit", Shêjzat, Romë. 



1992 Gjergj Fishta, Jeta dhe veprat, Provinça Françeskane Shqiptare, S. Maria degli 

Angeli pranë Assisi-t. 

 

Përkthime në shqip: 

 

1966  Meshari i të kremteve, libër liturgjik, Romë. 

1973  Rendori i meshës, Vicenza. 

 

Pseudonime: Gjin Duka, Pal Duka-Gjini, gj.d. 

  

16) EDUARD LIÇO 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1920 Lindur në Korçë ku kreu shkollën fillore. Shkollën e mesme e kreu në Liceun 

Francez të qytetit. 

1940  Kryen shkollën e mësuesisë në Normalen e Elbasanit. 

1950  Pas Luftës së Dytë Botërore fiton një doktoratë në Filozofi në Universitetin e  

Romës. 

1949-58 Kryeredaktor i gazetës L'Albanie Libre të drejtuar nga Koliqi në Romë. Në vitet 

'80 e drejton sërisht këtë gazetë.  

1953-55 Anëtar i Komitetit Shqipëria e Lirë në Romë. 

1954 Bashkëpunëtor në revistën Shpirti Shqiptar i Namik Resulit.  

1957 Emigron në SHBA. Fiton titullin Master në biznes, dhe punësohet në fushën e 

detarisë.  

1969 Tregon aftësi në organizimin e seminareve të Vatrës dhe botimet e Federatës.  

1968-87 Organizata Vatra i besoi botimet e saj jubilare dhe të personaliteteve shqiptare. 

1986 Zgjidhet kryeredaktor i gazetës Dielli duke pasuar Xhevat Kallajxhiun. 

1990 Vdes pas një sëmundje të papritur. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1968  Skënderbeu, ed. E. Liço, Federata Vatra, Boston.  

1969  Seminar mbi çështjet shqiptare, ed. E. Liço, Federata Vatra, New York. 

1971  100 vjetori i At Gjergj Fishtës, ed. E. Liço, Federata Vatra, Boston. 

1976  100 vjetori i lindjes së Faik Konicës, ed. E. Liço, Federata Vatra, Boston. 

1978  100 vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, ed. E. Liço, Federata Vatra, Boston. 

1984 Flamurtar i Kombit, F.S. Noli, 1882-1982, Eduard Liço (Ed.), (Saltus Press, 

Worcester, Massachusetts, USA). 

1986 "Vdiq Namiku" [Resuli], Koha e Jonë, numër i posaçëm, f. 150-152. 

1987 Namik Resuli: Letërsija Shqiptare, ed. E. Liço, Federata Vatra, Boston. 

 

17) EQEREM BEJ VLORA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1885   1 dhjetor. Lindur në qytetin e Vlorës, djali i Syrja beut dhe Hihri Toptanit, ku  

mori mësimet e para privatisht në gjuhët orientale, frengjisht, gjermanisht, 

anglisht, italisht e greqisht. 

1898  Nis shkollën e mesme në Basel të Zvicrës. 



1899 Vijon në Austri shkollën në Akademinë Tereziane të Vienës.  

 Ndjek kursin universitar të Akademisë Orientale të Vienës. 

1905-07 Kryen fakultetin e drejtësisë në Universitetin e Stambollit.  

Emërohet si attaché në Ministrinë e Punëve të Jashtëme ku iu krijon lehtësira 

shqiptarëve për hapjen e shkollave.  

1907-12 Sekretar ambasade në Petërburg.  

1912 Braktis detyrën dhe merr pjesë në mbrojtjen e vendit nga ushtria greke në 

Himarë. 

1913 Deputet dhe nënkryetar i Senatit të dalë nga kongresi i Vlorës. 

1916-19 Internohet nga italianët.  

1922 Kryetar Bashkie në Vlorë. 

1923-39 U zgjodh disa herë deputet i Vlorës. 

1927-30 Përfaqësues i Shqipërisë në Londër dhe Athinë. 

1933 Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtëme. 

1942 Ministër i tokave të lirueme. 

1939-44 Anëtar i Institutit të Studimeve Shqiptare në Tiranë. 

1945 Emigron në Itali dhe Austri. 

1956 Vdes M. A. von Godin me ndihmën e së cilës shkroi Kujtimet për llogari të 

Institutit Sudost, të Munchenit që nuk ia botoi veprën. 

1964   29 mars. Vdiq në Vjenë. 

2014 30 mars. Nën kujdesin e së mbesës Hana Këlcyra i kthehen eshtrat në atdhe dhe 

varrosen në Kaninë të Vlorës. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1911                  Aus Berat und vom Tomor, Daniel A. Kajon, 

Wahehit uber da Vorgehen der Jungturken in Albanien, Fromme, Wien- 

Leipzig. 

2003                  Kujtime, [origj. Beitrage] përktheu Afrim Koçi, IDK, Tiranë. 

2005                  Kalaja e Kaninës, Koçi, Tiranë. 

 

18) ERNEST KOLIQI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1903                 20 maj. U lind në Shkodër. 

1918                 Nis studimet në Itali, në Breshia ndoqi degën klasike të shkollës "Collegio Cesare  

Arici". Themelon të përjavëshmen: Noi, giovani, ku boton krijimet e para në 

italisht. 

1921                 Kthehet në Shqipëri. Në Shkodër nis veprimtarinë letrare i nxitur nga Luigj  

            Gurakuqi.  

            Lidh miqësi me të rinjtë e kohës: Kolë Thaçin, Shuk e Karl Gurakuqin, Loro  

                         Ashikun, Dom Lazër Shantojën, Kolë e Lin Kamsin. Fiton një konkurs për tekstin          

                         e Hymnit Kombëtar propozuar nga Këshilli Ministror me një juri  

                         të përbërë nga At Gjergj Fishta, Fan S. Noli, Mitat Frashëri dhe Luigj Gurakuqi. 

1923                 Themelon me At Anton Harapin dhe Nush Topallin fletoren politike-kulturore  

            Ora e Maleve, ku hodhi hapat e para nën drejtimin e Luigj Gurakuqit dhe Fishtës. 

1924                 Bën pjesë në Shoqërinë Bashkimi të Avni Rustemit. Largohet nga vendi dhe  



                         qendron si emigrant politik për pesë vjet në Kroaci ku njihet me Mustafa Krujën  

                         me të cilin bashkëpunon në fushën letrare dhe më vonë në politikën përkrah  

            Italisë. 

1929                 Kthehet në Shqipëri ku vijon aktivitetin letrar. 

1930-33            Shërben në sistemin arsimor të vendit si mësues në Liceun Shtetnor të Shkodrës,  

            në Shkollën Tregëtare në Vlorë dhe ndërkohë merret me përkthime. 

1934-36            Një nga redaktorët kryesorë të së përkohshmes kulturore Illyria të Asim Jakovës,  

            në Tiranë ku afron letrarët e rinj të kohës si Migjenin, etj. 

1937                 Përfundon studimet universitare në Padova duke mbrojtur tezën e doktoratës:  

            Epica popolare albanese e vlerësuar nga albanologët e kohës Norbert Jokl dhe  

            Maximillian Lambertz. 

1938                 Pedagog i Katedrës së Gjuhës dhe Letërsis Shqipe në Universitetin e Padovës. 

1939                 Emërohet Ministër i Arsimit ku drejtoi botimin e teksteve për arsimin fillor dhe të  

                         mesëm por edhe serinë e studimeve folklorike Visaret e Kombit vëllimet IV- 

                         XIV. Emërohet titullar i Katedrës së Gjuhës dhe Letërsis Shqipe në  

                         Universitetin e Romës. Themelon të përkohëshmen kulturore Shkëndija si  

                         qendër sistemore e prodhimit dhe përkthimit letrar të kohës. 

1940                 Organizator i Kongresit të Studimeve Shqiptare me pjesmarrjen e albanologëve  

                         arbëreshë dhe të huaj që themeloi në Tiranë Institutin e Studimeve Shqiptare  

                         ku filloi botimi i vëllimeve Studime e Tekste me bashkëpunimin e At Zef  

                         Valentinit, Gaetan Petrottës, At Bernardin Palaj etj. 

1940-41            Përgatit dhe ve në zbatim një projekt për ngritjen e sistemit arsimor shqiptar në  

                         Kosovë ku dërgon rreth 200 mësues për hapjen e shkollave të mesme dhe  

                         fillore në gjithë krahinën, duke dhënë edhe mjaft bursa. 

1941                 12 dhjetor. Miraton programin arsimor për gjithë Kosovën në gjuhën shqipe duke  

                         pajisur me tekste shqip gjithë sistemin e arsimit atje.  

1942                 Njihet gjatë një pritje me arsimtaren Vangjeli Vuçani me origjinë nga Berati të  

            cilës i propozon menjëherë fejesën dhe martohet me të në Tiranë, me të cilën i  

            lindën fëmijët Marko dhe Elisabeta. Largohet nga Ministria dhe emërohet Kryetar  

            i Institutit të Studimeve Shqiptare ku bashkëpunon me M. Krujën, L. Poradecin,  

            A. Logorecin, I. Toton, K. Gurakuqin etj. 

1943                 Largohet nga Shqipëria në Itali prej nga s'do të kthehej më në atdhe. 

1947-53            Angazhohet në organizimin politik të diasporës antikomuniste, të Blokut  

                         Kombëtar Indipendentist dhe me shkrime letrare në gazetën politike L'Albanie  

                         Libre. 

1954-56            Zhvillon takime koordinuar nga Partia Demokristiane Italiane dhe BKJ, bashkë  

                         me kapelanin Dom Prenk Ndrevashajn për emigrantët shqiptarë në Europë, ndër  

                         kampet e tyre të zhvendosur në veri të Italisë duke u kujdesur për sistemimin e  

            tyre. 

1957                 2 shtator. Pas përpjekjeve të tij me dekret të Presidentit të Republikës Italiane  

                         Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe pranë Universitetit të Romës ngrihet në  

                         shkallën e Institutit të Studimeve Shqiptare nën drejtimin e Koliqit. Themelon  

                         revistën kulturore-letrare më të rëndësishme të diasporës Shêjzat, që e mbajti për  

                         18 vjet rresht si qendër të veprimit letrar të shqiptarëve në Perëndim. 



1965                 Pritet në audjencë nga Papa, Pali VI me bashkë-autorët e botimit Enciclopedia dei  

                          popoli d'Europa, ku Koliqi kishte hartuar pjesën për Shqipërinë. 

1967                  Nis botimin e serisë prej 9 vëllimesh Studi Albanesi. Zhvillon një vizitë në SHBA  

                          i ftuar nga Vatra ku pritet me nderime të mëdha nga bashkatdhetarët. 

1969                  4 maj. Pas një sëmundje të rëndë i vdes bashkëshortja që e kishte njëkohësisht  

bashkëpunëtore në gjithë veprimtarinë e tij kulturore. 

1973                  Gjatë një vizite në Paris kërkon mirëkuptimin e etruskologut Mayani për  

                          mospasqyrimin e veprës së tij në Shêjzat si kundërshtar i prof. Pallattino-s së  

Universitetit të Romës i cili i dha mbështetjen Koliqit në Këshillin e Profesorëve  

kur u vu në pikëpyetje mbajtja e Katedrës së Gjuhës Shqipe në Romë, pas daljes  

në pension të Koliqit. 

1975                  15 janar. Vdes papritmas në banesën e tij në Romë dhe varroset, më dt. 18 me një  

pjesmarrje të gjerë nga diaspora në ceremoninë e zhvilluar në Romë. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1929                  Hija e maleve, novela, Zara, Kroaci; bot. 5, Pakti, Tiranë 2011. 

1932                  Poetët e Mëdhâj t'Italis V. I, (Dante, Petrarka, Ariosto, Tasso), përkth. E. K.,  

             parathënia At Gjergj Fishta, Nikaj, Tiranë. 

1933                  Gjurmat e stinve, poezi, Tiranë. 

1933                  Tregtar flamujsh, Tiranë 1933; bot. 5, Pakti, Tiranë 2013. 

1935                  Symfonia e shqipeve, poemë, Gazeta Illyria, Tiranë. 

1936                  Poetët e Mëdhâj t'Italis V. II, (Parini, Monti, Foskolo, Manzoni), përkth. E. K.,  

parathënia Carlo Tagliavini. 

1936                  Pasqyrat e Narçizit, prozë dhe proza poetike, Gazeta shqiptare, Bari.  

             Symfonia e shqipeve, bot. I, Gazeta shqiptare. 

1957                  Poesia Popolare Albanese, Casa Editrice Sansoni, Firenze. Botimi shoqërohet me  

             tekste shqip dhe italisht. 

1959                  Kangjelet e Rilindjes, Romë. Botimi shoqërohet me përkthimet italisht të poezive. 

                          "Come nasce in Albania un canto popolare", Studi in onore di Angelo  

Monteverdi, Modena. 

1960                  Shija e bukës së mbrume, roman, Romë.  

1963                  Antologia della lirica albanese, Editore Vani Scheiwiller, Milano.  

1963                  Pasqyrat e Narçizit, bot. i II-të i redaktuar, Romë.  

1965                  Albania, në Enciclopedia dei popoli d'Europa, Milano. 

1969                  Symfonija e shqipeve, poemë, bot. II-të, Shêjzat, Romë. 

1972                  The Symphony of Eagles, transl. Anest Andrea, Roma.  

1972                  Saggi di Letteratura Albanese, Leo Olschi,  Firenze. Një përmbledhje me  

shkrime dhe kumtesa mbajtur në konferenca të ndryshme.  

2000                   Estetikë dhe kritikë, përg. S. Çapaliku, Afërdita, Tiranë. 

2003                   Vepra 1-6, red. Nazmi Rahmani, Faik Konica, Prishtinë. 

2010                   Pasqyrat e Narçizit, Shejzat, Romë 1963; bot. 3, Pakti, Tiranë. 

1984  Hija e Maleve (Shoqnija Botuese Letrare, Livonia, Michigan, USA). 

2011                   Hija e maleve, komentuar nga. L. Ndoja, Pakti, Tiranë. 

2013                   Tregtar flamujsh, komentuar nga. L. Ndoja, Pakti, Tiranë. 



 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1959                  Tamburi, P. Pierino: "Konferenca del prof. Koliqi" [mbi social-realizmin],  

                          Shêjzat, nr. 1-2, f. 139-141. 

1978                  Numër përkujtimuer kushtue prof. Ernest Koliqit, Shêjzat, përg. Martin Camaj et.  

             al., Romë 1978. 

2003                  Shehri, Dhurata, Koliqi mes malit dhe detit, Onufri, Tiranë 2003. 

2007                  Shehri, Dhurata, Modelime poetike e prozaike tek "Pasqyrat e Narçizit", Disert.,  

U.T.  

2009 Smaqi, Laura: Zbulimi i vetvetes n'pasqyrë t'letravet, (proza e shkurtër e 

Koliqit), QSA, Maluka. 

 

VLERËSIME   

 

Medalja e arit e Shoqërisë Dante Alighieri. 

Ylli i artë për meritë të shkollës. 

1966  Akademik Ordinar i Akademisë Tiberine.   

Akademik Nderi i Akademisë Teatine të Chieti-t për Shkencat. 

  Antar i Akademisë së Abruzzi-t për Shkencat dhe Artet. 

  Anëtar efektiv i Akademisë së Mesdheut, 

Akademik Nderi i Qendrës Ndërkombëtare për Studimet Shqiptare të Palermos. 

 

Pseudonimet: Bashkimtari, Erkol, Hilush Vilza, Hilushi, K.,e.k., H.,h.v., Shêjzat, Xixat e  

                       Shêjzave.  

 

19) FADIL KARAKAÇI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

                          

                         Lindur në Shkodër. 

1941-43            Bashkëpunon me revistën Shkëndija, Tiranë. 

1944                 Mërgon në Itali, vendoset në Napoli. 

1960-66            Bashkëpunon me revistën Shêjzat.                  

 

 KRONOLOGJI E VEPRËS 

  

1941                 "Egloget e Virgjilit", Shkëndija, nr. 10, Tiranë, f. 15-16. 

1957                 I nemici del popolo, dramma in 2 atti, Ed. Gastaldi, Milano. 

 

20) FEHIME PIPA 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 



1925 Lindur në Shkodër në një familje intelektuale, motra e dytë e Arshiut. Nga femrat 

më të kultivuara shqiptare. 

1945 Diplomohet në mësuesi: Institutin femnor, Tiranë". 

1946                  Familja Pipa përndiqet nga regjimi: vëllai av. Muzaferi vritet në hetuesinë e 

Shkodrës dhe Arshiu dënohet me 10 vjet burg. 

1955                  Për të mbijetuar, përgatit kopsa balte dhe i nxjerr fshehtas në tregun e Shkodrës. 

1957                  Arratiset me të vëllain në Jugosllavi e veshur si fshatare ku e priste i fejuari Atfi 

Llukaçeviç, në Bosnje me të cilin u martua. Emigrojnë fillimisht në Sarajevë. 

1959                  Emigron në SHBA ku i bashkohet i biri Senad. 

1965  Laurohet, Bachelor in French, Un. Quins, Colleg, New York. 

1965-91 Ushtron mësimdhënien në New York: gjuhët: frengjisht, italisht, spanjisht,  

anglishte si gjuhë e dytë. 

1971  Fiton gradën Master of Arts in French, Kolegji Hunter, New York City. 

1980-87             Gazetare në radion Zëri i Amerikës, Washington, me pseudonimin Lira Temali. 

1987-97 Banon me djalin, Senadin dhe Arshiun në Washington. 

2007  Kthehet përfundimisht në Atdhe, jeton në Tiranë. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1960             "Education in comunist Albania", Shqiptari i lirë, tetor, New York. 

1961             Nji shekull shkollë shqipe, 1939-1944, Roma, Arti Grafiche A. Urbinati, f. 54. 

1961                 "Ferma", tregim, Shêjzat, nr. 1-2, Romë f. 12-17. 

             "The albanian school today", Dielli, nëntor, Boston. 

1961-62-63      "Nji shekull shkollë shqipe", Shêjzat, nr. 7-8, Romë, f. 234-238; nr. 1-2,  

            f. 39-43; nr. 3-4, f. 111-115. 

1968                 Elementary Albanian / Filtar i Shqipes, Albanian-English glossary, Un. George  

            Town, Washington, Vatra, printed in Italy, Rome. 

1990                 "The brick factory", novel, Albanica, nr. 1, New York. 

1992                 "The long Journey to not home", Albanica, nr. 3-4, New York. 

                         "The state farm", novel, Albanica, nr. 3-4, New York. 

                 

Dorëshkrime: 

 

1961                   Nji shekull shkollë shqipe, Pjesa I, 1939-1944, (periudha e okupimit italian) 3 f. 

2011                   Kronika familjare, libër mbi historinë e familjes Pipa, para dhe mbas  

              komunizmit. 

2013                   Monografi për Arshi Pipën. 

                    

VLERËSIME 

 

Dekorata e Presidentit : Medalja Naim Frashëri, kl. I. Personalitet i Diasporës. 

 

Pseudonimi: Lira Temali. 

 

21) FIQRET FTERA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 



 

1917?  Lindur në fshatin Fterrë të Kurveleshit. 

1943  Bashkëpunoi me revistën Shkëndija të Koliqit, Tiranë. 

1944  Emigroi në SHBA ku përfundoi studimet për filozofi. 

  Profesor i filozofisë në Un. e SHBA. 

1997  Vdes në SHBA. Le amanet që t'i digjej trupi dhe hirin t'ia shpërndanin në detin e 

  Borshit. 

1999 Kryhet ceremonia e hedhjes së hirit të trupit të F. Fterës në detin e Borshit nga i 

biri dhe banorë të Fterës. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1943                 "Për një ritrajtim theatror", Shkëndija, nr. 8-9, Tiranë, f. 32-33; f. 47. 

 

22) GIUSEPPE GRADILONE 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1930                 U lind në Shën Dhimitër Koronë të Kozencës në një familje arbëreshe. Mësimet  

            fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. 

1951                 Diplomohet për letërsi në Universitetin e Romës "La sappienza". 

1957                 Bashkëpunon në revistën Shêjzat të Koliqit me kritika që nga numri i parë i saj  

            deri në numrin e fundit të saj më 1978. 

1952                 Lektor i gjuhës shqipe në Universitetin e Romës. 

1962                 Merr titullin docent dhe asiston Koliqin në Institutin e Studimeve Shqiptare, pranë  

            Universitetit të Romës.          

1975             Pas vdekjes së Koliqit bëhet pika e referimit e Institutit të Studimeve Shqiptare. 

1980-97            Drejton katedrën e Institutit të Studimeve Shqiptare të Universitetit të Romës. 

1998             Del në pension. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1958                  "Tecnica, motivi e poesia nella Bagëti e Bujqësi di Naim Frashëri", Shêjzat, 4-5,  

f. 254-264. 

1960                  Studi di letteratura albanese, Urbinati Editore Roma. 

1963             "Ernesto Koliqi e gli Italo-albanesi", Shêjzat, numër i posaçëm. 

1965  De Rada, Girolamo, - 1814-1903, Instituto di studi albanesi, Roma. 

1971 La letteratura albanese e il mondo classico: quattro studi, Instituto di studi 

albanesi, Roma. 

1974                  Altri studi di letteratura albanese, Instituto di Studi Albanesi, Nuova serie, Vol  

VI, Roma.  

1979 Panaini e Dellja; Fëmija pushtjerote, Francesco Antonio Santori, Instituto di 

studi albanesi, Roma. 

1983 Schiro, Giuseppe, - 1865 - Criticism and interpretation, Bulzoni, Roma. 

1986                  Zonjës madhe perëndeshë Elenës Gjika, Giuseppe Serembe, Introduzione,  

trascrizione e apparato critico, Instituto di studi albanesi, Roma.  

http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=subject:%22Schiro%2C%20Giuseppe%2C%20-%201865-%20-%20Criticism%20and%20interpretation.%22&iknowwhatimean=1


1989                  Contributo alla critica del testo dei canti di Giuseppe Serembe. Instituto di studi  

albanesi, Roma. 

1997                  Studi di letteratura albanese contemporanea, (Fatos Arapi, Pjetër Arbnori, Visar  

Zhiti) "La Sapienza", Roma 1997. 

1997                  Pjetër Arbnori - shkrimtar, përkth. Daniel Gazulli, Gjergj Fishta, Lezhë. 

 

Nistore: G.G. 

 

23) GJON PJETËR GJOMARKAJ 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1928              Lindur në Orosh. Anëtar i familjes Gjomarkaj, vëllai i Ndues.              

1946                 Pas vrasjes së Mark Gjomarkajt, i plagosur, mbërrin të arratiset nga kufiri grek. 

1980                 Drejtor i së përkohëshmes L'Albanie Democratique. 

                         Ka bashkëpunuar me të përkohëshmet: Qindresa shqiptare, Jeta Katholike  

            Shqiptare etj. 

1980-88            Speaker në seksionin shqip të Radio Vatikanit. 

1988-91            Drejtor i seksionit shqip të Radio Vatikanit. 

1991-96            Ka drejtuar misione bamirësie në rrethin e Mirditës duke sjellë në Rrëshen pajisje  

                         mjekësore etj.  

2014             Jeton në Palermo. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1986          "Nanë Tereza e Kalkutës kush asht kjo grue?", Koha e Jonë, Paris, f. 214-216. 

 

24) GJON SINISHTA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1929                U lind në një familje shqiptare në Mal të Zi. 

1941-47           Mësimet e para i mori në Seminarin Jezuit dhe në Kolegjën Saveriane të Shkodrës. 

1946                Mars. Gjon Sinishta në moshën 17-vjeçare u bë dëshmitar në Qendrën Jezuite në  

           Shkodër kur u bastis nga Sigurimi i Shtetit. Aty ku dergjeshin përtokë në fjetinën e  

                        Seminarit Papnor më se 100 seminaristë jezuitë dhe dioqezianë, fretën dhe  

 priftërinj, ai u betua se do ta bënte publike në botë këtë përndjekje nëse do të dilte       

 gjallë nga Shqipëria. 

1947                Nis noviciatin në Mal të Zi, por ndërpret studimet për t'iu përkushtuar gazetarisë. 

1949-56           Kryen Shkollën Shtetërore të Medias në Beograd dhe punësohet si spiker i  

           programit të Lajmeve në shqip të Radio Beogradit, Radio Titogradit dhe Radio  

           Prishtinës.  

1951                Kryen shërbimin ushtarak në Shkollën e Oficerëve në Rezervë, si trajnues me  

           gradën leitnant në fushën e komunikacionit. 

           Emërohet gazetar në të përditshmen Rilindja, në të njëjtën kohë përkthen disa                 

           vepra publicistike nga serbo-kroatishtja. 

1956                Shtator. Arrestohet me akuzën "agjitacion e propagandë antikomuniste dhe  



           spiunazh në favor të Shteteve të Bashkura të Amerikës. Dënohet me pesë vjet  

           burg.  

1961                Lirohet nga burgu dhe punon si llogaritar në Zagreb, Ljubljanë etj. Arrestohet tri  

           herë të tjera me akuzën "nacionalist i rrezikshëm".  

1964                U arratis nga Jugosllavia dhe vendoset në Austri, në Milano bashkohet me  

                        mësuesit e tij jezuitë në Qendrën e Studimeve Sociale, derisa emigroi në SHBA.  

1965-68           Kreu studimet në Colombiere College në Clarkston, Michigan, dhe në  

           Universitetin John Carroll të Cleveland-it në Ohio, ndërkohë punoi në impiantet e  

           montimit të kompanive  

           Ford dhe General Motors.  

1965 Themelon Qendrën Katolike Shqiptare, (American Albanian Catholic Charity) me 

anë të së cilës mblodhi dhe nisi publikimin e fakteve mbi krimet e kryera në 

Shqipëri ndaj klerit dhe Kishës. 

1966 Shtator. Kardinali John Dearden i Detroitit e njeh zyrtarisht Qendrën. 

1967                Botoi në anglisht librin me kujtime Sacrifice for Albania 1946-1966, ku  

           përshkruan përndjekjen ndaj besimit fetar në Shqipërinë komuniste.  

                        Emërohet drejtor i Kishës Misionare pranë Universitetit të Santa Klarës.  

Diplomohet në Universitetin John Carroll të Cleveland-it, Ohio. Mbështeti 

emigracionin shqiptar në SHBA, duke denoncuar para opinionit publik amerikan e 

ndërkombëtar krimet e regjimit komunist të Tiranës, sidomos ato ndaj Kishës e 

Klerit Katolik. 

1980-94          Themelon revistën Buletini Katolik Shqiptar ideuar dhe drejtuar prej tij sa qe gjallë  

           që u bë tribunë e emigracionit shqiptar për të drejtat e njeriut në Shqipëri dhe  

Kosovë veçanërisht ato fetare. Sinishta u bë i njohur me veprën në anglisht: The  

fullfilled promise,  A documetary Account of Religious Persecution in Albania;  

(Premtimi i mbajtur: një raport i dokumentuar i përndjekjes së fesë në Shqipëri.  

Mblodhi rreth revistës si bashkëpunëtorë personalitete si: Zef V. Nekaj, Arshi  

Pipa, Sami Repishti, Anest Andrea, Rexhep Krasniqi, Giorgio Silvestri, Imz. Zef  

Shestani, Dom Mark Kolaj, Anton Gaspri etj.  

1985 Organizon me Universitetin e Santa Clara-s përkujtimin e "40 vjetorit të 

persekutimeve në Shqipëri".  

1986 25 shtator. Pritet në audiencë nga Papa Gjon Pali i II-të, pas Meshës së Shenjtë 

çuar nga Ati i Shenjtë në kapelëne tij private, bashkë me fetarë të tjerë, me rastin e 

20 vjetorit të krijimit të Qendrës Katolike Shqiptare në SHBA. Papa bekon 

flamurin shqiptar. 

1994 Ndërron jetë në Santa Clara të Kalifornisë, SHBA. 

 

 KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1967                 Sacrifice for Albania 1946-1966, H & F Composing Service - Printing. 

1976                 The fullfilled promise, A documetary Account of Religious Persecution in Albania,  

            Santa Clara, California. 

1996             Letra, (letërkëmbim me Martin Camaj) Hylli i Dritës, nr. 1-2, Tiranë, f. 69-80. 

 

Përkthime: 

 

Belden, John: Kina trondit botën. 

Debreceni, Josef: Krematoriumi i ftohtë. 

Dedijer, Dr. Vladimir: Marrëdhëniet Jugosllave-Shqiptare 1939-1948. 

 

 



25) ISUF LUZAJ 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

U lind në Vlorë. Mësimet fillore i kryen në vendlindje.  Shkollën e mesme e 

kryen në Itali. 

1935  Diplomohet në degën filozofisë në Universitetin e Sorbonës. 

1943-44 Gazetar i njohur i shtypit klandestin të organizatës Balli Kombëtar. 

1944 Tetor, mori pjesë në mbledhjen e Krijimit të Bashkimit Dibran si përfaqsues i 

Ballit Kombëtar me mision bashkëpunimin e forcave shqiptare me ato angleze 

dhe të shqiptarëve në Maqedoni. 

1945  Mërgon në Itali. 

1946-48 Punon si bibliotekar në Bibliotekën e Vatikanit ku u fsheh për t'i shpëtuar 

gjykimit pasi ishte i përfshirë në listën e ekstradimit penal për në Shqipëri. 

1948 Emigron në SHBA. 

1956 Shërben si përkthyes në një tur konferencash të Zhan Pol Sartrit në SHBA. 

 Pedagog në kolegj, dhe lektor i filozofisë në Universitetin e Ilinoisit të SHBA. 

2000 Vdes në SHBA. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1937  Rrëfime, vjersha. 

1954  Lumenjtë rrjedhin të kuq, roman në spanjisht, [Argjentinë]. 

1986 Labërija, simfonija e stinave, poemë, Koha e Jonë, numër i posaçëm, Paris, f. 

114-117. 

1994 Ekzistenca dhe boshësia, Dituria, Tiranë.  

1999 Sëmundjet e shekullit tonë, esse filozofike, Tiranë. 

2001 Lamtumira e yjeve, poemë, Tiranë. 

 Topografi labçe, poemë, Tiranë. 

2003 Përtej së mirës dhe së ligës, Ombra GVG, Tiranë 

2005 Rindërtimi i fuqive shpirtërore, Ombra GVG, Tiranë. 

 

26) JUSUF GËRVALLA 

 KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1945   1 tetor. Lindur në Dubovik, rrethi i Deçanit.  

1970  Nis të merret me krijimtari dhe përkthime në shqip të letërsisë jugosllave etj. 

1979 20 dhjetor. Arratiset në Austri që atje emigron në Gjermani ku nis veprimtarinë 

nacionaliste. 

1982 17 janar. Vritet nga agjentura e UDB-së jugosllave, në Untergrupenbah 

(Gjermani). 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1975  Dy florinj të një dashurie, roman, (i censuruar) biblioteka Dituria, Bota e re. 

1975  Fluturojnë e bien, poezi, Rilindja, Prishtinë. 

1978  Kanjushë e verdhë, poezi, Rilindja, Prishtinë. 

1979  Shenjat e shenjta, poezi, Flaka e vëllazërimit, Shkup. 

1982  Bekimi i nënës, poezi, Naim Frashëri, Tiranë. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/1945
http://sq.wikipedia.org/wiki/1_tetor
http://sq.wikipedia.org/wiki/De%C3%A7ani
http://sq.wikipedia.org/wiki/1982
http://sq.wikipedia.org/wiki/17_janar
http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjermani


  Rrotull, roman, Naim Frashëri, Tiranë. 

1984  Procesi, biblioteka Liria, ―Zëri i Kosovës‖, Zvicër. 

1992   Vepra letrare, 4 vëll. përg. Sabri Hamiti, Ora, Prishtinë, 1992. 

2010  Vepra, 4 vëll. përg. Sabri Hamiti, Faik Konica, Prishtinë 2010. 

 

Përkthime: 

 

1979  Asturias, Migel Anhel: Legjendat e Guatemalës, përkth. Jusuf Gërvalla, Rilindja,  

Prishtinë. 

1977  Kish, Danilo: Klepsidra, Rilindja, Prishtinë. 

Zllobec, Ciril: Amshimi im i shkurtër, poezi, përkth. Jusuf Gërvalla, Rilindja,  

Prishtinë. 

1979  Marinkoviqit, Ranko: Gloria, dramë, përkthim teatror (1975), Rilindja, Prishtinë. 

 

27) KARL GURAKUQI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1895  24 mars. Lindur në Shkodër ku mori mësimet e para. 

1909-13 Kryen shkollën e mesme në Salcburg të Austrisë. 

1913-17 Diplomohet në Fakultetin e Filozofisë në Graz të Austrisë. Sekretar i Komisisë 

Letrare në Shkodër. 

1921-22 Inspektor Epror në Ministrinë e Arsimit. 

Shërbeu si profesor i gjuhës shqipe dhe latinishte në Liceun e Shkodrës dhe 

Institutin Femëror në Tiranë. 

1939-44 Anëtar i Institutit të Studimeve Shqiptare. 

1944  Emigron në Itali vendoset në Austri dhe pastaj në Itali, Bressanone. 

1948-1969 Lektor i gjuhës shqipe në Institutin Ndërkombëtar të Studimeve Shqiptare në 

Universitetin e Palermos. 

1971  6 dhjetor. Vdiq në shtëpinë e djalit dr. Gilbertit në Bressanone të Bolzanos, Itali. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1941 Shkrimtarët Shqiptarë, v. II, Nën përkujdesin e E. Koliqit, Ministria e 

Arsimit,Tiranë. 

1958 Grammatica Albanese dell'uso moderno, Centro internazionale di studi Albanesi-

Palermo.  

1966  Nëpër vullajet e Shêjzave, botim bibliografik, Shêjzat, Romë. 

1967  Grammatica albanese dell' uso moderno, II edizione, Palermo. 

2009  Shkrimtarët Shqiptarë, v. 2, bot. 2, Pakti, Tiranë. 

 

Përkthime: 

 

  Shuflai, Milan: Serbët dhe shqiptarët. 

  De Amicis, Edmondo: Zemra. 

 

Pseudonime: Gjuhëtari, k.g. 

  

  

28) KOSOVË REXHË-BALAJ 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Sabri_Hamiti


KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1929  Lindur në Gjirokastër në një familje me origjinë nga Peja. 

1948-53 Kryen studimet në fakultetin filologjik të Beogradit, në degën e sllavistikës. 

1954-63 Mësues dhe gazetar në Kosovë. 

1964 Emigron në Goteborg, Suedi, ku hap një shtypshkronjë, më pas ushtron 

mësuesinë. 

  

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1964  "Vjerrsha", Shêjzat, nr. 11-12, f. 478-479. 

1965  "Vjerrsha", Shêjzat, nr. 7-8, f. 240-245. 

1966  "Vjerrsha", Shêjzat, nr. 5-6, f. 165-168. 

1966  "Vjerrsha", Shêjzat, nr. 9-12, f. 318-319. 

1967  "Vjerrsha", Shêjzat, nr. 1-4, f. 11-17. 

1967 "Nji poezi flijimesh: Nji poem profetik," A. Blok, Skitët, Shêjzat, nr. 9-12, f. 351-

355. 

1968  "Skenderbegu në letërsin suedeze", Shêjzat, nr. 4-6, f. 196-197. 

1969  "Haxhillëk arbëresh", Shêjzat, nr. 4-6, f. 236-243; nr. 7-9, f. 331-336. 

1970 "Dielli nuk e humbë rrugën as nëpër vrantësi", ndikimet e let. Jugosllave, kritikë 

komparative, romani i Murat Isakut, Shêjzat, nr. 1-3, f. 59-66. 

1972 "Prijsi i romantizmit suedez admiron shpatën e  Skënderbeut", Shêjzat, nr. 5-8, f. 

237-240. 

1971-78 "Bardh e zi rreth Drinit", Shêjzat, nr. 1-4, f. 47-57; 1972, nr. 1-4, f. 9-13; 1973, 

nr. 1-4, f 49-53; nr. 5-6, f. 243-249; nr. 9-12, f. 321-328; 1978 nr. përkujtimor, f. 

293-297. 

1972 "Lutjet njerëzore të nji poeti", kritikë për poezinë e Murat Isakut, Shêjzat, nr. 9-

12, f. 370-377. 

1972  Belbëzime poetike, Struvres Boktryckeri, Goteborg. 

1974  Kronika poetike e një shpirti të ndezun, Goteborg. 

 

Suedisht: 

 

1980   Poetiskt mummel (Mërmërima poetike), poezi, Goteborg. 

Viskningar och slammer (Pëshpëritje dhe britma), poezi, Goteborg. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1973  Ernest Koliqi, "Poezija e Kosovë Rexha-Balës", Shêjzat, nr. 1-4, f. 76-82. 

1974 Artan Iliri [pseud. L. Shllaku]: "Recension librash të reja në mërgim", Koha e 

Jonë, nr. 4-5-6, Paris, f. 34. 

 

 

29) KOST ÇEKREZI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1892  Lindi në fshatin Ziçisht të Devollit. Mësimet e para i kreu në vendlindje. 

  Emigroi në SHBA ku u diplomua në Universitetin e Harvardit. 

1917-21 Zhvillon aktivitet të dendur në federatën Vatra. 



Themeloi gazetat Telegrafi dhe Ora.  

1959  Vdiq në SHBA. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1917  Letra, shkresa fjaltore, Boston. 

1919  Albania, past and present, New York. 

1921  Historija e Shqipërisë. 

Historija e vjetër. 

Historija Mesjetare.  

Historija e re. 

 

Përkthime: 

 

1923  English-Albanian Dictionary, Boston, USA, Publisher: Ilia Chapullari. 

1930  Dumas, Aleksander: Konti i Malit të Krishtit [Montekristos].   

 

 

30) KRIST MALOKI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1900 U lind në Prizren ku kreu mësimet fillore pranë shkollës së kishës katolike të 

Prizrenit. 

1912 Dërgohet në Austri me bursë shtetërore ku kreu shkollën e mesme. 

1923 Gusht-tetor. Nëpunës në Ministrinë e Arsimit dhe në Bibliotekën Nacionale. 

1924 Largohet përfundimisht nga Shqipëria në Austri. 

1929 Mbron doktoratën për Filozofi. 

1934 Mbron doktoratën e dytë në Shkencat Juridike. 

1935- Profesor i rregullt i Akademisë Tregëtare të Grazi-it për letërsinë shqipe dhe 

ballkanike. Drejtoi për 10 vjet katedrën albanologjike dhe ballkanologjike në 

Universitetin e Gracit deri në suprimimin e tyre nga shteti austriak.  

1938-66 Profesor i drejtësisë dhe ekonomisë politike në Akademinë Tregëtare të Gracit. 

1962 I ftuar në Shqipëri, me të shoqen prof. Freya nga Komiteti i Marrëdhënieve me 

Botën e Jashtëme, si qytetar i Austrisë. Viziton në Shkodër fshehtas Kishën e 

Fretënve në Gjuhadol. 

1966 Del në pension dhe dekorohet me çmimin më të lartë të Akademisë Shkencore të 

provincës së Karincjes në Austri. 

1973  5 nëntor. Vdiq në qytetin e Graz-it, Austri. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1925  Naim Frashëri, studim, Graz, Austri, botim i studentëve në Austri. 

1935  "Orjental apor Oksidental", Hylli i Dritës, Shkodër. 

1938  "A asht poet Lasgush Poradeci I", kritikë, Përpjekja Shqiptare nr.18-24, Tiranë. 

1939  "A asht poet Lasgush Poradeci II", kritikë, Përpjekja Shqiptare nr. 25-27, Tiranë. 

1944  "Kritikë për poezinë të Lasgushit", e përjavshmja Shqipnia. 

1960  Boton një seri artikujsh për At Gjergj Fishtën në gazetën Dielli, Boston. 

1964 "Pro Doma - në mes nesh", Dielli, mars, Boston. Analizë socio-politike për 

udhëtimin në Shqipëri, në tri pjesë.  

2003  "Orjental apo Oksidental", Plejad, Tiranë. 



2005 Refleksione, kritikë (letrare), analiza dhe mendime, përg. Albert Ramaj, Faik 

Konica, Prishtinë. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1996 Rugova, Ibrahim: "Përpjekje psikanalitike për kritikë objektive", në: Kahe dhe 

premisa të kritikës letrare shqiptare 1504-1983, bot. i dytë, Eurorilindja,  Tiranë, 

f. 129-136. 

 

Pseudonimi: Krist Lepeteni. 

 

31) LEC SHLLAKU 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

   

1919  Lindur në Shkodër. 

1934  Kryen Normalen e Elbasanit. 

1936-40 Diplomohet në Fakuletin e Pedagogjisë në Universitetin e Firences. 

1962  Themelon revistën Koha e Jonë në Paris, shtypur në Firence. 

1965 Në krye të një grupi bashkatdhetarësh (A. Andrea, L. Juka, P. Ktona, Dr. S. Juka, 

H. Tonuzi, Z. Pashkdeda, A. Papanikolla, N. Zaimi, Zj. Kohen) themeloi hapjen 

e shkollës së parë shqipe në New York më pas, të drejtuar nga Nexhmie Zaimi e 

Selahedin Velaj. 

1966 Kthehet në Paris ku vijon të editojë revistën Koha e Jonë. 

1978 10 korrik. Veprimtar kryesor në vënien e emrit Skënderbeu një sheshi në Paris.  

  Gjithë jetën iu përkushtua shtypit të mërgimit midis Firences dhe Parisit. 

1991-94 Zhvillon polemika me gazetën homonime hapur në Shqipëri (Lezhë), duke 

kërkuar të drejtën e titullit, por pa sukses. Jep disa intervista në të përkohëshmet e 

vendit. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1983  Scanderbeg, Libri-kujtim i sheshit, vëllim antologjik  me il. 350 f., Firenze. 

 

Pseudonime: Genc Tujani, Artan Iliri, Ilir Tirana, Ujk Mali, Skender Labinoti, Petrit Qerreti, Lisi  

         i Shpatit, Taulant Shkumbini. 

 

32) LIGOR BUZI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1950              Kryen studimet e larta në Itali. 

1955  Emigron në SHBA ku bashkëpunon me shtypin e Diasporës. 

Harton tregime dhe komedi të shkurtëra. 

1986  Shpërngulet në Easton të SHBA. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1986  "Vargje: Kushtime e kujtime", Koha e Jonë, numër i posaçëm, f. 175-178. 

 



33) AT LUIGJ (JAK) MARLEKAJ  
 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1906  19 nëntor. At Jak Marlekaj u lind në Plan, të Dukagjinit. 

1914-17  Mësimet e para i mori nga gjuhëtari At Justin Rrota. 

1917-24 Nxënës në Kolegjin Françeskan. 

1924-28 Kreu Gjimnazin në Shkodër pranë liceut Illyricum. 

1928-31  Kryen studimet teologjike në Arezzo të Italisë. 

1931  Dorëzohet  në Urdhërin e meshtarisë. 

1931-37             Jep mësim në Gjimnazin Françeskan Illyricum . 

1932  Emërohet kryeredaktor i revistës Zani i Shna Ndout, bashkëpunon me revistën 

Hylli i Dritës, drejtuar nga At Gjergj Fishta, At Anton Harapi, ku botoi mjaft 

shkrime. 

1937-41             Kryen studimet për Gjuhë dhe Letërsi Moderne, pranë Universitetit të  

Bologna-s në Itali. 

1941  Mbron shkëlqyeshëm laurën "La grafica albanese attraverso scrittori del periodo 

1462-1908" dhe merr titullin Doktor në letërsi.  

1955 Para një komisioni të posaçëm të arsimit shtetëror të Italisë, fitoi të drejtën të 

mbajë ligjërata për Gjuhën shqipe në të gjitha Universitetet e Italisë, si në 

Milano, Bologna e Bari. 

1965                  Profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Barit.  

Merr pjesë në një konferencë për Zef Schiro-in, ku paraqiti studimin "Giuseppe 

Schiro e le tradizioni popolari albanesi". 

1993  Kontribuon në rihapjen e revistës Hylli i Dritës në Tiranë. 

2003  27 korrik. Ndërroi jetë në Kuvendin e Shën Andout në Bari. 

 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1941 Së bashku me Prof. Gino Bottiglioni del nga shtypi, "L'anima dell'Albania nel 

Canto di Giorgio Fishta". 

1942                  At Jaku, ose Prof. Dr. Luigj Marlekaj, boton "Appunti del Corso di Lingua  

Albanese". 

1943   Boton shkrimin "Per lo studio delle palatali albanesi". 

1951  Botohet punimi shkencor "Aspetti di ospitalita indoeuropea presso gli albanesi". 

1958  "La piu antica pubblicazione in lingua albanese", Quaderni di Glottologia III,  

Bologna. 

1969  Scanderbeg nelle tradizioni popolari albanesi, Arti Grafiche FAVIA, Bari, 1969. 

1973 Vita di Scanderbego, e botuar në Romë, 1973. At Jaku e zbuloi këtë dorëshkrim 

mbi jetën e Gjergj Kastriotit në Bibliotekën Kombëtare të Firences.  

1989   Pietro Bogdani e l'Albania del suo tempo. Marlekaj, Paolo del Colle, Bari. 

1995 "Pjetër Mazrreku e relacioni i Pultit", Hylli i Dritës, 5-6, Tiranë, 1995, f. 60-74. 

2008 Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij, me riprodhimin fotografik të njiqind e 

tridhetedy dokumentave, përktheu Willy Kamsi, Botime Françeskane, Shkodër. 

 

Dorëshkrime: 

 

Speculum Confessionis, Pasëqyra e t'Rëfyemit, transkriptim i veprës së Pjetër Budit. 

Dorëshkrime historike, të nxjerra nga Propaganda Fide, fotokopje, të shekujve XVI-XVII. 

 



Përkthime: 

 

1937   Dandolo, Milly: Zëmra n'udhtim , përktheu në shqip At Jak Marlekaj.  

1969 Fishta, At Gjergj: Jerina ase Mbretnesha e Luleve, shqip-italisht, përktheu At Jak 

Marlekaj. 

1973  Fishta, P. Giorgio: Jerina ossia reggina dei fiori, trad. P. G. Malekaj, Bari. 

2008 Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij, përkthye, pajisë me shënime dhe 

redaktue nga Willy Kamsi, Botime Françeskane.   

 

34) MARTIN CAMAJ 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1925                  13 korrik. I biri i Kolës dhe Terezës, u lind në një familje të thjeshtë në  

                 Temal të Dukagjinit pranë Drinit. Ishte më i vogli ndër 7 vëllezërit. 

1935-46             Vendoset dhe ndjek në Shkodër mësimet fillore në Kolegjin Jezuit të Shën  

Saverit.  

Ndërpret shkollën në vitin e tretë pas mbylljes së Liceut të Jezuitëve dhe  

shkollave të tjera fetare nga regjimi komunist.   

1946-48             Emërohet kryemësues në komunën e thellë malore të Prekalit. 

1948                   Arratiset në Jugosllavi ku vijon të ushtrojë profesionin e mësuesit në shkollën  

fillore "Mahmut Lekiq" të Tuzit në Mal të Zi. 

1949                  1 korrik - 30 shtator. Përfundon një kurs arsimor në Pejë ku pajiset me  

"Diplomën e pjekunis për mësuesi". 

1950                  Vendoset në Beograd ku fillon studimet e larta në Universistetare dhe pas pesë  

vjetësh diplomohet në degën e filologjisë romane. Në këtë kohë përfundon një  

studim mbi fjalorin greqisht shqip të Konstandin Kristoforidhit të mbetur në  

dorëshkrim. 

1955-56             Nis një kualifikim pasuniversitar në degën e albanologjisë në Fakultetik Filozofik  

të Universitetin e Sarajevës. Nën udhëheqjen e Henerik Bariç dhe Rikard  

Kuzhmiç, Këshilli shkencor i fakultetit i miraton tezën doktorale të paraqitur prej  

tij "Gjuha e Gjon Buzukut". 

1956-58             20 korrik. Emigron në Itali, ku vendoset në Romë. Regjistrohet në  

Universitetin e Romës në Institutin e Studimeve Shqiptare që drejtohej nga  

Koliqi.  

Merr leksione nga poeti i madh Giuseppe Ungaretti çka do t'i ndryshojë  

konceptin për poezinë. Në këtë periudhë merr titullin doktor pas kërkimeve  

shkencore në studimet komparative të shqipes së atdheut me të arbëreshëve në  

Itali. 

1957                  Bëhet bashkëpunëtori kryesor i Koliqit i cili e emëron kryeredaktor të revistës  

Shêjzat. Nga vështirësistë ekonomike bën përpjekje për të emigruar në SHBA me  

bashkëshorten e parë me origjinë sllave. 

1960                  15 mars. Laurohet Dottore in Lettere con lode me tezën "Il messale" di Gjon  

Buzuku. 

1959-64             Emërohet nga Koliqi Lektor i jashtëm i Institutit të Studimeve Shqiptare në  



Romë, por Camaj do të largohej në Gjermani. 

1960                  Dhjetor. Me rekomandimin e mikut të shqiptarëve Ordinarit të Seminarit  

të Sllavistikës Alois Schmaus, fiton një bursë 10 mujore në Universitetin  

Ludwig Maximillian të Mynihut. 

1965                  21 janar. Fiton gradën akademike të Habilitacionit me temën e gjuhësisë mbi  

"Fjalëformimin shqip".  

1965                  Paraqet në degën e indoeuropianistikës një program ndërdisiplinor mjaft të  

             ndjekur nga doktorantët. 

 1971                 Janar. Themelon degën e albanologjisë që e udhëheq për 20 vjet  

(Ausserplanmasiger Professor). Katedra e Camajt në Universitetin e Mynihut  

bëhet e vetmja që bart programe MA dhe PhD për studentët e albanistikës në  

gjithë Perëndimin. Martohet me Erika-n dhe jeton në Lenggries të Bavarisë. 

1986                  Prill-maj. Në vijim të projektit të të lënë përgjysëm nga Koliqi më 1975, viziton  

komunitetet shqiptaro-arberëshe në SHBA: në New York, Boston, Ëashington,  

Detroit, duke shqyrtuar mundësinë e hapjes së një katedre të Studimeve shqiptare  

në një universitet amerikan. Vizitoi CIC (BKSH), universitetet Santa Clara të San  

Franciscos dhe të Stanford-it. 

1990                  30 shtator. Përfundon karrierën akademike me titullin profesor emeritus. 

1990                  24-28 gusht. Kryen një vizitë në Prishtinë i ftuar nga Lidhja e Shkrimtarëve të  

Kosovës, Universiteti i Prishtinës dhe Akademia e Shkencave dhe e Artit ku merr  

vlerësime si shkrimtar i shquar. 

1992                  12 mars. Pas një sëmundje të rëndë vdes në Lenggries. Lajmi jepet nga shtypi  

             kryesor gjerman.  

19 mars. Për shërbesën fetare erdhi nga Detroiti në Lenggries Dom Prenk 

Ndrevashaj. Fjalimin e rastit në kishën Stadtpfarrkirche të qytetit Bad Tolz e 

mbajti Arshi Pipa; u mbajt një meshë përkujtimore edhe në kishën e Shën Injacit 

të Un. të Kalifornisë.  

2 prill. Zhvillohet veprimtari poetike nga Klubi i Shkrimtarëve të San Françiskos, 

në nderim të Camajt kumtoi  poeti Stephen Schëartz. 

Në emrin e tij themelohet një fondacion në Lenggries nga përkthyesi i tij Hans-

Joachim Lanksch.  

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1953                 Nji fyell ndër male, Mustafa Bakija, Prishtinë. 

1954                 Kanga e vërrinit, Mustafa Bakija, Prishtinë. Dy librat e parë poetikë u redaktuan  

            nga shoku i tij i Kolegjës Saveriane, Gjon Sinishta, që punonte asokohe në  

            Rilindja. 

1958                 Djella, Tip. Comm. A. Urbinati, Romë.  

1964                 Legjenda, poezi, Shêjzat, Romë. 

1967                 Lirika mes dy moteve, poezi, Munchen. 

1969                 Lehrbuch der albanischen Sprache, Otto Harrassoëitz - Wiesbaden. 

1971                "E folmja e shqipfolësve në Greqi", në Studi Albanesi, Leo Olschi, Firenze. 

1971             La paralata albanese di Greci in provincia di Avellino, Studi Albanesi 4, Leo  

            Olschi, Firenze. 

1978                 Rrathë, Munchen. 

1978                 Njeriu më vete e me të tjerë, përmbledhje me poezi, Munchen. 

1981                 Dranja, Roma. 



1981                Seria letrare II "Biblioteka Shqiptare": 

1981                Dranja, Madrigale, Trofenik, Munich. 

1981                Shkundullima, proza, Trofenik, Munich. 

1981                Poezi, 1953-1967, Trofenik, Munich. 

1984            Albanian Grammar, Harrassovitz, Wiesbaden. 

1986 "Karakteristika të shtypit në Diasporë shqiptare", Koha e Jonë, Numër i posaçëm, 

Paris, f. 67-69. 

1986 Poesie, traduzzione di Francesco Solano, Ediprint s.r.l. Società Editrice, Siracusa, 

Italia. 

1987                Karpa, Albanien Institut, Munchen. 

1984                Albanian grammar, with exercises chrestomathy and glossaries, Otto  

           Harrassowitz, Wiesbaden, West Germany.  

1990                Selected Poetry, transl. Leonard Fox, New York University Studies in Near East  

           Civilization, New York. Camaj ishte autori i parë shqiptar që botohej në një  

           vëllim unik në SHBA. 

1991                Palimpsest, Munich & New York, Braun-Brumfield, Inc. Ann Arbor, Michigan,  

           USA. 

1991                Gedichte, Kyrill & Method Verlag, Munich.  

1991                Në hijen e gjarpnit, Jeta e re, Prishtinë, Kosovë. 

1994                Djella, versioni i dytë i romanit, Gjon Buzuku, Prishtinë. 

1996            Letra, (letërkëmbim me Gjon Sinishtën) Hylli i Dritës, nr. 1-2, Tiranë, f. 69-80. 

1997                Vepra letrare 1-5, përg. A. Klosi, Apollonia, Tiranë. 

2010            Diella. Vepra I, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë.  

           Poezi 1953 – 1967. Vepra II, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë, 2010.  

           Shkundullima. Vepra III, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë, 2010.  

           Njeriu më vete e me tjerë. Vepra IV, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë, 2010.  

                    Rrathë, Vepra V, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë, 2010.  

                        Nema, Buelli, Palimpsest, Vepra VI, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë, 2010.  

                        Karpa, Vepra VII, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë.  

           Dranja, Vepra VIII, përg. B. Demiraj,  Onufri, Tiranë.  

                      Poezi, Vepra IX, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë.  

                       Tregime, Novela, Drama, Vepra X, përg. B. Demiraj, Onufri, Tiranë. 

 

Përkthime: 

 

1959            Pasternak, Boris: Udhtimi i fundit i Doktor Zhivago, Shêjzat, nr. 1-2, f. 119-120. 

1959            Mrekullija, Shêjzat, nr. 1-2, f. 121. 

 

 KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1992               Martin Camaj 1925 -1992, "Jeta e re", nr i posaçëm, Prishtinë. 

1993               Martin Camaj, tradita dhe bashkëkohësia, Simpozium, Shkodër.  

1994               Berisha, Anton: Vepra letrare e Martin Camajt, Kozencë, Itali. 

1996               Petriti, Koçi: Në poetikën e Martin Camajt, monografi, Tiranë. 

D.K. - T. K.: Paraqiten botimet: përmbledhja Mrizi i Zanave e Gj. Fishtës dhe: 

Lirika mes dy moteve e M. Camajt, Hylli i Dritës, 3-4, Tiranë, f. 171-173 

2003               Çiraku, Ymer: Bota poetike e Martin Camajt, antologji e komentuar, Albas, Tiranë-  

                       Tetovë.  

2006               Shllaku, Primo: Nji Uliks që s'mbërriti kurr në Itakë, Gjergj Fishta, Lezhë. 

2007               Beqiri, Xh.: Stili dhe gjuha e Martin Camajt, AIKD, Prishtinë. 



2010               Camaj, Martin: Revista KRITIKA, 1: Numër i posaçëm kushtuar 85 vjetorit të  

          lindjes, përg. L. Ndoja. Kritika nga: E. Koliqi, P. Shllaku. 

2011               Martin Camaj për kulturën shqiptare. Shkrimtari dhe albanologu. Un. i Shkodrës  

          Luigj Gurakuqi. 

2012               Sinani, Shaban: Camaj i paskajuar, studim, Naimi, Tiranë. 

 

35) MENTOR ÇOKU-GROPA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1914 3 prill. Lindur në Elbasan, djali i delegatit të pavarsisë Hamdi Ohri Çoku-Gropa 

dhe nipi i Iliaz Pash Dibra-Çoku-t. Një nga eksponentët e diasporës politike. 

Mësimet e para i merr në Ohër. 

1933                Regjimi jugosllav i ndërpret studimet në vitin e tretë të shkollës së mesme në  

           Beograd. 

1936-40          Kryen studimet në Fakultetin Juridik të Milanos. 

1942-44          Deputet i Ohër-Strugës, në Asamblenë Shqiptare. 

1944            Qershor. Anëtar i organizatës Lidhja e dytë e Prizrenit, dhe partisë homonime në  

           mërgim. 

           Nëntor. Arratiset nga Shqipëria drejt Italisë. 

1946                Gazetar dhe themelues i fletores Valbona. Emigron në Itali. 

1953            President i Unionit Islamik për Europën me qendër në Romë. 

           Drejtor i Akademisë për Kulturë Islame me qendër në Romë. 

            Përgjegjës i të përkohëshmes: Islam Cultura e Civilta. 

1978  Ka zhvilluar misione diplomatike në Lindjen e Mesme, në paralajmërimin e 

Muhamar Gadafit para bombardimeve në Tripoli.  

1985 26 qershor. Merr pjesë në një audiencë me Papën Gjon Pali i II-të me rastin e 

takimit me mërgatën shqiptare në Vatikan organizuar nga fondacioni Nova Spes 

me 12 nobelistë e personalitete, ku Shenjtëria e siguron për "praninë e Shqipërisë 

në lutjet e Atit të Shenjtë". 

 Sekretar i Përgjithshëm i Unionit Islamik në Perëndim, me qendër në Romë. 

1990 Shtëpia e tij në Romë bëhet qendër "pelegrinazhi" e emigrantëve, mjaft prej të 

cilëve i sistemoi në punë. Shërbeu si mik e këshilltar i ekipeve të reja qeveritare 

dhe lëvizjes sindikale në Shqipëri. Kontributor për paraqitjen në Perëndim të 

forcave të reja demokratike. Mbas 45 vjetësh bashkohet me vajzën, e internuar, në 

Lushnje.  

1991 Organizator i takimit të Triestes: Berisha - Nano. Pjesën e mbetur të jetës e kaloi 

mes Romës dhe Tiranës duke ndikuar në demokratizimin e politikës.  

1996 14 prill. Vdes në Romë. Ceremonia e varrimit zhvillohet në Tiranë. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1979 "Njeriu në të vërtetën, kush asht", Koha e Jonë, Paris, nr. 10-11-12, 1979, f. 2-3. 

1981 Islam: Storia e civiltà, rivista trimestrale edita dalla Accademia della Cultura 

Islamica, direttore Dr. Mentor H. Cioku-Gropa, Corso Trieste, Roma. 



1986 "Per l'uomo dinnanzi all' eterno" [takimi me Papën], Koha e Jonë, Numër i 

posaçëm, Paris, f. 76-78. 

 

36) MIFTAR SPAHIJA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

            

1914 5 mars. Lindur në Kolosjan të Kukësit. Mësues që ka përdorur nëndialektin e 

Lumës në veprat e tij. 

1935 Kreu gjimnazin e Tiranës. 

1936-39 Diplomohet në Universitetin e Torinos Fakulteti i Letërsisë dhe Filozofisë pas 

kthimit në Shqipëri internohet në Bari, Rocca di Papa dhe Manfredonia. 

1941 Doktoron në letërsi. 

1944-46          Kthehet në Shqipëri nga arratiset me forcat e Muharrem Bajraktarit drejt Greqisë. 

1946-56          Qendron në kampet e Greqisë dhe në Itali.  

1952           Propozohet të përfaqësojë Kosovën në Komitetin Shqipëria e Lirë. 

1956           Emigron në SHBA. 

1964-80          Prof. as. i departamentit të frengjishtes në Universitetin James Madison,  

                       në Harrisonbourg të Virginias dhe në Un. Mansfield të Pensilvanisë. 

           Shkrimtar dhe romancier. 

1980               Vendoset në North Bergen, New Jersey. 

1992           Viziton Shqipërinë. 

2005           8 nëntor. Vdes në Betlehem të Pensilvanisë dhe varroset në vendlindje. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1970            "Pasojat e gjyqit t'Hasimes", tregim, nr. 4-6, Shêjzat, f. 159-164. 

1985 "Te guri i Skanderbegut" Nxjerrë prej nji romani, Koha e Jonë, nr. 4-5-6, Paris, f. 

28-30. 

1986                "Krushqija", tregim, Koha e Jonë, numër i posaçëm, Paris, f. 181-185. 

1990                Hasimja, roman, 728 f., Canada. 

1998                About Kosova, Botimet Koha, Prishtinë. 

2000                Taf Bardheti, Tiranë. 

2001                Met Malushi, Prishtinë. 

 

37) MHILL MARKU 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1919                27 shtator. Lindur në Shalë të Dukagjinit. 

1931-38           Mësimet e para i kreu në Shalë. Kreu dy vjet në gjimnazin shtetëror të Shkodrës. 

1938-39           Përfundoi maturën në Tiranë.  

1939-42           Përfundoi studimet e edukatës fizike në ―Farnesina‖, vendos të mos kthehet në  

           Shqipëri. 

1945-46           Profesor i edukatës fizike në Brescia, 1945-1946.  



1948            Diplomohet me korrespondencë, për drejtësi në Un. e Bolonjës. 

1948-49           Vijoi studimet në Institutin Gaspare Bertoni, në Udine.  

1949 Emigron në Shtetet e Bashkuara, emërohet mësues i shqipes në Institutin Ushtarak 

të gjuhëve të huaja në Presidio të Monterey-t, në Kaliforni ku studioi persishten 

dhe rusishten. 

1958             Profesor dhe drejtor i departamentit të gjuhës shqipe në këtë Institut.  

1963             Merr titullin studimor, amerikan Master of Arts, doktoratë në fushën e historisë. 

           Bashkëpunoi me të përkohëshmet e mërgimit në Perëndim dhe shtypin amerikan. 

1966             28 maj. Ndërroi jetë papritur në Monterey, Kaliforni. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1958            "Për ndore" Shêjzat, nr. 1-2, Romë, f. 42-44. 

           The Red Pioneer,[tregim] Monterey, Kaliforni. 

           Let God Be the Judge, Monterey, Kaliforni. 

 

38) MUSTAFA (MERLIKA) KRUJA 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1887               15 mars. Mësimet fillore i kreu në vendlindje ndërsa gjimnazin në Zosimean e  

          Janinës. 

1910               Diplomohet në shkencat politike në Stamboll të Turqisë. 

1912               Një nga organizatorët e kryengritjes kundra Turqisë. Mori pjesë në luftimet e  

          zhvilluara në Krujë dhe në lumin Mat. Delegat i Krujës në Kongresin e Vlorës ku u  

                       zgjodh Zv. Prefekt dhe sekretar i parë i Kryesisë së Këshillit Ministror. 

1914           Nën Qeverinë e Wiedit, këshilltar në Ministrinë e Arsimit. 

1918           Ministër i Postë-Telegrafit dhe delegat në Konferencën e Paqes. 

1921-56 Shkruan artikuj në gazetën e drejtuar nga Dom Mark Vasa: Mbrojtja Kombëtare, 

Vlonë; Populli, Shkodër; Corriere delle Puglie, Bari; Kuvendi, Romë drejtuar nga 

Sotir Gjika; Shqipëria e Re, Konstancë; L'Albanie Libre e BKI, Romë 1948-1956. 

1924 Prefekt në Shkodër në Qeverinë e Nolit. Qendron për 15 vjet në mërgim, kryesisht 

në Zarë të Kroacisë nga boton artikuj politikë në: Liria Kombëtare e Gjenevës, 

Shqipëria e re e Konstancës dhe studime në Hylli i Dritës dhe LEKA. 

1939 Qershor. Senator i Mbretërisë.  

1941 Jep dorëheqjen si Kryeministër. Shërben si këshilltar pranë Mëkambësisë së 

Përgjithëshme dhe Kryetar i Institutit të Studimeve Shqiptare. 

1944  Gusht. Bashkëpunon me Fiqiri Dinen në pamundësi të mbrojtjes nga UNÇ largohet 

nga Shqipëria duke lënë gruan dhe djalin e vogël Fatosin në internim. 

1945-48 Vendoset në Bologna të Italisë. 

1948-55 Emigron në Egjipt ku vendoset në Ramleh, Aleksandri. 

1955-56 Arrin në gusht  në Cannes të Francës ku qendron 2 vjet. 

1956 Gusht. Emigron pranë të birit Bashkimit në Niagara Falls, SHBA. 

1958               28 dhjetor. Vdes në Niagara Falls të SHBA. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 



1952            Abetari i të Mërguemit , Aleksandri, Egjypt.  

1995           "Të shpallët e pamvarësisë", Hylli i Dritës, v. XXII, 5-6, Tiranë, f. 83-92.  

1997           "Exposè personnel", Hylli i Dritës, v. XXV, 1-2, Tiranë, f. 135-147. 

2001            Antologji historike, shkrime e përkthime, Sejko, Elbasan. 

2006            Kruja, Mustafa; Margjokaj, P. Paulin: Letërkëmbim, (1947-1958), Camaj Pipa. 

[2009]            Problema gjuhe, studime, Omska 1, Tiranë, pa datë bot.. 

2012  Kruja, Mustafa Merlika, familja Gjomarkaj, Zef V. Nekaj: Kuvend letrash me     

           miqtë, V. I, Omska 1, Tiranë. 

2013            Kuvend letrash me miqtë, V. II, Omska 1, Tiranë. 

            Kuvend letrash me miqtë, V. III, Omska 1, Tiranë. 

 

Përkthime: 

 

1928           Shqiptarët dhe Fuqit e mëdha, Dr.Vladan Djordjeviq, përkth. M. Kruja, Zarë. 

1941           Mussolini, Gjergj Pini, përkth. M. Kruja. 

 

Dorëshkrime: 

 

Fjalori i gjuhës shqipe, 40 000 fjalë, (i humbur) i përgatitur në Shqipëri deri në vitin 1943. 

Burri (Pyrrhus i Madh), Plutarku: përkthim i pajisur me shënime. 

Dictionariurn latino-epiroticum, Franco Bardhi, 1635: përkthyer e pajisur me shënime. 

Illyrisch Forschungen, Dr. Ludvig v. Thalloczy: përkthyer në shqip. 

 

Pseudonime: Shpend Bardhi. 

 

39) NAMIK RESULI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1908                  10 shtator. U lind në Berat në një familje bejlerësh. Mësimet fillore i kreu në  

vendlindje. 

1919  Shkollën e mesmen e përfundoi në Itali. 

1935 U laurua në degën e Glotologjisë në Universitetin e Torinos. Nën udhëheqjen e 

prof. Matteo Bartoli themelues i neolinguistikes italiane, mbrojti tezën e 

doktoraturës "Mbishtresëzimet në gjuhën shqipe".  

1930-39            Kthehet në atdhe: emërohet profesor në Shkollën Normale të Elbasanit, më pas në  

Gjimnazin e Shkodrës dhe të Tiranës. 

1939                  Prill. Emërohet as. prof. i gjuhës shqipe në Universitetin e Romës ku shërbeu për  

10 vjet.  

1940-44 Njëkohësisht shërben si Inspektor Superior i Ministrisë së Arsimit dhe si anëtar i 

Institutit të Studimeve Shqiptare në Tiranë. Anëtar i Komisionit të Orthografisë 

Shqipe. 

1944  Largohet në Itali.  

1948                  Emërohet anëtar efektiv i Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve shqiptare pranë  

Fakultetit të Letërsisë në Universitetin e Palermos ku paraqiti studime: mbi  

historinë linguistike të shqipes, mbi Mesharin e Buzukut dhe shkrimtarët më të  



shquar arbëreshë. 

1950-75 Profesor në Institutin e Studimeve Orientale të Napolit. 

1954                  Themelon në Torino revistën: Shpirti shqiptar.  

1955 Mori "libera docenca" për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Emërohet ordinar i 

Shqipes në Institutin Oriental të Universitetit të Napolit. 

1955-75             Universiteti i Napolit i beson Dr. Resulit drejtimin e katedrës së gjuhës shqipe  

             dhe të Filologjisë Ilirike; mban mjaft kumtesa në tubimet shkencore  

             ndërkombëtare të linguistikës si dhe të mërgatës në Shtetet e Bashkuara. 

1971 Në Ateneun Antonian të Romës, ftohet të ligjërojë në italisht me rastin e 100 

vjetorit të lindjes së poetit At Gjergj Fishta. Ligjerata botohet shqip-anglisht në 

gazetën Dielli. 

1975-81             Emërohet drejtor i Institutit të Studimeve Shqiptare në Romë, duke zëvendësuar  

Koliqin.  

1976 Ftohet nga Vatra në New York ku mbajti ligjëratën "Faik Konica në qindvjetorin 

e lindjes". 

1982 I ftuar nga Vatra në New York kumbajti ligjeratën "Fan S. Noli sot". 

1985                  12 shtator. Ndërron jetë në Torino, Itali duke lënë dy fëmijë me bashkëshorten  

             italiane. Vepra e Namik Ressulit merr mjaft të hapët në fushën e historiografisë të  

letërsisë shqipe (Storia della letteratura albanese Milano 1986) dhe të  

linguistikës.  

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1937 Zhvillimi kulturor e letrar në Shqipëri nga shekulli i 15 në shekulin e 20, 

Ministria e Arsimit, Tiranë. 

  Për një ndarje metodike të prodhimit letrar shqiptar, Shkolla kombëtare, Tiranë. 

1938  Milosaat, De Rada, transliteruar dhe komentuar nga Dr. Namik Ressuli, Tiranë. 

1940 Shkrimtarët shqiptarë, V.I., nën kujdesin e Ernest Koliqit, Ministria e Arsimit, 

Tiranë. 

1954  Shpirti Shqiptar, revistë kulture, Torino. 

1956  I piu antichi testi albanesi, Shpirti shqiptar, Torino. 

  Vocabolarietto di Arnold von Harff, Shpirti shqiptar, Torino. 

1957  Naim Frashëri poeti i mirësisë, Shpirti shqiptar, Torino. 

1958 Il Messale, (Meshari), Gjon Buzuku: transliteruar dhe komentuar nga Namik 

Ressuli, Biblioteca Vaticanea, Roma. [Botimi i parë i plotë dhe i transliteruar i 

Mesharit]. 

1963 Antologia della letteratura albanese, në serinë: Letteratura Universale. 

1985 La gramatica albanese, Bologna. 

1986 Storia della letteratura albanese, Fabri?, Milano. 

1987  Albanian Literature, edit. Eduard Licho, Boston. 

1993  "Tribut Gjergj Fishtës, poetit shqiptar", Hylli i Dritës, nr. 1, f. 18-27. 

 

40) NDUE PJETËR GJOMARKAJ 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1920 Lindur në Orosh të Mirditës ku merr mësimet e para. Kushëri i Kapidanit të 

Mirditës, Gjon Gjomarkaj. 



1935-39 Kryen shkollën bujqësore në Kavajë. 

1946-53 Kryetar i Komitetit të Maleve, pas vrasjes së Mark dhe Llesh Gjonmarkajt në 

Mirditë. 

1949 Desanton në krye të një misioni mbështetur nga aleatët në Perlat të Mirditës.  

Rikthehet në Itali, Romë. 

1953 Arratiset për në Jugosllavi ku vijon studimet e larta.  

Mërgon në Itali, vendoset në Romë për riorganizimin e forcave të rezistencës 

antikomuniste.  

1955-  Editor i fletores: Heroizma shqiptare. 

1975 Bashkëthemelues i "Komitetit bamirës" drejtuar nga Imzot Perniciaro për të 

ndihmuar emigrantët shqiptarë në Itali. Nënkryetar i partisë BKI. 

1977 I akordohet çmimi akademik për ndihmën e dhënë emigrantëve nga Presidenti i 

Italisë. Jeton deri në vitin 1989 në Ottawa, Kanada. 

1990 Kthehet në Itali. 

2013  3 dhjetor. Vdes në Romë dhe varroset në Orosh të Mirditës. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1980  E përkohëshmja: Heroizma shqiptare, SHBA. 

1986  "Malli për atdhe", Koha e Jonë, numër i posaçëm, Paris, f. 178-180. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1995  Repishti, Dr. Xhevat: Në mal dhe në mërgatë, Canada. 

2013  Toma, Dr. Nikoll: Kap. Ndue Pjetër Gjomarkaj, Tiranë. 

 

VLERËSIME 

 

Papa Gjon Pali i II-të i jep titullin Leopardiana. 

 

41) NERMIN VLORA FALASCHI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

                    

1921                  18 prill. U lind në Tiranë, mësimet fillore i kreu në shkollën Motrat Qiriazi. Vijoi 

studimet në Institutin Femëror Nëna Mbretëreshë. Në shkollën e mesme përktheu 

poezi nga italishtja dhe frengjishtja të emetuara në emisionet e Radio Tiranës.  

1940  Martohet me diplomatin italian Renzo Falaschi dhe vendoset në Itali. Vijon 

studimet në qytetin e Sienës. 

1942                  Lind një djalë, Robertin. 

1943                  Kapitullimi i Italisë e gjen familjarisht në Tiranë. Arratiset me djalin dhe Renzon 

me anë të një barke nga Durrësi duke mbërritur në Itali pas peripecive në det. 

1967                  Me botimin e librit të parë, nis jetën si letrare ndërkombëtare në vendet ku 

shërben i shoqi si ambasador. Gjithashtu merr pjesë në tubimet e rëndësishme të 

shqiptarëve të diasporës. 

1979                  12 shkurt. E ëma Ballkeze ndërron jetë në Bogota të Kolumbisë. 

1990                  Viziton disa herë Shqipërinë ku shtrin aktivitetin kulturor. 

1994                  Dekorohet me urdhërin Naim Frashëri kl.I. 

1997                  Së bashku me vëllezërit Kuzhnini vjen në Tiranë me mision pajtimin e palëve 

politike në konflikt. 



2000                  Qershor. Themelon Akademinë Kulturore Iliria në Romë, ku me dr. Renzo 

Falaschin dhe senatorin Vedovato mbajnë sesione shkencore në fushën e 

albanologjisë dhe kulturës. 

2004                 Ndërron jetë në Romë. I plotësohet dëshira e fundit e djegjes së trupit dhe 

varrimin e hirit në kalanë e Kaninës në Vlorë. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1991                 Lashtësia e gjuhës shqipe, Qytetërime të lashta mesdhetare III. Sipas  

            dokumenteve epigrafike nga Egjeu deri në Atlantik, studim, Romë. Botim në 

            shqip.  

1994                 Shqipja çelësi i gjuhëve, studim, Romë. 

1998                 Pellazgët. Ilirët, etruskët, shqiptarët, Butrinti, Prishtinë. 

 

Në italisht: 

 

1967                Signore del tempo, poesie, Bologna.  

1967                Signore del tempo [Zotëronjësi i Kohës], biling, përktheu në shqip  

           Adalbert Fekeçi. 

1968                Il bivio, romanzo, Roma. 

1971                ―EX‖, [roman] ed. Zephyr, Roma. 

1973                 Dalla mezzaluna alla luna, poesie, Roma. 

1973                 Orme di sangue, [roman], Casa Editrice Ceschina, Milano, Italia.  

1973                 La Cina, pennellate d'impressioni, Roma. 

1976                 La gru coronata, impressioni dall Uganda, Roma. 

1978                 E nesërmja e kohës, përktheu në shqip Adalbert Fekeçi, kopertina Vera Bloshmi  

                         Mellet, Romë; bot. II, Prishtinë1992.  

1979                 Considerare in civilta  Çibça, Impressioni, Roma. 

 

Në italisht-shqip e gjuhë të tjera: 

 

1973             Comunita e autonomia, konsiderime mbi "Kujtimet" e Ismail Qemalit. Botim në tri  

        gjuhë: italisht, shqip, anglisht.  

1978             Memori, Ismail Kemal Bey Vlora, përkthimi italisht e shqip nga N. V.  

        Falaschi, Romë. 

1978             Momenti colombiani, Roma. Botim në biling: italisht e spanjisht. 

1980             La dolce attesa, poesia, Romë. Botim në tri gjuhë: italisht, anglisht, shqip. 

1981             Commiato, Colombia. Addio, choua (poemë), Romë. Botim në pesë gjuhë: italisht,  

        spanjisht, anglisht, frengjisht, shqip. 

                     Giardini dei ricordi, poesie, Roma. Botim shumëgjuhësh. 

1984             Antiche civilta mediterranee Pelasgi, Iliri, Etruschi, Albanesi; I: Noi pubblicisti,  

        Roma. Botim në tri gjuhë: italisht, shqip, anglisht. 

1989             L'etrusco Lingua Viva, Antiche civilita Mediterranee II (studim), Bardi Editore,  

        Roma.  

        Botim në biling: italisht, anglisht.  

1997             Prona gjuhësore dhe gjenetike, Qytetërime të lashta Mesdhetare IV. Probabilitetet e  

monogjenezës së fjalëve, studim, Toena, Tiranë. Botim në tri gjuhë: shqip, italisht, 

anglisht. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 



1991             AA.VV., Jeta e Re, numër tematik kushtuar krijimtarisë letrare të Nermin Vlorës. 

        Falaskit, nr. 8, Prishtinë. 

1992             Hasani, Hasan: Nermin Vlora Falaski, Biseda, Prishtinë. 

1993             Hasani, Hasan: Muzgu i hyjneshës, Monodramë, Prishtinë. 

1997             Hasani, Hasan: Harpë e Antikës, Kurorë sonetesh, Prishtinë. 

 

VLERËSIME 

 

 Çmimi i Presidentit të Këshillit të Ministrave të Italisë për: Personalitete të shquara të    

 kulturës europiane. 

1981       Qeveria e Kolumbisë, i dha dekoratën e lartë Oficial de la orden di San Karlos.  

      Iu akordua dekorata e Institutit Leonardo da Vinçi, Bogota, Kolombi. 

1986           Universitet Benson në Arizonë (SHBA) e nderoi me çmimin Honoris Causa. 

Rektori i Senatit Akademik Medicea në Firenze i ka dhënë titullin Onorevole 

Senatore Academico, 1989. 

1995 Presidenti i Republikës së Shqipërisë i akordoi dekoratën: Naim Frashëri të Klasit të 

Parë. 

      U laurua dy herë me çmimin letrar Viareggio në Romë. 

      Mori dy herë çmimin për Përhapjen e kulturës nga Këshilli i Ministrave të Italisë. 

 

 

42) NEXHAT PESHKËPIA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1908                  15 mars. U lind në Vlorë nga një familje gjirokastrite, e njohur ndryshe me 

mbiemrin Tajari. E ëma rridhte nga familjet e njohura Omari-Selfo. I ati mjek i 

shkolluar në Stamboll banoi një kohë në Egjipt. Vëllai i Manush Peshkëpisë. 

1915-1927         Kryen shkollën fillore në Vlorë dhe të mesmen në Institutin Briganti në Leçe, 

Itali. 

1927-31             Kryen studimet universitare në Belgjikë ku pajiset me një kulturë të gjerë frënge 

nga Rusoi te Boudelaire. 

1931-1939         Mësues i matematikës dhe fizikës në Lyceun e Tiranës dhe Shkollën Teknike. 

Anëtar i Komitetit të fshehtë krijuar pas pushtimit në prill, nën kryesinë e Mitat 

Frashërit nga do lindte organizata Balli Kombëtar. Transferohet në Elbasan. 

1940-44             Autor i shtypit të fshehtë kundër pushtuesit (trakteve) nacionaliste, anti-

komuniste në kuadër të organizatës Balli Kombëtar. 

1944                  Largohet në Itali duke ndërsa familja e tij mbeti në Shqipëri, gruaja me dy fëmijë. 

1949                  Shef i zyrës së shtypit dhe organizator i krijimit të Komitetit Kombëtar Shqiptar.  

1950                  Emigron në SHBA, New York. 

1956-70             Drejton shtypin e lëvizjes shqiptare të mërgimit, të riorganizuar me emrin 

Komiteti Shqipëria e Lirë, botues i gazetës: Shqiptari i lirë, të këtij Komiteti.  

                    Shërbeu si Përfqsues alternativ i Shqipërisë në Komitetin e Përgjithshëm të 

Asamblesë së Kombeve të Robëruara të Europës (ACEN).  

Anëtar i grupit East & Central European të mërgimit, për çështjet e lirisë dhe të 

vetëvendosjes.  



1969                  I sëmurë, në fund të jetës, lexonte vazhdimisht pjesë nga Bibla dhe veprën 

apologjike të Krishterimit Le penseés të Pascalit. 

1970                  8 Shkurt. Ndërron jetë në Dearborn të Miçiganit. U varros në Dearborn nën 

kujdesin e organizatave të mërgimit më 11 shkurt. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1966                  Fan Noli si poet dhe si poet-përkthyes, Federata ―Vatra‖, Waldon Press, New 

York.  

1967                  Një zemër në mërgim, Waldon Press, New York. 

2000                  Një zemër  në Mërgim, bot. i II zgjeruar, përg. Gëzim Peshkëpia, parathënia Fatos 

Lubonja, Përpjekja, Tiranë 2003. 

 

43) NËNË TEREZA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1910 27 gusht. Gonxhe Bojaxhi, vajza e Kolës dhe e Dranes, lindi në Shkup në një 

familje shqiptare katolike. 

1928 25 shtator. Niset nga Shkupi në Irlandë në shtëpinë e Motrave të Loretos në 

Dublin. 

9 dhjetor. Rrugës për në Indi shkruan në anije poezinë e njohur Lamtumirë. 

1929 6 janar. Mbërrin në Indi dhe vishet murgeshë dhe merr emrin Terezë, duke nisur 

noviciatin më 23 dhjetor në Kuvendin e Loretos në Darjeeling pranë Himalajave.  

1931 Përfundon kushtet e para, dhe jep betimin. Niset për qendrat misionare. Ushtron 

mësuesinë në shkollën e Shën Anës dhe kujdeset për të sëmurët. 

1935  Mësuese e më pas drejtoreshë në shkollën e Shën Terezës në Kalkuta.   

1937  24 maj. Kryen kushtet e përjetshme. 

1947 10 korrik. Vendos të lerë Kuvendin dhe t'u vijë në ndihmë të varfërve në rrugë. 

1950 7 tetor. Vatikani i jep lejen për hapjen e bashkësisë Misionaret e Dashurisë në 

Kalkuta. 

1969 Ndërton për lebrozët e Asansolit, Qytetin e Paqes. Papa Pali i VI-të i dhuron 

Lincolnin që Nënë Tereza e nxjerr në shitje për bamirësi. Misioni i saj hap qendra 

në gjithë botën. 

1971 Mban hapur gjatë rrethimit të Bejrutit, Misonin e Dashurisë në Liban. 

1979 Fiton Çmimin Nobel për Paqe dhe shumë mirënjohje e tituj. 

1989 Viziton Shqipërinë komuniste dhe negocion për lirinë e besimit dhe hapjen e 

objekteve të kultit. 

1991 Mars. Viziton për herë të dytë Shqipërinë dhe hap shtëpinë e Misonareve të 

Dashurisë, pranë Kishës Katolike Françeskane të Tiranës. 

1992 Pret Papën Gjon Pali i II-të gjatë vizitës në Shkodër. 

1997  5 shtator. Vdes në Kalkuta. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1928 Shkruan poezinë e njohur Lamtumirë, gjatë udhëtimit për në Indi, 

BLAGOVIJEST, nr. 1, 1929, fq. 3-4; pëfshirë në: The prayer book. 

  Libri i lutjeve, përkth. E. Çobani, Lisitan, Lezhë. 

1997  Takohemni nëpër lutje, Çabej, Tiranë. 

2003 Nënë Tereza mërmërimë shenjtoreje, lutje-poezi, përzgjodhi,  përkth. V. Zhiti 



2008 Jesus is my all in all, praying with the "Saint of Calcuta", Doubleday, New York. 

2008 Nëna Terezë për Shqipërinë time, [shqip, anglisht, maqedonisht] red. Resul 

Shabani, përkth. V. Zhiti, 55 Tiranë. 

 

KRONOLOGJIA E LEXIMEVE 

 

1980  Gjergji, Lush : Nëna Jonë Tereze, Drita, Kosova, Yugoslavia. 

1984  Watson, Jeanene D.: Teresa of Calcutta,Mott Media, Milford, Michigan. 

2000  Gjergji, Lush: Nëna e dashurisë, LSHK & FKK "NËNA TEREZE". 

 

44) NIJAZI (SULÇOGLU) SULÇA  

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1938  Lindur në Pejë. 

1957   Emigron familjarisht në Ankara ku shkollohet dhe ushtron nëpunësinë. 

1976 Ndalohet gjatë një kalimi tranzit nga Berlini Perëndimor për në Turqi në Beograd 

dhe burgoset me 8 muaj, ngjarje që e tematizon në prodhimin e tij letrar. 

 Autor i mbi 20 vëllimeve të botuara në prozë e poezi. 

 Jeton në Ankara. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1969  Kitarra e të Merguemit, Vjersha, Ankara. 

1975  "Tregime", Koha e Jonë, 10-11- 12, Paris, f. 36-42. 

1976  "Shqiptari kundër shqiptarit", Koha e Jonë, 1-2- 3, Paris, f. 57-59. 

1977  "Dalëja nga burgu", Koha e Jonë, nr. 4-5-6, f. 46-48. 

1982   Arrestimi, Varol Matbaasi, Ankara, Turkey. 

1982   Pranvera e përgjakun, poema, Ankara. 

1984   Drejt Republikës, Ankara, Turkey. 

1985   Dita e Gjyqit, Ankara, Turkey. 

1987   Rubaira Hyjnore I, Giivenlik Caddesi, Ankara, Turkey. 

1988   Te Burgosunit, dramë, Giivenlik Caddesi, Ankara, Turkey. 

1990   Kosova në Zjarr, Giivenik Caddesi, Ankara, Turkey. 

1991   Sllobodani one Kosova, Giivenik Caddesi, Ankara, Turkey. 

 

 

45) NIKOLAS PANOS 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1934  Lindur në Korçë.? 

Profesor i Historisë dhe Dekan i asociuar i Kolegjit të Arteve dhe Shkencave në 

Universitetin e Ilinoisit. 

President i Shoqatës për Studime Shqiptare. 

Editor i Journal of Developing Areas i fokusuar në historinë dhe politikat në 

mjedisin shqiptar. 

2004 Prof. Pano dha një dëshmi para Komisionit të Sigurisë dhe Kooperacionit në 

Europë rreth temës "Zhvillimi i Demokracisë në Shqipëri". 

2011  Professor Emeritus, Northwestern Illinois University.  

 



KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1968   The People's Republic of Albania, Johns Hopkins Press, Baltimore. 

 

46) AT PAULIN MARGJOKAJ   
 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1908  26 shtator. U lind në Kçirë, të nën-Shkodrës, në pagëzim mori emrin Bib Doda. 

1925   4 gusht. Hyri në Urdhërin Françeskan të Shqipërisë.  

1925-1932 Kreu studimet e larta teologjike në Antonianum të Romës. 

1932  26 mars. Shugurohet meshtar.  

1938-41 Shërben si sekretar i Provinçës shqiptare. Profesor i historisë dhe gjeografisë në 

liceun Illyricum. Bashkëpunoi me revistën Hylli i Dritës. 

1941-43 Kryen studimet në Degën e Filozofisë në Universitetin e Torinos. 

  9 dhjetor: mori laurën e doktoratës në histori e letërsi. Për shkak të luftës iu 

pengua kthimi në atdhe. 

1944-50 Vendoset në Sud Tirol, në Kaltern, deri në vitin 1946 dhe pastaj në Bozen të 

Italisë. 

1951  Kalon në Austri në Provinçën e Vjenës, në shërbim të emigrantëve shqiptarëve.  

1962  Jetoi në Graz. 

1962 3 shtator: dhe deri në fund të jetës banoi në Vjenë ku shkroi artikuj të shumtë dhe 

dy vepra në gjuhë shqipe. 

1975     30 korrik. Vdiq në kuvendin e Vjenës ku u varros në varrezën françeskane të  

qytetit. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1958  "Epizode historike nga koha e Ali Tepelenës", Shêjzat, II, f. 16-19; 97-101.  

"Nji fis herojsh shqiptar": Suljotët, Shêjzat, II, 1958, f. l82-188.  

"Zhdukja e Republikës së Suljotëve", në Shêjzat, II, 1958, f, 236-245. 

1959 Kush janë anmiqt e Shqipnisë, Herausgegeben im Sebstverlag, Bischofshofen 

(Salzburg), Druck: Hans Gaisser, Graz, 1959; Shkodër 2012. 

P. B. Doda, (At P. Margjokaj), "Në sofër pa pastashutë e pa bistekë".  

Herausgegeben im Sebstverlag, Bischofshofen (Salzburg), Druck: Hans Gaisser, 

Graz, 1959. 

1969 "Lëvizja e madhe per çlirimin kombtar", në Shêjzat, XIII, 1969, f. 75-93; 220-

235. 

1970  "Lëvizja e madhe per çlirimin kombtar, në Shêjzat, XIV, 1970, f. 21-36. 

  Françeskanët në Shqipëri: Paulin Margjokaj, Daniel Gjeçaj, OFM, Romë. 

2006 Kruja Mustafa, Margjokaj Paulin, Letërkëmbim (1947-1958), Camaj-Pipaj, 

Shkodër 2006. 

 

Gjermanisht: 

 

1953  Beitrage zur albanischen Kulturgeschichte. 

 

Dorëshkrime: 

 

Ka lënë në dorëshkrim dokumenta të arkivit të Vjenës. 

Një Histori të Shqipërisë, (në disa vëllime) në gjuhën gjermane.   



Kush janë anmiqt e Shqipnisë? Bleni II, Pjesa I-II. 

Liri prendimore apo despoti orjentale, Pjesa III. 

Kontributi i Pukës për pamvarësi të Shqipnisë. 

Dromca historike. Ditar kujtimesh. 

Koleksioni i Ministrisë së Jashtme Gjermane, protokolli (1871-1914), 53 blej; 1 000 f.. 

Materiale nga arkivat e Gracit e të Vjenës. 

 

Pseudonime: P.B. Doda, Fuska. 

 

 

47) PETER PRIFTI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1924  24 nëntor. Lindur në Rehovë të Kolonjës. 

1940  Emigron në SHBA. 

1947  Kryen Universitetin College Park të Pensilvanisë për letërsi, me gradën MA. 

1955  Mbron tezën filozofike mbi David Hume, për gradën MA në filozofi. 

1958 Editor i Diellit dhe sekretar i Federatës Vatra. Studiues, analist gjeopolitik i 

shtypit amerikan dhe i diasporës shqiptare. 

1961-76 Punon pranë Universitetit Cambridge, Mass, (Instituti i Teknologjisë) që merret  

me studime ndërkombëtare. 

1976-79 Konsulent i shqipes në Dep. e Gjuhëve të Un. të Kalifornisë San Diego. 

1980-90 Profesor në Universitetin e San Diegos, Kaliforni. 

1980-99 Autor dhe gazetar që iu përkushtua çështjes së shkeljes së të drejtave të njeriut të 

shqiptarëve në Kosovë dhe ish Jugosllavi. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1978 Socialist Albania Since 1944," the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and 

London, England.  

1984 "Petition for the Release of A. Demaçi (in Yugoslavia)", Koha e Jonë nr. 10-11-

12, Paris, f. 5-6. 

1986 "Cause and effects of Noli's september 1, 1924 speeech in Geneva", Koha e Jonë, 

numër i posaçëm, Paris, f. 153-155. 

 

Dorëshkrim: 

 

1993 Writings on albanian language and literature (1953-1993), Biblioteka 

Kombëtare, Tiranë; daktiloshkrim i lidhur në formë libri. 

 

48) PRENK GRUDA 

 

1912  Lindur në Malësinë e Madhe, Shkodër. 

1928-33 Kreu shkollën Normale në Elbasan.  

Emigroi në SHBA. 

1976-85 Përkrahu shtypin e lirë. Zuri miqësi me Bilal Xhaferrin në Miçigan duke i 

shërbyer si mecenat. Është aktivizuar në shtypin antikomunist të diasporës në 

Amerikë. Ka banuar në Edgewater të Florida-s. 

   

KRONOLOGJI E VEPRËS 



 

1973 "Baca Kurti i Mileshit në Lidhje të Prizërendit", Shêjzat, nr. 9-12, 1973, f. 371-

372. 

1985 Ditari i nji zemres së lëndueme 1937-1975, Detroit, USA, f. 736.  

 

49) DOM PRENK NDREVASHAJ 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1928 Lindur në Brash të Dukagjinit. Mësimet fillore ia ka dhënë prifti gjerman Dom 

Alfons Tracki, ndoqi Kolegjën Papnore Saverjane të etërve jezuitë në Shkodër. 

1941-45 Studioi në Kolegjën Papnore Saverjane në Shkodër. 

1944-47 Shërbeu në Kolegj si diakon ku me At Marin Sirdanin patën strehuar Lef Nosin e 

At Anton Harapin në ditët e fundit të luftës së dytë botërore në Shkodër. 

1948 E arrestojnë në Shkodër. Pasi vuajti dënimin e pajisi me dokumenta Nunci 

Apostolik Imzot Frano Gjini, me rekomandimin e Imz. Zef Oroshit për të vijuar 

studimet jashtë. Arratiset nga Shqipëria dhe vendoset në Guci. 

1956 Qendroi në Kosovë dhe me vështirësi siguroi lejen për të studiuar për meshtar në 

Romë. Emigroi në Itali me ndihmën e At Zef Oroshit që ishte Kapelan në Romë. 

1960 Për dy vjet ishte kujdestar i Bibliotekës Kombtare Shqiptare të Kolegjës 

Propaganda Fide ku studionte në Romë. 

1961 Shugurohet meshtar në Romë. 

1965 Emërohet me propozimin e At Zef Oroshit, Kapelan i emigrantëve shqiptarë për 

Europën. 

1966 Emërohet famullitar në Detroit, SHBA. 

1974   Boton Buletinin Rreze shelbuese (The Redeeming Rays) përgjegjës: Rev. Prenk  

P. Ndrevashaj, Detroit, Mich. Usa. 

1990  Famullitar i Kishës Zoja Pajtore e Shqiptarve në Detroit, Miçigan. 

2004  1 tetor 2004. Vdiq në Shkodër. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1962  "Tamrra zâmarrun", nr. 9-10, Shêjzat, Romë, f. 300-303. 

1963-66-70 "Mbishenat", nr. 1-2, Shêjzat, Romë, f. 41-48; nr. 5-8, 271-276; nr. 9-12, 1966, 

499-503; nr. 4-6, f. 148-147. 

  "Kah ia mbajtën kojrilat", nr. 11-12, Shêjzat, Romë, f. 412-420. 

1964 "Mbi Jeen e mundur agchezoi…", [mbi De Radën] nr. 7-10, Shêjzat, Romë, f. 

419-422. 

1974  Rreze shelbuese (The Redeeming Rays) Buletin, Detroit, Mich. Usa. 

 

 

50) SAFETE JUKA 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1920             Lindur në Shkodër, vajza e madhe e Musa Jukës. 

1927-33           Mori mësimet e para në shkollën Nana Mbretneshë në Tiranë.  



1933-38          Kreu shkollën e mesme në Vjenë të Austrisë. 

1939 Largohet familjarisht për shkaqe politike mbas pushtimit të Shqipërisë. 

1940-49 Studimet universitare i kreu në Institut d'art et d'archeologie në Sorbonë. 

1950 Vendoset pranë familjes në Aleksandri të Egjiptit ku për disa vjet dha mësime 

historie në Liceun Francez.  

1956            Emigron në SHBA ku jep mësime për gjermanisht dhe frëngjisht në Fieldstone  

           School të New York-ut.  

1966            Profesoreshë sociologjie, në Manhatann College, SHBA.   

1965-69          Mësuese vullnetare në shkollën e parë shqipe për shqiptaro-amerikanët në New  

           York City. 

1969 Doktoron për letërsi në Universitetin e Sorbonës dhe mori Licence en letters nga 

Universiteti i Parisit. 

1970-85 Lektore e kurseve të Letërsisë Frënge në Kolegjin Lafayette; emërohet 

profesoreshë e letërsisë franceze të shekujve të 19-të dhe të 20-të, Universiteti 

Lehigh, Pensilvani. Mori pjesë në konferenca shkencore ndërkombëtare në fushën 

e kritikës së artit dhe politikës. 

1982 Mbron çështjen e Kosovës në një konferencë shkencore mbajtur në New York.  

Ka dhënë mësim në Universitetin Georgetown në Washington. 

1998            I dërgon presidentin amerikan Klinton librin: Albanian Golgotha. 

2005            Nëntor. Vdes në New York dhe varroset në Shkodër. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1982  "The emigration of the Serbs to Hungary", Koha e Jonë, nr. 10-11-12, Paris. 

1984 Kosova, The Albanians in Yugoslavia in Light of Historical Documents, New 

York. 

1994  Something beautiful for God, BKSH, Santa Clara, Kaliforni, f. 20. 

 

Përkthime: 

 

1998  Freundlich, Leo: Albanian Golgotha, përkthim nga gjermanishtja në anglisht. 

 

VLERËSIME 

 

Qytetare nderi e qytetit të Shkodrës. 

 

 

51) SAMI REPISHTI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1925          5 korrik. Lindi në Shkodër ku kreu shkollën e mesme.  

1939-44         Me pushtimin e vendit, mori pjesë si student në grupet e rezistencës. 

1942-43         Studion në Universitetin e Firences për histori moderne. 

1943          Kthehet në Shqipëri. 

1946         22 tetor. Arrestohet në Shkodër dhe torturohet i akuzuar si pjesmarrës në Lëvizjen e 

Postribës prej nga dënohet nga gjykata ushtarake speciale me 15 vjet heqje lirie, por 

vuan 10 vjet në burg. 

1959         22 gusht. Arratiset në ish Jugosllavi ku dënohet me 1 vit burg.  

1961 Qershor. Qendron në një kamp refugjatësh në Gerovë të Kroacisë. 

1961 1 shtator. Arratiset për në Itali. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Shkod%C3%ABr


1962 9 prill. Emigron në New York, SHBA. 

1965 Dr. Repishti dëshmon para Kongresit Amerikan  për shkeljet e të drejtave të 

shqiptarëve në ish Jugosllavi.   

1968 Bashkëthemelues i shoqatës: The Albanian Kosovar Youth in the Free World. 

1975          Për 25 vjet Shef i Departamentit të Gjuhëve të Huaja i Distriktit Malveme të                          

                      Shkollave Publike i asociuar në Universitetin Adelphi të New Yorkut.   

1977          Doktoron për gjuhë dhe letërsi franceze në Paris. 

1986-91         Drejton Albanian American Civic League. 

1986          Shtator. Dr. Repishti si President i Kosova relief fund, takon në New York,  

zv.presidentin amerikan George Bush dhe i dorëzon një peticion mbi Kosovën. 

(Liria, 15 shkurt 1987).  

1991-05         Aktivist për të drejtat e njeriut dhe analist për çështjet e demokracisë në  

 Shqipëri. 

2014          Repishti jeton në Ridgefield, SHBA. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1984        Studies on Kosova, (S. Repishti & A. Pipa) Columbia U.P. 

1985        Ethnic Albanians in Yugoslavia: Ten Memorandums.  

1992        Albania in Brief -History-Language-Literature, N.Y. 

1992 Albanian-Language Competencies for Peace Corps Volunteers in Albania, Peace 

Corps, Washington, D.C.1992. 

1997        Pika loti, tregime burgu.  

2000            Kosova-2000-Përshtypje, (me Harry Bajraktarin), Prishtinë.  

2001        Breaking the Silence - A Voice for Kosova. 

2002        Seminar mbi Çamërinë. 

2004        Hija e Rozafës-Rrëfimi i jetës sime.  

2009 Jews in Albania-A Story of Survival, Rosenthal Institute for Holocaust Studies, Cuny 

N.Y.   

2011        Malraux, Andre: Dialektika e rregullit dhe rebelimit, Tiranë. 

2011       "Introspektivë për kryengritjen e Postribës", në Almanak, ISKK, Tiranë, f. 41-44. 

  

VLERËSIME 

 

Medalja e artë e Lidhjes së Prizrenit, dhënë nga Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova. 

Qyteti i Shkodrës i dha një rruge emrin ―Sami Repishti‖. 

2011: Presidenti i Manhattanit Borough i dha çmimin Qytetar nderi.  

 

 

52) STAVRO SKENDI  

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1906                  20 gusht. U lind në Korçë. 

1914-23             Kreu shkollën fillore dhe të mesmen në Liceun e Korçës. 

1924-28             Fiton një bursë studimi në institutitin amerikan Robert College të  

Stambollit ku u diplomua. 

1928-32             Fitoi një bursë shteti për studime të larta në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare  

të Universitetit të Gjenevës, Zvicër.  

1932              Kthehet në Shqipëri dhe punon si mësues në  Liceun (francez) të Korçës dhe në 

Institutin Tregtar të Vlorës. 



Bashkohet me lëvizjen e intelektualëve të Korçës kundër ndikimit të Italisë në 

Shqipëri. Gjatë kësaj kohë iu kushtua leximeve historike, të letërsisë, filozofisë 

dhe shkencave sociale.  

1939-41             Me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, nuk pajtohet me regjimin fashist.  

Internohet në kampin e ishullit Ventottene.  

1941-43             Me kthimin në Shqipëri, merr pjesë në lëvizjen e rezistencës në radhët e Ballit  

Kombëtar.  

1943-46             Largohet nga Shqipëria në Stamboll ku informon autoritetet britanike dhe  

amerikane mbi situatën politiko-ushtarake në Shqipëri.   

1946                  Emigron në SHBA. Fiton një bursë nga American Council of Learned Societies,  

dhe nis studimet doktorale në Universitetin e Kolumbias. 

1951                  Fiton doktoratën në Universitetin Columbia të New Yorkut. Merr pjesë në  

lëvizjen antikomuniste të emigracionit në SHBA. 

1950-55             Bashkëpunëtor shkencor i Mid-European Studies Center në New Jork, financuar  

nga qeveria e Shteteve të Bashkuara ku kryen analiza shkencore për zhvillimet 

politike në regjimet komuniste të Europës Lindore.  

1954                  Nis karrierën akademike si pedagog i jashtëm i gjuhëve ballkanike në  

             Universitetin Columbias me gradën As. Profesor.  

1954-61 Profesor i shqipes në Universitetin Columbia NY, pas Nelo Drizarit (1932-48).  

Kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Amerikës. 

1956                  Praeger Publishers boton librin Albania, pjesë e serisë "Europa Qëndrore e  

Lindore nën komunistët" ku Skendi paraqitet si autor kryesor duke fituar  

autoritetin si eksperti kryesor për çështjet shqiptare në SHBA.  

1964 Viziton Romën, prof. Koliqin dhe Z. Skiroin junior: reagon si specialist i 

çështjeve ballkanike në gazetën Le monde, mbi ortodoksët shqiptarë, me rastin e 

vizitës së Papës në Palestinë. 

1957-72             Emërohet Profesor i Gjuhëve dhe Kulturës Ballkanike. Më 1972 mori titullin  

Professor Emeritus. Bashkëpunoi me East Central European Institute. 

1980                  Në New York mbahet një pritje për nder të tij nga kolegë e bashkëpunëtorë  

i vlerësuar si "dekani e studimeve shqiptare në Shtetet e Bashkuara". 

Vendoset me bashkëshorten Daisy në Southampton të Long Island. 

1989                  17 gusht. Ndërron jetë në Southampton, dhe ceremonia mortore zhvillohet në  

qytetin e New Yorkut. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1935 "Origjina e shqiptarëve", revista Jeta dhe Kultura, nr. 1, 17 qershor, Tiranë, f. 7-

8. 

1954                   Albanian and south slavic oral epic-poetry, Memories of the American Folklore  

Society, Philadelphia. 

1956                  Albania, Frederic A. Praeger Publishers, New York. 

1958 Mendimi politik dhe veprimtarija kryengritëse shqiptare (1881-1912), parathënia 

Jani Dilo, përkthyer prej Sejfi Protopapës, New York. 

1964 The Emergence of the Modern Balkan Literary Languages - a Comparative 

aproach, Institute on East Centreal Europe. 

1964 "Le population [orthodoxe] de l'Albanie", Le monde, 9 01 1964, Paris. 

1967                   The Albanian National Awakening 1878 - 1912, Princeton University Press.  

1980                   Balcan Cultural Studies, East European Monographs, NoLXXII, New York.  

 2000                  Zgjimi kombëtar i shqiptarëve, Phoeniks & Shtëpia e librit dhe e komunikimit,  

 Tiranë. 



[2010]              Poezia epike gojore e shqiptarëve dhe e sllavëve të jugut, IDK, Tiranë. 

[2010]              Studime kulturore ballkanike, IDK, Tiranë. 

 

53) TAHIR KOLGJINI 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1903 24 prill. Lindur në Lusën të Lumës, i biri i Ali Kolgjinit dhe Qamile Totës.  

Mësimet e para i mori në vendlindje. 

1915 Për shkak të Luftës së I-rë, emigron familjarisht në Stamboll ku vijon studimet në 

shkollën fillore Sulltan Mahmut. 

1917-24 Vazhdon studimet në Medresenë Darulhila Fetulaliyye të Stambollit. 

1924 Kthehet në vendlindje pas suprimimit të shkollës nga republika e Ataturkut. 

1925-28 Kryemësues në Bicaj dhe në Lusën të Kukësit. 

1928 Sekretar i gjyqit të paqit në Himarë dhe një vit më vonë. 

1929 Sekretar i Gjyqit të Shkallës së I-rë në Kukës. 

1932 Kandidat në zgjedhjet parlamentare. 

1933 Merr pjesë në një parti ilegale dhe me vendim të Këshillit Ministruer, internohet 

një vit në Porto Palermo. 

1939  Me propozim të Kol Bibë Mirakës pranon detyrën si Kryetar Bashkie në Kukës.  

1941  15  prill. Në Prizren merr në dorëzim Bashkinë si kryetar deri në fund të Tetorit.   

 Nëntor. Organizon Kongresin e Klerit Mysliman në Prizren, ku u miratua 

autonomia "fetare e tokave të lirura" ndaj Mëkambësisë në Tiranë. 

1942 Shmang ndërhyrjen e 3000 malësorëve kundër forcave të Muharrem Bajraktarit 

në Ujmisht. 

1943  Prefekt në Prishtinë. 

1944  24 nëntor largohet nga vendi bashkë me Gjon Markagjonin për në Vienë. 

1945  Vendoset në Itali. Në Milano ku bëhet dëshmitar i varjes së Musolinit. 

1945-48 Zhvendoset nëpër kampet: "Cine Citta", "Santa Maria Di Leuca", "Ex Casa 

Balila" në Reggio Emilia dhe në Napoli ku regjistrohet për të emigruar në Turqi. 

1948  30 qershor. Mbërrin në Stamboll së bashku me 1000 shqiptarë të tjerë. 

1957-1978 Bashkëpunëtor i rregullt i revistës Shêjzat. 

1988  12 dhjetor. Vdes në Stamboll. 

  

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

 

1962  Fjalët Turkisht ose t'ardhuna me anën e turkishtes të përdoruna në Lahuta e 

Malsisë, Shejzat, Romë, 30 f. 

Esad Pashë Toptani dhe Akuzat, q'i bahen, Istanbul. 

Luma dhe Luftat e saja, Shejzat, 25 f. 

1968  Arnavutluk ve Yunanistan Gerçekleri, Zulum Kalinlastikca Kopar,  Istanbul. 

1969 Shpalime rreth Lahutës së Malsisë, Kemençe'ye dair Izahat, Istanbul.   

1978  Po vajtojmë Gjon Gjinin, poemë, Gençlik Basimevi, Istanbul, 32 f. 

1993  Luma dhe luftat e saj, Shtëpia Botuese e Lidhjes së Shkrimtarëve, Tiranë. 

1997  Të vërteta shqiptare-greke, parath. Hysamedin Feraj, Tiranë.   

 

Në periodikë: 

 



    Lirija Kombëtare, Tiranë,  

L'Albanie Libre, Romë. 

Mundi i Ynë, Bruksel. 

   Vardari, Stamboll.   

    Koha e Jonë, Paris. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

2001 Hoxha, Shefqet: Shkrime për Tahir Kolgjinin (Dorëshkrim. Përmbledhje me  

shkrimet e përgatitura për Tahir Kolgjinin). 

Hoxha, Shefqet: Sprovë për një bibliografi të Tahir Kolgjinit (Dorëshkrim). 

 

Pseudonimet: Lok Limthi, Dyleja, Dashamiri, L.L. 

  

54) TAHIR ZAIMI 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1897  Lindur në Gjakovë ku ndoqi shkollën fillore turke. 

1910-14 Kreu shkollën Normale në Shkup. 

1918 Vendoset në Shkodër, sekretar i Komitetit për Kosovën drejtuar nga Kadri 

Prishtina. 

1924  Sekretar i Bajram Currit. 

1943  Deputet i Kosovës. 
1944  Një ndër themeluesit e Lidhjes së Dytë të Prizrenit dhe sekretar i saj. 

1945 Pas disfatës së Lidhjes së Dytë emigroi në Austrei dhe në Itali, Milano. 

1946 Zhvendoset në Siri dhe në Izmir të Turqisë, ku njihet me prof. Nexhip Allpan 

ndërsa shkroi veprën "Lidhja II e Prizrenit". 

1969 Emigron në Belgjikë ku vijoi aktivitetin patriotik. 

1971  16 shtator. Vdiq në Bruksel. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1958  "Bajram Curri", Shêjzat, nr. 3-4, f. 118-121. 

1964  Lidhja e dytë e Prizrenit, Bruxelles. 

1970  Tallazet e jetës dhe lotët e zemrës, Bruxelles 1970. 

 

Pseudonime: TA-MI, Tami, T.Z. 

 

55) TAJAR ZAVALANI 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1903 15 gusht. Lindur në qytetin e Manastirit, në një familje me origjinë nga Dangëllia 

e Përmetit.  

Shkollën fillore dhe të mesmen i kryen në vendlindje në shkollën e misionarëve 

katolikë francezë Vëllaznit Maristë. Ndjek në fshehtësi shkollën Kyrias. 

1918-22 Emigron në Selanik ndjek shkollën franceze dhe shkollën e lartë të letrave ku 

laurohet në letërsi me korrespondencë.  



1922   Vendoset në Tiranë ku punon si zyrtar i lartë në Ministrinë e Jashtme. 

1922-25 Sekretar i Legatës në Romë, ku u diplomua në shkencat politike.  

1925-29 Studimet e larta për ekonomi politike i kryen në Rusi, ku bëhet antikomunist.  

1930-33 Qendron në Zvicër për arsye shëndetësore. Kalon disa muaj në Selanik. 

1933-36  Kthehet në Shqipëri ku punon si gazetar dhe përkthyes.  

1935 Redaktor i revistës Jeta dhe Kultura, drejtor Halil Meniku ku Tajar Zavalani 

mban peshën kryesore me bashkëpunëtorët Stavro Skendo, Anton Logoreci, 

Mitat Arianiti, Nonda Bulka.  

1937-39 Drejtor i statistikave në Ministrinë e Financave. 

1940 Me pushtimin fashist të Shqipërisë emigroi në Francë dhe më pas në Angli. Filloi 

punë si gazetar në emisionet e Radio Londrës.  

1940-56 Për 16 vjet drejtoi seksionin e gjuhës shqipe në BBC.  

1956-63 Vijoi komentet e lajmet lidhur me Shqipërinë diktatoriale.  

1957-66 Delegat i ACEN-it për Shqipërinë. 

1962-65 Sekretar i Përgjithshëm i Klubit të Shkrimtarëve në mërgim të shteteve të 

robëruara. 

1962 Delegat për Shqipërinë (ACEN) në Këshillin e Europës në Strasburg.   

1958 Konvertohet në besimin e krishterë duke marrë emrin Thomas-Henry. 

1966  19 gusht. Vdiq në Londër duke lënë disa vepra në dorëshkrim të pa botuara.  

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1951  How strong is Russia? 

1957 Histori e Shqipnis - Pjesa e Parë (Nga Ilirët në Kongresin e Berlinit), Drini 

publications LTD, London.
  

1965 Histori e Shqipnis- Pjesa e Dytë (1878-1965), Drini pb., Poets' and Painters' 

Press, London.
 
 

1998  Misioni i Shekullit XX, përmbledhje shkrimesh nga N. Kulla, Phoeniks, Tiranë. 

 

Përkthime (1929-1940): 

 

  Sonata  Kreutzerit, Leon Tolstoi. 

Ana Karenina, Leon Tolstoi.  

Njeriu me kllef, novelë, Anton Çehov.  

Novela të zgjedhura, Anton Çehov. 

Nëna, Maksim Gorki. 

Zonja me Kameliet, Aleksandër Duma (biri). 

Tartarin i Taraskonit, Alfons Doudet. 

Fajdexhiu Gobsek, Honore De Balzak. 

Ishulli i thesarit, Stevenson. 

 

Nga rusishtja në frëngjisht: 

 

G. A. Tokacev: Kujtimet e mia mbi parajsën e Stalinit. 

 

Dorëshkrim: 

 



The History of Albania. 

 

56) TITOS P. JOCHALAS 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1942  U lind në Rapezë të Pargës (Çamëri). 

  Kreu studimet universitare në Itali. 

1970-74 Ka marrë pjesë në programet e Qendrës për Studime Shqiptare në Palermo dhe 

në Institutin e Studimeve Shqiptare të drejtuar nga Koliqi. 

1980 Bashkëpunëtor i Intitute for Balcan studies, dhe drejtor i Centre d'etudies de Sud-

Est Europien me qendër në Athinë. 

 Ka fituar gradën e Prof. Dr. në shkencat filologjike. 

2000 Profesor i bizantologjisë në Gjermani. 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

1966?  Dr. Ioanis Vilaras, Fjalor greqisht-shqip, përg. Titos Jochalas. 

1967 "Testi greco-albanesi editi ed inediti", në Annuario 1966-67, Centro Internazinale 

di Studi Albanesi, Palermo. 

1971  On Albanian Migration to Greece. 

1971  "Tekste të vjetra arbëreshe", Shêjzat, 1-3, f. 58-63. 

1986  "Elements de grammaire Greco-Albanaise", Koha e Jonë, Paris f. 56-63. 

1997  Arbanitika paramythia kai doxasies, Athina. 

2002 Euboia: ta Arbanitika, Athina. 

2006  Hydra: lêsmonêmenê glôssa, Athens. 

2010 Andros: Arbanitês kai Arbanitika, Athina. 

2011 Hê arbanitia sto Moria: chronika poreias, Athina. 

2013 ―Studim mbi veprën e Zef Mirditës‖, Poeta nascitur, përmbledhje me shkrime 

kushtuar Z. Mirditës, Zagreb, Kroaci, f. 999-1009. 

 

57) VASIL ALARUPI 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1902  U lind në Korçë ku kreu mësimet e para dhe të mesme. 

1926-33 Përfundoi studimet e larta në Universitetin e Sorbonës në Shkencat politike dhe 

Gazetari. Themeloi Shoqërinë Shqiptare Studentore dhe zhvilloi aktivitete 

kulturore me duke tërhequr qarkun akademik dhe disa shkrimtarë francezë të 

njohur. 

1934 Bashkëpunon me shtypin e Korçës. Në gazetën Rilindja mbante një kolonë të 

tijën ku publikonte shkrime kulturore. 

1939-42 Mbajti postin e kreut të pushtetit lokal në Korçë e Dibër. 

1944-48 Arratiset nga Shqipëria dhe vendoset në Itali. 

1948-50 Emigron në Sao Paolo të Brazilit ku punon në një kompani kimike. Aktivizohet 

në shtypin brazilian. 



1950  Emigron në SHBA. Themelon pas një viti fletoren Skënderbeu. 

1952-58 Themelon Albanian American Litterary Society. 

1952-58 Boton të përmuajshmen Albanian- American ku botonte shkrimet për atdheun të 

ilustruar edhe me vizatimet e tija. 

1970-77 Kryetar i Shoqatës Letrare Shqiptaro-Amerikane; organizoi shfaqje teatrore dhe 

"Mbramjet shqiptare". 

1977 Organizoi: Mbramjen Korçare, Mbramjen Shkodrane, Mbramjen Kosovare në 

qytetet e New Yorkut, Worcesterit, Bostonit me rrethe etj. 

1977 6 gusht. Ndërroi jetë në Boston. Shërbimet fetare iu bënë në Kishën Ortodokse të 

Nastikut nga At Artur Liolini, për figurën e Alarupit folën ing. Vasil Gërmenji, 

Dr. Ligor Buzi dhe Dr. Gjon Lek Buçaj. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

[1956] Dasmë në shtëpi të Vançit, komedi me një akt, Biblioteka e revistës: Shpirti 

shqiptar, Torino [p.d.]. 

1964 Kthimi në Krujë, dramë, (1 akt me pesë pamje) Shêjzat. nr. 56, V. VIII, Romë, f. 

159-177. Shkruar më 1962, me rastin e 50 vjetorit të Pavarësisë. 

1972   Skënderbeu, dramë, Shêjzat, Romë. 

1977  Gjenthi dhe agimtha, sh. botuese P. Kolonja, Boston York. 

 

Në Shêjzat:  

 

1959  "Kapedan Laq Berati", v. III, f. 322-328. 

1960  "Shaqo Topuzi", v. IV, Tiranë, f. 91. 

1961  "Dritë në fshat", v. V, f. 166-171.  

1963  "Gjakmarrje në Malësi", v. VII, f. 342-346. 

1963  "E shoqja e Mandit", v. VII, f. 404-411.  

1964  "Pushkë, buzuk dhe lule", v. VIII, f. 252-257. 

1965  "Bir' i Nënës", v. IX, f. 53-57; nr. 34, v. IX, f. 107-116. 

1965   "Misroku i Naumçes", nr. 5-6, v. IX, f. 163-169.  

1965  "Ngjelkat e Rrugës Gjin Bua Shpata", v. X, nr. 12, f. 455-460. 

1970  "Pikëpjekje në Dajt", v. XIV, nr. 7-9, f. 280-288. 

1973  "Kulucka" v. XVII, nr. 5-8, f. 218-224. 

1973  "Rushi u poq" v. XVII, nr. 9-12, f. 329-331. 

1978  "Gega prej Rugove", v. XIX, nr. përkujtimor 9-12, f. 223-224. 

 

 Përkthime: 

 

1958  Heminguej, Ernest: "Vrasësit", Shêjzat, v. II, nr. 11-12, f. 379-386. 

1972  Colum, Patriac: "Scanderbeg", v. XVI, nr. 1-4, f. 61. 

 

Pseudonime: Bendo Shapërdani, Bill Stivens. 

 

58) IMAM VEHBI ISMAILI 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 



1919 25 nëntor. Lindur në Shkodër, ku kreu shkollën fillore. I ati, Haxhi Ismail Hakiu 

ishte dijetar i njohur me një bibliotekë të pasur të gjuhëve orientale. 

1930-37 Mësimet e para fetare i merr në Medresenë e Naltë të Tiranës. 

1937-45 Kreu studimet e larta fetare në Universitetin Al-Azar, Fakulteti Teologjik i 

Kajros (Egjipt). 

1949 Prill. Emigron në SHBA i ftuar nga Shoqëria Shqiptaro-Amerikane Muslimane 

Detroit, Miçigan. Inisiator i ndërtimit të Xhamisë në Hamilton. 

1963  Organizoi në Detroit, Miçigan, Shoqatën Muslimane Shqiptaro-Amerikane. 

1977  Drejton revistën Jeta Muslimane Shqiptare. 

1982  Drejtoi në Harper Woods, Detroit, Qendrën Shqiptare Islamike. 

1985  Merr pjesë në përkujtimoren "40 vjet të persekutimit të fesë në Shqipëri". 

1988  Korrik. Vizitoi Shqipërinë në veshje civile. 

1989  Përfundon përkthimin e Kuranit në shqip. 

2008  Ndërron jetë në Detroit, SHBA. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1949-57  Revista: Jeta Myslimane Shqiptare, editor Im. Vehbi Ismaili. 

1957 Islamizmi dhe Lutjet, Biblioteka Muslimane shqiptare, nr. 1, Akademische 

Druck, Graz. 

1960 Teufik El-Hakim: Banuësit e shpellës, (Ehlul Kehv), përktheu nga arabishtja 

Imam Vehbi Ismaili, ―Shêjzat‖, nr.1-2, f. 16-32.  

1960  Muhamedi Profeti Islam, New York, Shêjzat. 

1977  Drejton revistën: Jeta Muslimane Shqiptare. 

2010  Vepra, vol. 1-8, Logosa, Shkup. 

 

59) VIKTOR KOLIQI 

 

KRONOLOGJI E JETËS 

 

1918 Lindur në Shkodër ku kreu shkollën fillore. 

1938-42 Doktoron në Universitetin e Romës, fakulteti i Drejtësisë. 

1957-78 Bashkëpunëtor i Shêjzave nga numri i parë. 

1964-83 Mësues i italishtes në Berlitz School në Gjermani. 

1984 2 shtator.Vdiq në Munich. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1957 "Kujtime mbi Shantojën", Shêjzat nr. 1, Romë. 

1958 "Andërr e nji nate mërgimi", Shêjzat nr. 3-4, Romë. 

 "Mendime të shkëputuna", Shêjzat nr. 11-12, Romë. 

1959 "Tue lexue Djellën", Shêjzat nr. 3-4, Romë. 

1960 "Tue lexue Gjarpijt e gjakut", Shêjzat nr. 5-6, Romë. 

1964 "Xixillojat e vendit t'im", Shêjzat nr. 3-4, Romë. 

 "Shokët e Gymnazit të Shtetit", Shêjzat nr. 5-6, Romë. 

1965 "Kur bje shi në Shirokë", Shêjzat nr. 3-4, Romë. 

 

60)  VINÇENS GOLLETI-BAFFA 



 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1924  Autor arbëresh i Italisë. 

1991-05 Mecenë arti, ka mbështetur financiarisht botimin e revistave: Arbëria, Tiranë, 

Kuq e zi, Bruksel dhe botimin e veprës letrare: At Gjergj Fishta, Lezhë. 

Banoi në Heidelberg, të Gjermanisë.  

2005  Vdiq në Heidelberg. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1984 Arbëria: Drejtimi i përkohëshëm, Dr. Vincenzo Golleti, Frankfurt, West 

Germany. 
1993  Rithemelon në Tiranë revistën letrare Arbëria, kryeredaktor, Jozef Lazër Radi. 

 

61) At VINÇENS MALAJ 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1928 18 dhjetor. U lind në Ljarje të Krajës, të komunës së Tivarit.  

1936-40 Shkollën fillore e kreu në vendlindje dhe e përfundoi në Tivar. 

1941-44 Studion në Kolegjën Françeskane të Shkodrës. 

1945 Klerik (frat) gjimnazist në drejtimin klasik, anëtar i Provincës Françeskane 

Shqiptare. 

1945-46 Kreu në Troshan të Lezhës vitin e Noviciatës - shkollës fetare - ku dorëzohet si 

frat françeskan. Pagëzohet me emrin fetar Vinçens nga Pjetër. (Vincentius Petrus 

Malaj).  

1948 Largohet nga Shqipëria dhe Provinca e dërgon për të kryer studimet filozofike në 

Dubrovnik.  

1949-50 Pas një viti detyrohet të ndërpresë studimet për të kryer shërbimin ushtarak në 

batalionin "ndëshkues" në Koprivnicë. 

1951-55 Përfundon studimet për filozofi dhe teologji në Universitetin e Zagrebit. 

1957 13 tetor. Shugurohet meshtar në Dubrovnik ku shërbeu si bibliotekar dhe kapelan 

i spitalit. 

1966-72 Studioi letërsinë italiane (lettere) në Univesitetin "La sapienza". 

1973 20 mars. Doktoron në Institutin e Studimeve Shqiptare në Univesitetin "La 

sapienza" drejtuar nga Koliqi, me temën Kuvendi i Arbnit - 1703, Concilio 

Nazionale Albanese del 1703. 

1973 Emërohet ndihmës famullitar dhe mandej famullitar në Kishën e Tuzit. 

1996 Qershor. Merr pjesë në Tuz, në organizimin e festimeve të 85 vjetorit të ngritjes 

së flamurit kombëtar nga Dedë Gjo' Luli në Deçiç. 

1974-2000 Superior i Misionit Françeskan në Malin e Zi, Tuz. 

2000 Ndërroi jetë në Tuz. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1965  "Rapsodia e nuses së mbrapësht", Shêjzat, nr. 5-6, f. 202-205. 

1966  "Ujtë e kuq e ujtë e bardhë", Shêjzat, nr. 9-12, f. 531-532. 

1966   "Zuku Bajraktar dhe Rrushja e Krajlit" Shêjzat, nr.1-2, f. 33-36. 



1967 "Dy kontribute të nji Arbëneshit nga Zara në lamën e ilorogjis [Aleksander 

Stipçeviç] L'arte degli Illiri, Ed. Del milioni, Milano 1963; Gli Illiri, Casa Ed. Il 

Saggiatore, Milano 1966. Shêjzat, nr. 5-8, f. 301-305. 

1967 "Pregatitjet për përkujtimin e 500 vjetorit të Vdekjes së Skanderbegut (1468-

1968)", Shêjzat, nr. 9-12, f. 451-459. 

1968 "L'Opera Scanderbeg dell Abate Vivaldi", Shêjzat, nr. 1-3, f. 40-43. 

1968 "Stefano Zanovich, un sedicente erede di Skanderbeg", Shêjzat, nr. 4-6, f. 184-

195. 

1968 "Un' opera musicale francese del Settecento su Scanderbeg", Shêjzat nr. 7-12, f. 

273-281. 

1969 "Si kan kjenë burrat e moçëm", Shêjzat, nr. 4-6, f. 244-254. 

1970 "Bibliografia di Giuseppe Valentini, Shêjzat, nr. 10-12, f. 396-441; 1971, nr. 1-3, 

f. 72-81. 

1972 "Përtej buzmit fisnor", Shêjzat, nr. 5-8, f. 251-255. 

1979   "Shënime bibliografike mbi Gjeçovin me rastin e 50-vjetorit të vdekjes", Koha, 

Titograd nr. 5-6, f. 479-504. 

1982 Apostolko i kulturno djelovanje franjevaca medu vjernicima albanskog naroda, 

Zbornik "Kacic", XIV, Split 1982, f. 261-302. 

1996 Djelovanje franjevaca dubrovacke provincije medu albanskim katololicima, 

separat i autorit, Tuz, f. 223-255. Vinko P. Malaj [përmbledhje]: "L'attivita dei 

francescani di Ragusa in favore dei cattolici d'Albania", f . 254-255. 

1998 Kuvendi i Arbënit - 1703, përkth. nga italishtja Tonin Zadeja, Instituti i filozofisë 

dhe sociologjisë, Prishtinë. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 

 

1972 K., [Koliqi, Ernest]: "Si e laureato Padre Malaj (P. Vincenzo Malaj, Il Concilio 

albanese del 1703", Shêjzat, nr. 1-4, f. 73-75. 

1973 K. [Koliqi, Ernest] "Gjuhcës së thatë" (At Vincenc Malaj-t qi më solli prej Tivarit 

nji vistër gjuhcash tëthjata xânë në liqe të Shkodrës) (Romë, gusht 1968), 

Shêjzat,nr. 1-4, f. 88-89. 

1998 [Rrapi, Gjergj]: "Fjala e botuesit", cit. në: Kuvendi i Arbënit - 1703, përkth. nga 

italishtja Tonin Zadeja, Instituti i filozofisë dhe sociologjisë, Prishtinë, [fl. 1]. 

  "Shënime bibliografike për autorin", f. 237-238. 

 

Pseudomime: Tush Murgu. 

 

 

62) XHEVAT KALLAJXHIU 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1903  Lindur në Gjirokastër në një familje patriotike. 

1925  Drejtor i gazetës: Labërija në Gjirokastër. 

1925-39 28 nëntor. Drejtor i gazetës Demokratia në Gjirokastër. Kryetar Bashkie në 

Sarandë dhe Gjirokastër. 

1933-38 Botues i gazetës vjetore satirike: Pif-paf në Gjirokastër. 

1941 Nënprefekt në Gostivar dhe Kërçovë. 

1944  Arratiset në Itali.  



1949  Emigron në SHBA. 

1950-53 Redaktor në radion Europa e Lirë, të seksionin shqip të programit Zëri i 

Amerikës. 

1954  Ndihmon në ngritjen e teqesë bektashiane të Detroitit. 

1976-86 Drejton gazetën Dielli të Federatës Vatra nga 1 tetori 1976 për 10 vjet, ku ka 

shkruar mjaft artikuj dhe studime. I mbiquajtur Dekan i gazetarëve shqiptarë. 

1986 Pasi dha dorëheqjen nga drejtimi i gazetës Dielli të Boston-it, u shpërngul në 

Washington. 

1989 8 nëntor. Vdiq në Forestville, Maryland. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 

1961  Linkolni. 

1964 Bektashizmi dhe teqeja shqiptare n'Amerikë, Albanian American Bektashi 

Monastery, New York. 

1967  Skëndërbeu, në 500 vjetorin e vdekjes. 

1976  Lotë dhe shpresa, përmbledhje vjershash atdhetare, Milford NJ 1976. 

1976 "Nji vizitë në shtëpinë e presidentit Wilson", Koha e Jonë, Paris, 10-11-12, f. 20-

22. 

1980  Për të qeshur, libër gazmor. 

  John F. Kennedy kampion i paqës dhe i lirisë. 

1988  Tingëllimet e Zemres, poezi, H. A. Chokol Press, Augusta. 

 

 

63) IMZ. ZEF OROSHI 

 

KRONOLOGJIA E JETËS 

 

1915  21 nëntor. Lindur në Kaftall të Mirditës. 

1927-35 Ndjek mësimet në Seminarin Papnuer në Shkodër. 

1936-38 Kreu studimet në Kolegjin Propaganda Fide në Romë, lauruar me titullin Doktor 

në teologji. 

1940-42 Shugurohet prift dhe kthehet në Shqipëri, Dom Zef Oroshi caktohet sekretar i 

Abatit të Mirditës Imzot Frano Gjinit. 

1942-46 Imzot Gjinji e emëron famullitar të kishës Shën Mëri Madalenës në Ungrej dhe 

konsultor të dioqezës. 

1946 Dëshmitar i persekutimeve të klerit. Për t'iu shmangur arrestimit qendron 8 muaj 

në mal me luftëtarët e lirisë. Arratiset në Ish Jugosllavi prej nga kalon në Itali. 

Bashkë me At Prenk Ndrevashajn, Koliqin e Ndue Gjonmarkajn u vijnë në 

ndihmë të arratisurve nëkampe, shumica mirditorë, të vendosur në Italinë e veriut 

pas dëbimit nga ana e jugosllavëve. 

1949-51 Dom Zefi ndjek kurset e Koliqit në Universitetin e Romës dhe kurset për fe e 

filozofi në Universitetin Katolik Angelicum. 

1961 Emërohet në Boston ku i shërben emigracionit. Ndërmjetës i takimit të kardinalit 

katolik Cushing me Nolin. 

1962 Themelues i Lidhjes Katolike Shqiptare-Amerikane, kryetar i parë i së cilës u 

zgjodh Dr. Henrik Gurashi. 

1965  Zhvendoset në New York. 

1966 Janar. Nis botimin e revistës tremujore: Jeta Katolike Shqiptare, New York, për 

12 vjet rresht (1966-1978). Redaktorë Dr. Çesk Ashta e Kolë Çuni. 



Përkthen Ungjillin në shqip dhe një kopje ia dhuron Papës në audiencë. 

1969 Ndërton Kishën e parë katolike shqiptare në Amerikë, Zoja e Këshillit të Mirë në 

Bronx të New York-ut. 

1970 Vatikan. Papa Pali i VI e pret në audiencë. Imz. Oroshi i dhuron Papës të katër 

Ungjijt e Shkrimit të Shêjtë në gjuhën shqipe, të përkthyer prej tij. 

1973  Kërkoi prej Arqipeshkvisë së New Yorkut dhe Arqipeshkvisë së Tivarit një 

ndihmës. U emërua zëvendës i tij, Dom Rrok Mirdita. 

1974 Selia e Shenjtë i dha titullin e lartë Monsignor të Dhomës Papnore të Papës Pali i 

VI-të në Vatikan. 

1978 Ndërton godinën e re të Kishës në New York të bekuar nga Kardinali i qytetit 

Terrence Cooke me praninë e mijëra besimtarëve musliman dhe ortodoksë. Dha 

kontribut të çmueshëm në fushën nacional-kulturore dhe sociale për bashkësinë 

shqiptare të New Yorkut dhe rretheve. 

 Drejton një protestë në selinë e Kombeve të Bashkuara kundër shkeljes së të 

drejtave të njeriut në Shqipëri. 

1982 Celebron një meshë për martirët shqiptarë në Santa Clara University, Mission 

Church. 

1986 Tërhiqet nga shërbimi fetar për shkaqe shëndetësore. 

1989  Vdes në New York, ku kryhet një ceremoni e posaçme nga bashkatdhetarët. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

  

1956 Visarthi shpirtnuer e Msimi i Doktrinës krishtenë, Shtypshkroja Gregorjane, 

Romë. 

1958                 "Nji arkitekt e skulptor shqiptar i Rilindjes në Dalmati-Andrea di Nicolò Alessi o 

Alexsijer da Durazzo", Shêjzat, Romë, f. 34-39. 

1959 "Çohaja", Shêjzat, nr. 3-4, Romë, f. 202-205. 

 "Mirënjohja shqiptare ndaj Arbreshëve t'Italisë", Shêjzat, nr. 7-8, Romë, f. 269-

272. 

1960 Ungjilli sipas Mateut, Romë. 

1961 "Koncili ekumenik", Shêjzat, nr. 5-6, Romë, f. 157-160. 

1962 "Tue përkujtue Fishtën", Shêjzat, nr. 1-2, Romë, f. 21-27. 

1964 "Nji oazë rilindjeje në diasporë", Shêjzat, v. VIII, nr. 7-10, Romë, f. 367-371. 

1966 "Kryq-Tërthuer nepër Ujdhezat Karabjane," Shêjzat, v. X, nr. 9-12, f. 469-475. 

1978 "Nji pishtar i letërsisë e i kulturës shqipe fiket." Shêjzat, (Numër Përkujtimuer     

                            kushtue Prof. Ernest Koliqit), v. XIX, Romë, f. 57-64. 

1978  Katër Ungjijt dhe Punët e Apostujvet- Përkth. shqip prej tekstesh origjinale nga 

Msgr. Joseph J. Oroshi, Romë-New York. 

1986 "Mirënjohja shqiptare ndaj Arbresheve t'Italis", Koha e Jonë, numër i posaçëm, 

Paris, f. 14-16. 

  

Përkthime: 

 

1959 Ungjilli i Jezu Krishtit simbas Shën Matheut, Romë. 

  Katër Ungjijt e Shkrimit Shejt. 

 

KRONOLOGJI E LEXIMEVE 



 

1990 Plaku, Palok: "Seminar në kujtim t'Imzot Zef Oroshit" [Në Bronx, New York], 

BKSH, Santa Clara, Kaliforni, f. 156-60. 

2006 Mriraj, Tomë: Monsinjor Dr. Zef Oroshi, një jetë e shkrirë për fe e atdhe, 

jetëshkrim, New York, 2009. 

 

64) ZEF V. NEKAJ 

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1919 14 mars. U lind në Domgjon të Mirditës.  

1930 Kreu shkollën fillore në Konviktin e Mirditës në Orosh. 

1939   Kreu Shkollën Normale në Elbasan.  

1940-44  Shërbeu si mësues dhe kryemësues në shkollat fillore në Gojan, Mirditë; 

Kërçisht, Peshkopi; Popolan, Prizren; Irsniq e Gjakovë. 

1944 Kundërshtoi me armë, hyrjen e bridatave të UNÇ në Mirditë. Arratiset në ish 

Jugosllavi. 

1944-45  Mësues dhe zv. Drejtor i Shkollës Normale të Gjakovës. 

1945-49  U dënua me 4 vjet burg. Në burgun e Pejës u dënua sërisht për thyerjen e burgut 

(ku u vranë 24 të burgosur) pas së cilës me shokët doli në mal. 

1950-51  Editor dhe përkthyes i Komisjonit Pedagogjik në Prishtinë, i drejtuar nga Prof. 

Zekeria Rexha, që ndërhyri për ta punësuar. 

1951-56  Kryeredaktor kulturor i gazetës "L'Albanie Libre". Përkthyes vullnetar i 

emigrantëve shqiptarë në zyrat e emigrimit të SHBA, Kanadasë e Australisë. 

1956  3 muaj si këshillar për riorganizimin e Komitetit Shqipnija e Lirë nën kujdesin e 

Europës së Lirë, N.Y. me kryetar Dr. Rexhep Krasniqin dhe 4 antarë: Kapidan 

Ndue Gjomarkajn, Dr. Sotir Avramin, Ing. Vasil Germenjin dhe Prof. Nexhat 

Peshkëpia. 

1957-58  Punëtor në një fabrikë thikash në N.Y., dhe në nji fabrikë leshi ne Ransselaer, 

N.Y., ku dëmtoi shpinën. Punonte natën e ditën vazhdonte studimet në Kolegjin 

Siena dhe në Universitetin N.Y.-t. të kryeqytetit Albany. 

1958-74  Instruktor i shqipes, bashkëautor i teksteve shqipe. Specialist i kulturës e gjuhës 

shqipe në Institutin e Gjuhëve të Huaja për Mbrojtje në Monterey të Kalifornisë. 

1964  Fitoi një bursë studimi Bachelor për gjuhë e letërsi ruse nga Instituti i Gjuhëve të 

Huaja në Monterey të Kalifornisë (tani Instituti i Studimeve Ndërkombëtare të 

Monterey-t, Kaliforni).  

1974  Shtator. Humbet punën për mungesë studentësh. 

1975 Fitoi një MA-n në edukatë dhe linguistikë nga Universiteti Berkeley i 

Kalifornisë. 

1977-81 Bashkëditor i fletores Lidhja e Prizrenit, me Ing. Xhafer Devën, nën kujdesin e 

Dr. Rexhep Krasniqit e Idriz Lamajt. 

1982  Me kontratë private nga Universiteti i Kalifornisë aftësoi studentë doktorantë, që 

të shkruanin temat mbi Shqipërinë pas luftës së dytë botërore. 

1984   Del në pensjon. 

1988-89  Përgatit një klasë të Institutit të gjuhëve të huaja për Mbrojtje, Monterey, 

Kaliforni. 

2003  Vdiq në Monterey, Kaliforni. 

 

KRONOLOGJIA E VEPRËS 

 



1981  "In memoriam" (Eqerem Çabej), BKSH, Santa Clara, California, nr. 2, f. 69-70. 

  "Remembering Father Gjergj Fishta", Santa Clara, California, nr. 2, f. 73-79. 

2012 Kruja, M.; Gjomarkaj; Nekaj: Kuvend letrash me miqtë, Letërkëmbim me Zef 

Nikaj, Omska 1, Tiranë. 

 

PËRKTHIME  

 

Nga Serbo-Kroatishtja: 

 

1950   Gjeli i Artë i Pushkinit, poezi, me Dr. Mekulin, Instituti Pedagogjik, Prishtinë. 

1950  Antologjija e Shkrimtavëve Shqiptarë, bashkëautor, Instituti Pedagogjik, 

Prishtinë.  

1950  Ledina e Lavrueme e Shollohovit, përkthye nga Vehap Shita, bot. Zef Nekaj, 

Prishtinë. 

1951  Historija e Shkencave Natyrore për Shkollat e mesme, bashkautor, Instituti 

Pedagogjik,  Prishtinë. 

1951  Shoqnija e Pjetër Macallungës, prozë, me Sulejman Orinin, Instituti Pedagogjik, 

Prishtinë. 

1951   Përrallat e Krillovit, poezi, me E. Mekulin, Instituti Pedagogjik, Prishtinë. 

1951  Ditët Gazmore, M. Aleçkoviqit, poezi, Instituti Pedagogjik, Prishtinë. 

1951 Kunora e Maleve e P. P. Njegoshit, poezi, me E. Mekulin, bot. Zef Nekaj, 

Prishtinë.   

Nga Anglishtja: 

1958  Vjersha për Ilirin prej Harry T. Fultz, pjesa e parë, Shêjzat, nr. 5-6, Romë, f. 

165-170. 

1960  Fustanella piktoreske shqiptare, nga Faik Konica, përkth. Z. Nekaj, Shêjzat, nr. 

5-6, Romë, f. 147-153. 

 

65) ZEF VALENTINI   

 

KRONOLOGJI E JETËS  

 

1900                   Korrik. Lindur në Padova të Italisë. 

1922-44             Emërohet mësues në Seminarin Papnor dhe në Kolegjën Saveriane të Shkodrës 

ku shërbeu për 22 vjet, duke edukuar një plejadë nxënësish që do të bëheshin  

mjaft të njohur dhe do t'i jepnin tonin lëvizjes kulturore dhe shoqërore në 

Shqipëri. 

1924                   Diplomohet në filozofi. 

1928                   Përfundon studimet e larta teologjike. Caktohet në grupin e misionarëve jezuitë 

në Shqipëri. Përvetëson gjuhën shqipe dhe ndërmerr ekspedita në zonat e veriut 

nën shembullin e priftit domenikan Domenico Pasi. 

1932-43             Merr drejtimin e revistës së njohur LEKA, që e vijon për mbi 11 vjet, duke u 

përqendruar në studimet albanologjike ku afron bashkëpunëtorë nga gjithë 

Shqipëria duke dalë nga korniza klerikale e revistës për t'u bërë nismëtar i 

botimeve dokumentare,  arkivore, krahas studimeve në fushat shoqërore-

filologjike dhe të fushës së drejtësisë diakronike në Shqipëri. 

1933-39             Drejton revistën: Lajmtari i zemres së Krishtit.    



1944                   Largohet nga Shqipëria nga përndjekja, ku nisin arrestimet që do të pasoheshin 

me gjyqet e montuara dhe vrasjet e anëtarëve dhe prelatëve të Urdhërit Jezuit At 

Gjon Shllaku, At Giovanni Fausti dhe At Daniel Dajani.  

1945-46             Gjatë sekuestrimit dhe evadimit të objekteve fetare në redaksinë e LEKA-ës 

shpërdorohen rreth 4000 faqe dorëshkrime të At Valentinit dhe arrijnë që të 

arkivohen nga Instituiti i Shkencave pjesa e mbetur në inventar, në Fondin 132 të 

Urdhërit Jezuit të AQSH. Por mendohet se rreth 1100 skeda enciklopedike t'i 

përkasin Valentinit.  

1946                   Themeloi në Universitetin e Palermos Qendrën Siciliane të Studimeve Byzantine 

dhe Neo Hellenike. 

1947-70             Emërohet nga Presidenti i Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare 

Salvator Petrotta titullar i Qendrës, ku thërret si bashkëpunëtor të tij Prof. Karl 

Gurakuqin.  

1955                   Drejton Katedrën e Gjuhës shqipe, në Universitetin e Palermos . 

1957                   Pas vitesh përpjekjesh për themelimin e një reviste letrare-shkencore të diasporës 

me Ernest Koliqin, At  Paulin Marlekajn, At Daniel Gjeçajn, bën pjesë në stafin e 

redaksisë    së revistës Shêjzat ku bashkëpunon deri në vitin 1978, duke botuar 

dhjetëra studime dhe monografi të veçanta në fushën e albanologjisë, studimeve 

juridike dhe të arkivistikës. 

                           Harton dhe dorëzon për shtyp, korpusin më të madh të albanologjisë: Acta 

Albaniae Veneta (30 vëllime). 

1968                   Gjatë një audience publike Papa Pali i VI-të, shok klase i Valentinit, nxiti 

shqiptarët "ta falenderojnë këtë njeri të madh që e donte kaq shumë popullin 

shqiptar". 

1979                  19 nëntor. Vdiq pas një sëmundje të gjatë në Milano i mbiquajturi "kampion i 

promovimit të kulturës shqiptare". 

Botoi më shumë se 1 000 artikuj të gjatë mbi gjuhën, historinë, të drejtën dhe 

artet. Vepra e tij ka qenë e çensuruar për 45 vjet. Shkroi rreth 60 libra, kryesisht 

studimorë. 

Ndërmjetësoi për realizimin e kuvendit ekumenik me Kishën Ortodokse 

veçanërisht me Patriarkun Athanagoras i cili kishte pranuar botërisht origjinën e 

tij shqiptare. 

Mbajti deri në fund të jetës titullin e Drejtorit të Qendrës Ndërkombëtare të 

Studimeve Shqiptare në Palermo dhe të kryeredaktorit revistës Letture, botuar 

nga jezuitët në Milano. Disa nga veprat e tij janë përkthyer në disa gjuhë të botës. 

 

KRONOLOGJI E VEPRËS 

 

1928                Boton veprën jubilare Kolegja Saveriane ndër 50 vjetët para 1877-78 - 1927/28 në  

                        gjuhët shqip dhe italisht. 

1929                Boton në shqip biografinë e Garcia Moreno-s. 

1931                Boton përkthimin në shqip të dramaturgut Pier Kornej Polieucte. 



1931    Boton përkthimin Sauli të Alfieri-t, të shënuar me inicialet ZZ, inicialet e tij dhe të 

Injac Zamputtit, i cili ia kishte redaktuar veprën në shqip pasi kishte hasur në 

vështirësitë e gjuhës dhe të zbatimit të metrikës klasike të Alfierit. 

1931                Boton një vëllim poetik. 

Boton në bashkëpunim Fulvio Cordignano-n një  studim mbi gjakmarrjen në 

Shqipëri.  

1940                Grumbullon dhe skedon dokumenta për shkrimin e kronologjisë mbi historinë e  

           Shqipërisë nga viti 313 e deri në shekullin Xlll, nga të cilat u botuan vetëm dy  

           vëllimet e para. 

1946                Janar. Boton numrin e parë të revistës: Letture. 

1966 Appunti sul regime degli stabilimenti Veneti in Albania nel  secolo XIV e XV. Leo 

S. Oschi; Editore, Firenze. 

1968 Josephi Valentini S.J.: Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Pars Prima: 

saeculum XIV complectentis. Tomus Primus Ab initio ad usque Annum 

MCCCLXXXIV; Panormi; Typis Josephi Tosini, MCMLXVII.     

Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Pars Prima: saeculum XIV 

complectentis. Tomus Secundus ab anno MCCCLXXXIV ad annum  

MCCCXCVI. Mediolani, Typis P I.M E.,  

 Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Partis Primae saeculum XIV      

 complectentis Tomus Tertius anno MCCCXCIVI ad annum MCDVI, Rudolpho    

 Trofenikio Editore, Monaci in Bavaria, Dr. Rudolf  Trafenik,  Munchen.   

Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Partis Primae saeculum XIV 

complectentis. Tomus Quartus ab anno MCCCXCVI ad annum MCDVI. Dr. 

Rudolphus Trofenik Monacensis, Librarius edebat MCMLXVIII. 

Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Pars Secunda saeculi XXV rae 

Scanderbegianam Reiodum Complectens. Tomus Quintus annos a MCDVII ad  

                        MCDIX Illustrans. Rudolpho Trofenikio Editore, Monaci in Bavaria, Dr. Rudolf 

           Trofenik, Munchen. 

1974                Acta Albaniae Veneta, Saeculorum XIV et XV. Pars Tertia - Scanderbegianam 

Reiodum  Complectens. Tomus Vegesimus. Rudolpho Trofeniko Editore, Monaco 

in Baviera, Germania.   

            Lo Statuto Personale in Albania all' epoca di Scanderbeg. 

2011                 Tekste dhe studime Juridike. 

           Ligji shqiptar i maleve, (2 vëllime). 

           Jeta e familjes në traditën juridike shqiptare. 

           Ligji i komunitetit në ligjin tradicional shqiptar. 

           Domus Eclesiae, një vëllim  me 1150 vizatime të tij mbi arkitekturën kristiane.  

1972-79          Merret me redaktimin e korpusit prej 32 vëllimesh të veprës së tij monumentale.  

                        Harton dhe dorëzon për shtyp korpusin më të madh të albanologjisë duke arritur të  

                        përfundojë deri në vëllimin e 26: Acta Albaniae Veneta (32 vëllime). Kontribut për  

                        kronologjinë e Shqipërisë  (3 vëllime). 

1986                Valentini, Giuseppe, S. J., Studi Albanologici, Balcanici, Bizantini e Orientali, Leo  

                        S. Olschki Editore, Firenze.  

2007-12          Akte shqiptaro - veneciane të shekujve X - XVII.  

 

Pseudonime: Zalvi, Z., g.v. 



 

 

Botime kritike 
 

Koliqi, Ernest: Komentari i vëllimit me tregime Hija e maleve, Tiranë 2011. 

Koliqi, Ernest: komentari i vëllimit me tregime Tregar flamujsh, Tiranë 2013. 

―Psikanaliza te proza e Koliqit‖ në Ernest Koliqi, Tregtar flamujsh, Tiranë 2013, f. 149- 

      51. 

―Liria e shenjuesit‖, parathënie në novelën e Ernest Koliqit Pasqyrat e Narçizit, bot. II,  

      Tiranë 2010, botimi i parë Romë 1963. 

―Poezia Topografike e Camajt‖ në Kritika trimestrale shqiptare, Tiranë  

      2010, f. 7-36. 

―Drama moderne e Ernest Koliqit‖ në A. Pashku E. Koliqi, Drama 

     Moderne, Tiranë 2013, f. 93-96. 

"Ernest Koliqi", parathënie e romanit Shija e bukës së mbrume, Tiranë 2014, f. 3-6. 
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ABSTRACT 

 

The Literary Subsystem of Albanian Diaspora, marked in production, volume, and norm 

and determined by university institutions of Palermo - Rome - Naples – Bari, Boston, San 

Diego etc. 

Albanian Literary Subsystem with his creation after the political emigration wave (1945-

1990), in the context of the Albanian Literary System during national Revival, was 

involved in an aggregate of literary and cultural activities. Those universities rendered 

possible the appropriate climate to set up a national literary sub-system model with all 

systemic components: production, publications and system-creative magazines as Shêjzat 

[The Pleiades] (august 1957 - 1978), Koha e Jonë [Our Time] (1962-1992); systemic 

traditonal-center author as: Father Georg Fishta O.F.M. or modern as Ernest Koliqi and 

Martin Camaj. Ernest Koliqi as the director of the Albanian Studies Institute at Rome 

University, become the master-key of an increasing in the volume of the intercultural 

activities, as regards the institutional critique, various national celebrations of 

emigrants, and international symposiums such as the 20-s anniversary of the death of 

Father George Fishta O.F.M.; or the celebrations on the 500th anniversary of the death 

of Scanderbeg, in Palermo and Rome (1968). But the main merit of Koliqi was to restore 

a new Albanian Literary Center in the West and the foundation in Rome of Shêjzat 

Literary magazine. The Albanian Rome Literary Circle was the counterpart of the 

National Center of Tirana and sometimes even an antagonist. Various outstanding 

achievements in the visual arts were celebrated by the painter Ibrahim Kodra with about 

20 international awards, as well as the iconographic painter Lin Delia who took part in 

some audiences with the Pope Pole VI etc... First Koliqi and then Camaj after his death 

took literary - cultural studies within the Albanian districts of Italy, tracing the genealogy 

of the Arbëresh migration in the United States in the years 1974 - 1986. After Koliqi’s 



death in January 1975 and the final departure of Camaj from the Italy Circle as e 

professor of the Albanian Language at the University of Munich (1978), closed the frame 

of four decades of the Italy Literary Circle as the core of the Literary Diaspora Sub-

system. 
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