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HYRJE 
 

 

1. Përligjja e punimit 

 

Jetojmё nё njё kohё kur burimet virtuale tё informacionit qё kemi nё dispozicion kanё 

arritur nivele tё paprecedentё. Me njё klikim tё thjeshtё, nё pak sekonda mund tё 

zbulojmё informacion rreth çfarёdolloj destinacioni nё tё gjithё botёn e madje, edhe tё 

bёjmё njё tur virtual nё vendin e zgjedhjes sonё. Por, një destinacion mund të gjendet 

edhe në faqet e një libri!  

Megjithёse fenomeni i turizmit letrar ka kohё qё ekziston, jo shumё dihet rreth 

tij. Nuk ka njё hyrje tё veçantё nё fjalor dhe as njё degё specifike studimi nё 

universitet – ai vazhdon tё studiohet nё kuadrin e pёrgjithshёm tё turizmit megjithёse 

tashmё ёshtё shndёrruar nё njё industri mё vete nё shumё vende.  

Po kёshtu, shumё pak ёshtё shkruar zyrtarisht rreth kёsaj teme. Me pёrjashtim 

tё disa artikujve nёpёr konferenca e buletine akademike qё shpesh bёjnё vetёm 

aludime të tërthorta pёr turizmin letrar, pak studime profesionale janё bёrё nё kёtё 

fushё. 

Majk Robinsoni e Hans K. Anderseni kanё ofruar njё shpjegim interesant tё 

temёs nё nivel teorik nga njё kёndvёshtrim ekonomik. Majkёll Pirsoni (Michael 

Pearson) na ka dhёnё informacion pёr Amerikёn letrare dhe Nikola Uotsёni (Nicola 

Watson) mund tё vlerёsohet pёr kontributin e saj pёr tё ofruar njё panoramё tё 

pёrgjithshme rreth turizmit letrar. Por, tё gjitha kёto pёrqendrohen e kufizohen nё 

„botёn‟ anglishtfolёse. Po pjesa tjetёr? Nё njё vend si Shqipёria, ёshtё vёshtirё tё 

gjesh njё artikull rreth kёsaj teme, jo mё njё studim tё mirёfilltё. Literatura nё kёtё 

fushё ёshtё inekzistente dhe shumё njerёz zor tё kenё qoftё edhe dёgjuar tё flitet pёr 

tё e pёr rrjedhojё habiten kur mёsojnё qё dy fusha nё pamje tё parё krejt tё ndryshme 

si letёrsia e turizmi mund tё bashkohen nё njёfarё pike. Nё kёto rrethana, njё nga 

shtysat pёr kёtё temё ishte pyetja: sa e pёrshtatshme ёshtё Shqipёria nga pikёpamja e 

turizmit letrar? Ky punim synon jo vetёm tё ofrojё njё panoramё tё pёrgjithshme tё 

dukurisё sё turizmit letrar duke u pёrqendruar nё mёnyrё specifike te roli qё luan 

letёrsia nё krijimin e destinacioneve, por nё tё njёjtёn kohё tё shqyrtojё mundёsinё e 

zhvillimit tё kёtij lloj turizmi nё Shqipёri.   

Nё nivel personal, kjo temё bashkon dy pasionet e mia tё mёdha: leximin 

(letёrsinё) dhe udhёtimin (turizmin). Pra, sё pari doja tё eksploroja temёn pёr vete, pёr 

tё mёsuar mё shumё rreth lidhjes interesante e disi tё pazakontё mes dy fushave tё 

sipёrpёrmendura: njëra e ftohtë, konkrete, shifrore (turizmi si biznes) dhe tjetra 

imagjinare, iluzore (letërsia). Nё njё shkallё mё tё gjerё, doja ta ndaja kёtё 

informacion me tё tjerёt, sidomos kur kuptova se sa pak ata dinin rreth temёs. Arsyeja 

e fundit qё rrjedh nga motivi i sapopёrmendur (shkaku i informacionit tё paktё tё 

njerёzve), por qё e pёrforcova edhe mё tepёr gjatё kёrkimeve tё mia ёshtё mungesa e 

literaturёs mbi kёtё temё. Kёrkimet e mia treguan se fenomeni ёshtё mё i pёrhapur nё 

vendet anglisht-folёse (kryesisht Britani, SHBA), deri diku nё Gjermani e pak nё 

Francё e Itali, megjithё letёrsinё e pasur tё kёtyre tё fundit. Pёrveç kёsaj, lind nevoja 

pёr njё trajtim tё ri tё letёrsisё nёn dritёn e teorive tё reja hapësinore dhe rritjes sё 

ndikimit tё tyre nё studimet kulturore, siç ёshtё rasti i gjeokritikёs.  

Nё pёrputhje me gjetjet e Robinsonit e Andersenit (2003) dhe studime tё 

ngjashme qё do pёrmenden nё temё, pritet qё zhvillimi i turizmit letrar nё Shqipёri do 
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t‟i sjellё pёrfitime si kulturёs dhe ekonomisё sё vendit, ashtu dhe imazhit tё 

Shqipёrisё nё botё.  

Mё e rёndёsishmja ёshtё se ky studim do raportojё rezultate nё favor tё 

krijimit tё turizmit letrar nё Shqipёri. Kёto rezultate do shqyrtohen nё dritёn e 

hipotezave fillestare duke diskutuar se si ato lidhen me kёrkimet e mёparshme dhe me 

çёshtjet teorike tё shtruara nё hyrje. Po kёshtu, do shqyrtohen edhe kufizimet e 

studimit aktual si dhe do bёhen rekomandime pёr studime tё ardhshme qё mund tё 

mbёshteten edhe nё kёtё temё doktorature.    

Nё këtë mënyrë, punimi synon tё ofrojё një kontribut modest së pari në 

mbushjen e boshllёkut në literaturën që lidhet me këtë fushë, por edhe në pasurimin e 

mësimdhënies së letërsisë nga një këndvështrim i ri. Studimi jep njё trajtim tё ri tё 

letёrsisё nёn dritёn e teorive tё reja hapësinore dhe rritjes sё ndikimit tё tyre nё 

shkencat humane. Gjithashtu, ai ofron analiza letrare dhe ide për mundësimin e 

krijimit dhe zhvillimit të fenomenit edhe në Shqipëri. Së fundi, ky studim mund të 

shërbejë si material referimi në disa fusha: letërsi, kulturë, turizëm.  

 

 

 

2. Objekti dhe hipotezat e punimit 

 

Punimi synon tё analizojё mundёsitё e zhvillimit tё turizmit letrar nё Shqipёri. Pёr tё 

arritur kёtё, fillimisht do tё pёrdoren tё dhёnat dytёsore pёr tё paraqitur njё panoramё 

tё pёrgjithshme tё fenomenit. Do tё flitet pёr traditёn e turizmit letrar, format e tij 

kryesore dhe do jepet njё profil i turistёve letrarё. Po kёshtu, do tё tregohet pёr vendin 

qё zё letёrsia si pjesё e trashёgimisё dhe rolin qё luan si pjesё e turizmit kulturor. Do 

tё studiohen lidhjet mes letёrsisё dhe turizmit dhe do analizohen mёnyrat se si letёrsia 

mund t‟i sjellё pёrfitime ekonomisё. Rёndёsi e veçantё do i kushtohet rolit tё vendit 

nё letёrsi qё do trajtohet nё kёndvёshtrimin e teorive hapёsinore, sidomos tё 

gjeokritikёs. Nё vijim, do bёhet njё analizё e detajuar e turizmit letrar nё SHBA e 

Britani si dhe do tё analizohen vepra klasike e bashkёkohore qё kanё luajtur njё rol 

kyç nё turizmin letrar. E gjitha kjo bёhet pёr tё dhёnё njё model mbi bazёn e tё cilit 

mund tё zhvillohet turizmi letrar nё Shqipёri, qё do tё pёrbёjё fokusin e pjesёs sё tretё 

tё punimit. Veprat e përzgjedhura në korpus do të analizohen nën optikën e turizmit 

letrar. Në qendër të studimit do jenë vendet specifike që lidhen me to ose autorët e 

tyre. Të tjera vepra gjithashtu do përmenden e citohen në mbështetje të argumenteve 

bazë. 

Ky punim synon të tregojë se teksti letrar mund të ketë lidhje të forta edhe me 

fusha që s‟janë domosdoshmërisht artistike, si turizmi. Letërsia mund të luajë një rol 

kyç në krijimin e imazhit të hapësirës te lexuesi, por edhe në nxitjen e këtij të fundit 

për të materializuar këtë imazh në një destinacion konkret në kërkim të të cilit ai niset. 

Shndërrimi i lexuesit në turist shoqërohet jo vetëm me një përvojë unike në nivel 

personal, por sjell edhe përfitime ekonomike. Roli i letёrsisё nё turizёm nuk duhet 

nёnvlerёsuar: turizmi i detyrohet jo pak letёrsisё duke qenё se mjaft destinacione janё 

bёrё (mё) tё njohura falё saj. Letërsia mund të përjetësojë imazhin e një vendi si 

destinacion turistik. 

Së fundi, mund të thuhet se Shqipëria i ka mundësitë për zhvillimin e turizmit 

letrar, gjë që do ta pasuronte vendin si në aspektin kulturor, ashtu edhe atë ekonomik. 
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3. Metodologjia dhe struktura e punimit 

 

Metodologjia e pёrdorur është ndërdisiplinare dhe pёrbёhet nga tri faza kryesore.  

Fillimisht, ёshtё bёrё njё mbledhje e tё dhёnave dytёsore me qёllim sigurimin e 

informacionit teorik rreth temёs nё fjalё. Mё pas, flitet pёr turizmin letrar nё Amerikё 

dhe Angli dhe analizohen vepra letrare pёrfaqёsuese tё kёtyre vendeve si dhe njё 

vepёr qё autorja e kёtij punimi e konsideron si pёrfaqёsuese tё letёrsisё bashkёkohore 

komerciale. E gjitha kjo bёhet me qёllim qё kёto dy vende qё kanё njё shkallё tё lartё 

tё zhvillimit tё fenomenit nё fjalё (dhe qё njihen mё mirё nga autorja pёr shkak tё 

fushёs sё saj tё studimit), tё shihen si model pёr krijimin e turizmit letrar nё Shqipёri 

pёr të cilin do të flitet në pjesёn e tretё tё punimit. Kёtu do bёhet edhe njё zbatim 

praktik pёrmes rastit studimor me sondazhe e intervista pёr tё ndёrtuar profilin e 

mundshёm tё turistit letrar nё Shqipёri.   

Nё kёtё mёnyrё, gjetjet e kёrkimit do tё jenё njё kombinim i rezultateve tё 

analizёs sasiore (pёrmes tё dhёnave tё mbledhura nga sondazhet) dhe asaj cilёsore 

(intervistat dhe analizat e veprave). Faza pёrfundimtare pёrfshin njё krahasim tё tё 

dhёnave parёsore dhe atyre dytёsore me qёllim komentimin dhe dhёnien e 

sugjerimeve qё lidhen me zhvillimin e turizmit letrar nё Shqipёri. Duke qenё njё temё 

ndёrdisiplinare, edhe metodologjia e pёrdorur ёshtё e tillё dhe krahas kёndvёshtrimit 

tё Robinsonit e Andersenit, mbёshtetet edhe nё punёn e Bertro Vestfalit pёr parimet 

gjeokritike dhe rёndёsinё e tyre nё letёrsi.  

Gjithsesi, duhet theksuar se pavarësisht se në pamje të parë është një studim 

hibrid, thelbi, pikënisja dhe i gjithë këndvështrimi është letrar. Aspekte thellësisht 

letrare si funksionet e letërsisë, teori të reagimit të lexuesit dhe roli i „vendit‟ në letërsi 

përbëjnë boshtin e analizës.  

Punimi ёshtё strukturuar nё mёnyrё tё tillё qё tё pёrfshijё njё kornizё teorike 

(pёrmes njё pёrmbledhjeje tё literaturёs ekzistuese) dhe njё tjetёr praktike qё vjen nё 

formёn e analizёs sё veprave model dhe tё dhёnave tё mbledhura nё terren.  

Punimi pёrbёhet nga tri pjesё (dhe shtojca). 

Pjesa e parë do të ofrojë një panoramë të përgjithshme të dukurisë së turizmit 

letrar në linjë diakronike, e ndërthurur edhe me mjaft aspekte të tjera plotësuese. 

Kështu, do të flitet për turizmin kulturor dhe atë të trashëgimisë me një theks të 

veçantë te letërsia si pjesë e trashëgimisë kulturore. Më tej do të përmenden mënyrat 

se si letërsia ndikon në krijimin e imazhit të vendit dhe lidhjet me turizmin si dhe rolin 

e saj si mjet marketingu. Në vijim, do të diskutohet për rolin e hapësirës në letërsi dhe 

çështje të autenticitetit, imazhit dhe pritshmërisë së turistëve. Pjesa do të mbyllet me 

një listë të vendeve më tërheqëse letrare si dhe disa prej festivaleve e veprimtarive 

letrare kryesore sot në botë. 

 Pjesa e dytë ka për qëllim të ofrojë shembuj klasikë të turizmit letrar që 

analizohen me qëllim që të mund të shërbejnë si model edhe për pjesën e tretë të 

disertacionit që ka të bëjë me importimin e fenomenit në Shqipëri. Librat e zgjedhur 

janë kryesisht klasikë të letërsisë britanike e amerikane ku turizmi letrar është më i 

zhvilluar se kudo tjetër: Dhe lind dielli i Ernest Heminguejt, Në udhë nga Kerouaku, 

Uliksi nga Xhojsi, vepra e V.Ulfit, por edhe Vdekje në Venecie nga Tomas Mani, që 

mishërohet me një qytet emblemë të artit që ka qenë magnet për shumë shkrimtarë. 

Dy shembuj të letërsisë bashkëkohore komerciale,  Kodi i Da Vinçit dhe Herri Poteri 

janë gjithashtu pjesë e analizës për shkak të ndikimit të konsiderueshëm në turizmin 

letrar të viteve të fundit. Zgjedhja e veprave nuk është e rastësishme: secila prej tyre 

ofron diçka të veçantë, një këndvështrim të ri në lidhjet mes tekstit, vendit dhe 

shkrimtarit. Secila mbështetet në topografinë e një qyteti specifik dhe e bën rrëfimin 
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nga një këndvështrim hapësinor. Secili tekst është i rëndësishëm për mënyrën si e 

ndërton një vend, se si e bën atë “të lexueshëm.” 

 Pjesa e tretë që është në shumë aspekte më e rëndësishmja e këtij punimi 

shqyrton mundësinë e zhvillimit të turizmit letrar në Shqipëri. Për këtë, jepen shembuj 

dhe sugjerime që përfshijnë vepra të huaja që lidhen me Shqipërinë si dhe vepra të 

autorëve vendas me potencial në këtë drejtim. Bajroni do jetë pika kyçe nga autorët e 

huaj që kanë trajtuar temën shqiptare dhe Kadare do mbizotërojë nga ata shqiptarë. 

Shkodra dhe shkrimtarët e lidhur me të do merren si rast studimor.  

 Pas kёsaj, do të përmblidhen pikat kryesore të shqyrtuara, do jepen 

përfundimet e punimit dhe propozime për studime të ardhshme. 
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KREU I: 

HYRJE NЁ TURIZMIN LETRAR 

 

  

“BE-ja ka arritur njё fazё tё historisё sё saj ku dimensioni i saj kulturor nuk mund tё 

injorohet mё. (...) Nёse ekonomia ёshtё domosdoshmёri nё jetёn tonё, kultura ёshtё 

ajo qё i jep vlerё.” 
1
 

 

Kёto janё fjalёt e Hoze Manuel Barrosos, President i Komisionit Evropian nё 

Konferencёn e Berlinit nё nёntor 2004. Nё fjalim, Barroso u shpreh se kultura dhe 

trashёgimia ishin njё nga fokuset e BE-sё pёr vitet e ardhshme. Megjithatё, kjo nuk 

ishte diçka e re. Qё nё Traktatin e Romёs pёrfshihej njё klauzolё rreth kulturёs: 
 

Komuniteti [Evropian] do marrё parasysh aspektet kulturore nё veprimtarinё e tij 

veçanёrisht me qёllimin qё tё respektojё dhe tё promovojё shumёllojshmёrinё e 

kulturave (Neni 151.4 Traktati i Romёs, 2002). 
 

Trashёgimia kulturore ёshtё baza e institucioneve evropiane: Evropa ёshtё para sё 

gjithash bashkimi i njerёzve me besimet, vlerat e historinё e tyre. Nё vite, kemi 

ndёrtuar njё shoqёri qё ndan njё trashёgimi kulturore tё pёrbashkёt, qoftё kjo e 

dukshme dhe e prekshme si ndёrtesat dhe peizazhet ose jomateriale si muzika e 

traditat.
2
 Pёr rrjedhojё, kjo trashёgimi duhet ruajtur e shtuar, në mënyrë që tё 

promovohet diversiteti i Bashkimit Evropian e tё shmanget zhdukja e disa traditave. 

 Siç do ta shohim edhe mё pas, letёrsia bёn pjesё nё trashёgiminё kulturore tё 

paprekshme. Si njё “aspekt i ri nё fushёn e trashёgimisё kulturore”
3
 kjo lloj 

trashёgimie nuk njihet njёsoj nё tё gjithё Evropёn. Nё fakt, ёshtё shumё mё e 

zhvilluar dhe e vlerёsuar nё Angli dhe vende tё tjera anglisht-folёse si SHBA, sesa nё 

vende si Shqipёria.  
 

 

 

1.1 Turizmi kulturor dhe turizmi i trashёgimisё 

 

Turizmi i trashёgimisё ёshtё njё formё e turizmit qё ka marrё zhvillim sidomos vitet e 

fundit. Njё pjesё e rёndёsishme e tij ёshtё edhe ai qё Suorbruk
4
 e quan turizёm 

kulturor. Ky i fundit pranohet tё jetё kthyer nё njё agjent tё fuqishёm tё ndryshimit 

ekonomik dhe shoqёror nё Evropё. Majerskaf
5
 shprehet se turizmi kulturor ёshtё 

vendosur nё qendёr tё shumё strategjive rigjeneruese urbane pasi ai mund tё sigurojё 

bazёn pёr tё rigjallёruar jetёn e qendrave urbane, tё rifreskojё shёrbimet kulturore 

                                                           
1
 José Manuel Barroso. “A Soul for Europe” Berlin Conference. Shёnim: Pjesa mё e madhe e burime  

dytёsore janё pёrkthyer nga autorja e kёtij punimi. http://www.berlinerkonferenz.net 
2
 Shih: European Union. Study on Cultural Cooperation in Europe, European Union Belgium. 2004  

http:www.culturescope.ca/filedownload.php/REPORT.pdf 
3
 po aty 

4
 John Swarbrooke. “The Future of the Past: Heritage Tourism into the 21

st
 Century”, Seaton, V.  

Tourism: State of the Art Chichester: Wiley, 1994 
5
 John Myerscough. The Economic Importance of the Arts in Great Britain London: Pinter Publishers,  

1988 



2 
 

ekzistuese si dhe tё çojё nё krijimin e qendrave tё reja kulturore. Kёrkimet tregojnё se 

njё numёr i madh qytetesh e rajonesh nё Bashkimin Evropian po mbёshtesin 

strategjitё e zhvillimit tё turizmit tё tyre nё promovimin e trashёgimisё kulturore dhe 

numri i vendeve turistike kulturore po rritet shpejt.   

 Pёrgjithёsisht, pranohet se turizmi kulturor ёshtё njё lloj udhёtimi me interes 

tё veçantё ku kultura ose veçori kulturore tё njё vendi tё caktuar pёrbёjnё forcёn 

kryesore tёrheqёse tё turistёve.
6
 Megjithatё, duket se ka mё shumё se njё pёrkufizim 

tё turizmit kulturor. Organizata Botёrore e Turizmit (OBT) propozon dy pёrkufizime 

pёr turizmin kulturor nё varёsi tё kontekstit. Pёrkufizimi i parё sipas OBT sugjeron 

“lёvizje tё njerёzve pёr motive kulturore si pёr shembull udhёtime studimi, udhёtime 

pёr aktivitete kulturore, vizita nё vende e monumente, ekspedita pёr tё studiuar 

natyrёn, folklorin ose artin dhe pelegrinazhe.”
7
 Megjithatё, nё njё kuptim mё tё gjerё, 

OBT gjithashtu sugjeron qё “tё gjitha lёvizjet e njerёzve mund tё pёrfshihen nё 

pёrkufizim, pasi ato pёrmbushin nevojёn e njeriut pёr shumёllojshmёri, gjё qё ka 

tendencёn tё rrisё nivelin kulturor tё individit dhe tё çojё nё njohuri, takime e pёrvoja 

tё reja.” Eksperti i turizmit Mekkenёll (MacCanell) e konsideron turizmin si pёrvojё 

kulturore, ndёrsa pёr Ërin (Urry), turizmi ёshtё kulturё. Sipas këtyre pikëpamjeve, 

turizmi letrar ёshtё pjesё e kontekstit kulturor jo vetёm pёr shkak tё letёrsisё. Sipas 

Andersenit e Robinsonit, letёrsia si pjesё e kulturёs, “ka njё rol tё dyfishtё” duke qenё 

objekt i kulturёs po aq sa edhe proces i veprimtarisё krijuese. Ata shtojnё se letёrsia 

ёshtё njё element pёrcaktues i kulturёs qё “pasqyron mёnyrёn tonё tё jetesёs, por 

ёshtё njёkohёsisht tregues i arritjeve kolektive dhe identitetit shoqёror.”
8
 Ajo bёn 

pjesё mes atraksioneve kulturore tё pёrmendura nga Qendra Evropiane e Kulturёs. 

Ёshtё e qartё se nё kuptimin mё tё ngushtё tё pёrkufizimit, koncepte tё 

„trashёgimisё‟ dhe „arteve‟ janё thelbёsore pёr tё gjitha format e turizmit kulturor. 

Eshuёrth identifikon tri forma kryesore tё këtij turizmi. Forma e parë ёshtё turizmi 

artistik qё bazohet nё produkte dhe performanca artistike. Eshuёrthi e pёrshkruan atё 

si “formёn mё tё thjeshtё tё kulturёs qё pёrdoret pёr turizёm (qё mund tё konsiderohet 

si produkt komercial).”
9
 Pra, nё kёtё mёnyrё, ai sugjeron se ёshtё e mundur tё 

„shesёsh‟ shfaqje teatrale, balet, koncerte ashtu si çdo shёrbim tjetёr tregtar.  

Studiuesi e pёrshkruan formёn e dytё tё turizmit kulturor si „turizёm i 

trashёgimisё‟. Ai shpjegon se njё pёrkufizim mё i gjerё i turizmit kulturor pёrfshin 

“histori qё ёshtё transformuar nё trashёgimi.”
10

 Kjo do tё thotё ta „pёrkthesh‟ njё 

ngjarje historike nё njё paketё pёr t‟u shitur. Eshuёrthi shton se turizmi i trashёgimisё 

ёshtё njё zgjatim i turizmit tё artit: “arti mund tё konsiderohet si pjesё e trashёgimisё, 

por trashёgimia pёrfshin mё tepёr se ç‟konsiderohet art.”  

Sё fundi, Eshuёrthi shprehet se njё pёrkufizim edhe mё i gjerё i kulturёs 

pёrfshin vlerat, qёndrimet dhe besimet e njё grupi shoqёror. Gjithsesi, studiuesi thotё 

se brenda turizmit kulturor dhe atij tё trashёgimisё ka njё lidhje të ndërsjellë mes 

kulturёs dhe vendit (destinacionit). Nga ana tjetёr, vetё vendi ёshtё produkt i turizmit 

kulturor.  

                                                           
6
 Howard L.Hughes. “Redefining Cultural Tourism.” Annals of Tourism Research, 23(3): 707-709, 

1996 
7
 World Tourism Organisation. The State‟s Role in Protecting and Promoting culture as a factor of 

Tourism Development and the Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage Sites 

and Monuments for Tourism Madrid: WTO, 1985, fq 2 
8
 Mike Robinson, Hans Christian Andersen, (botues). Literature and Tourism: essays in the reading 

and writing of tourism. London: Thomson, 2003, fq 12 
9
 Gregory John Ashworth. „Managing the Cultural Tourist', in Ashworth, G. J. and Dietvorst, A. G. J. 

(eds) Tourism and Spatial Transformations Oxon: CAB, 1995, fq 269 
10

 Po aty, fq 270  
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 Diskutimi i mёsipёrm mbi kulturёn, trashёgiminё dhe lidhjen e tyre me 

turizmin tregon se termat „turizёm kulturor‟ dhe „turizёm i trashёgimisё‟ pёrdoren 

shpesh nё vend tё njёri-tjetrit pёr t‟iu referuar situatave ku kultura ёshtё veprimtaria 

kryesore dhe motivimi bazё pёr tё ndёrmarrё njё udhёtim. 

Eshuërthi argumenton se burimet qё krijojnё produktet e turizmit kulturor janё 

tё gjitha tё bazuara historikisht. Ato vijnё nga njё sёrё ngjarjesh historike, 

personalitetesh, kujtimesh, mitesh, aspektesh letrare dhe relikesh bashkё me vendet 

me tё cilat lidhen. Ky studim do tё pёrqendrohet nё turizmin e bazuar nё letёrsi, pasi 

siç shprehet Torkildseni, “Askund nuk shprehet mё mirё kultura sesa nё gjuhёn e 

folur nga populli i vet.”
11

 

 Punimi do të fillojё me njё refleksion rreth turizmit letrar si pjesё e 

trashёgimisё kulturore, veçorive, historisё dhe rёndёsisё sё tij nё Evropё. Mё pas do të 

vazhdohet me njё vёzhgim tё lidhjeve letёrsi-ekonomi, pёr tё pёrfunduar me njё 

analizё tё disa veprave klasike e bashkёkohore qё konsiderohen si kyç nё turizmin 

letrar perёndimor e qё mund tё shёrbejnё si modele pёr implementimin e turizmit 

letrar nё Shqipёri.  

 

 

 

1.1.1 Letёrsia si pjesё e trashёgimisё kulturore 

  

Ekzistojnё shumё pёrkufizime se çfarё konsiderohet trashёgimi kulturore. 

Torkildseni, nё kapitullin e tretё tё librit tё tij Menaxhimi i kohës së lirё dhe 

argëtimit
12

 tregon tё gjitha veçoritё e saj. Sipas studiuesit, trashёgimia kulturore 

pёrfshin historinё, artin, traditat e zakonet, fenё e sportin, por edhe shprehjen artistike 

e gjuhёn.  

 UNESKO i quan librat pjesё tё trashёgimisё kulturore.
13

 E pёrkufizuar si 

“kulturё qё njerёzit praktikojnё si pjesё e jetёs sё tyre tё pёrditshme”
14

 kjo lloj 

trashёgimie jolёndore (jomateriale) ndryshon nga ajo lёndore qё pёrfshin ndёrtesa, 

monumente e peizazhe qё pёrfshihen nё Listёn e Trashёgimisё Botёrore qё nga 1972. 

Sipas Kurinit, ruajtja e trashёgimisё jomateriale ёshtё diçka e re: pak ёshtё bёrё deri 

nё mesin e viteve ‟90, kohё kur u rrit ndёrgjegjёsimi se globalizimi mund tё 

rrezikonte seriozisht trashёgiminё dhe folklorin lokal. Pёr pasojё, nё 2001, pёr herё tё 

parё UNESKO bёri njё listё tё “19 kryeveprave tё para [...] qё nga opera kineze kunqu 

[...] e deri te tradita gojore nё zhdukje e njё komuniteti nё pyjet e Amazonёs (...).” 

Librat, ashtu si pikturat, kёngёt e vallet, klasifikohen si pjesё e trashёgimisё jolёndore 

(tё paprekshme) pavarёsisht se librat mund tё mbahen nё dorё. Mё tepёr sesa vetё 

objekti, ёshtё çfarё ai përmban qё ka rёndёsi, pra udhёtimet, folklori, imagjinata dhe 

tregimet me heronjtё e tyre. E gjitha kjo pёrfshihet nё atё qё njihet si turizёm letrar. 

Ashtu si nё shumё forma tё tjera kulturore tё turizmit, përvoja vjen në rend të parë. 

Rritja e turizmit kulturor dhe nё tё njёjtёn kohё e ndёrgjegjёsimit pёr ruajtjen e 

tij çojnё nё shtimin e mundёsive pёr lloje tё ndryshme turizmi. Njё lloj qё ka pasur 

njё rritje tё ndjeshme nё vitet e fundit ёshtё turizmi letrar qё ёshtё shoqёruar me 

                                                           
11

 Po aty, fq 33 
12

 George Torkildsen. Leisure and Recreation Management. Oxon: Routledge, 2005 
13

 Richard Kurin. “Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a 

critical appraisal”,  Museum International, vol. 56 (1-2), fq 66-77 
14

 Po aty, fq 67 
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shtimin e shtёpive tё shkrimtarёve dhe vendeve letrare.
15

 Nё kёtё formё tё turizmit 

letrar, turistit i duhet tё identifikojё simbolet dhe mitet me qёllim qё tё interpretojё 

dhe kuptojё më thellë eksperiencёn e vet.
16

  

 

 

 

1.1.2 Ndikimi i letёrsisё nё krijimin e imazhit tё destinacionit 

 

“Cilёt janё kufijtё e letrares? Cilat janё marrёdhёniet midis prodhimit tekstor dhe 

formave tё tjera tё shprehjes artistike: kёrcimit, muzikёs, pikturёs, arkitekturёs? Si i 

jep letёrsia lёndё arteve tё tjera?”
17

 Kёto janё disa nga pyetjet qё shtron Shevreli nё 

Letёrsia e Krahasuar. Megjithёse autori kufizohet vetёm nё lidhjen e letёrsisё me 

forma tё ngjashme artistike, ky punim guxon tё shkojё mё tej pёr tё sugjeruar se 

letёrsia mund tё ketё lidhje edhe me njё fushё nё pamje tё parё, krejt tё ndryshme prej 

saj, siç është turizmi. Dy fushat bashkohen nё njё pikё tё rёndёsishme qё theksohet 

edhe nga Shevreli si pikё kyçe e studimit komparatist: e huaja, e panjohura. Takimi 

me tё huajёn pёrbёn shtytjen kryesore pёr kureshtjen rreth lidhjes dhe tёrheqjes mes 

fushave nё fjalё.  

Formimi i imazhit ёshtё pёrshkruar nga Rejnoldsi
18

 si zhvillimi i njё 

konstrukti bazuar nё disa pёrshtypje tё zgjedhura nga njё rrjedhё informacioni. Nё 

rastin e imazhit tё destinacionit, kjo „rrjedhё informacioni‟ ka shumё burime, duke 

pёrfshirё shkrimet promocionale (broshura udhёtimi, postera), mendimet e tё tjerёve 

(familjarё, miq, agjentё udhёtimi), e median nё pёrgjithёsi (gazetat, revistat, 

televizioni, filmat e librat). Sipas Gaston Bashlarit, një narrativë udhëtimi përfshin një 

sistem shenjash që motivon dhe zgjon dëshirën për udhëtim. Një aventurier nuk është 

thjesht në kërkim të vendeve, por të hapësirave, pasi “vendi i jep njeriut kënaqësi, 

kurse hapësira nxit dëshirën.”
19

 Kjo “topophilia” (dashuri për hapësirën) lidhet me 

dëshirën e përhershme për udhëtim e aventurë. 

Vitet e fundit, kёrkimet janё bazuar nё detajet gjeografike tё letёrsisё dhe nё 

veçanti tё romaneve, duke çuar nё vlerёsime të mënyrës sesi autorёt kanё pёrshkruar 

vende tё veçanta nё veprat e tyre.
20

 Disa nga studimet mё tё hershme qё lidhin 

pёrshkrimet letrare me vendodhje reale janё ai i Bejkёrit (Baker 1931) pёr gjeografinё 

e Defosё dhe studimi i Darbit (1948) pёr Ueseksin e Hardit. Kёto shkrime pёrbёjnё 

njё burim tё rёndёsishёm informacioni nё krijimin e imazhit tё njё vendi a 

destinacioni. Pokoku shprehet se pёrshkrime të peizazheve nё formё idilike gjenden 

nё letёrsi qё nё kohёt klasike. Ai shton se “ndikimi i letёrsisё si forcё krijuese shihet 

nё mёnyrёn se si shumё pjesё tё Britanisё, pёr shembull, shihen a kujtohen me sytё e 

poetёve dhe romancierёve.”
21

 Louentheli thotё se “ne i perceptojmё vendet jo siç i 

shohim vetё, por nё bazё tё asaj qё kemi lexuar a dёgjuar pёr to.”
22

 

                                                           
15

 Jean Michel Tobelem. Quand la mémoire se met en tourisme. Cahiers Espaces 80, fq 109-111. 2003 
16

 Antonio P. Russo, Jan van der Borg. Planning Considerations for cultural tourism: a case study of 

four European Cities, Tourism Management, 2002. 23, fq 631-637 
17

 Yves Chevrel. Letёrsia e Krahasuar. Tiranё: Albin, 2002, fq 108 
18

 W.H.Reynolds. “The role of the consumer in image building”. California Management Review, 

(1965). fq 69-76. 
19

 Gasten Bachelard. The Poetics of Space, trans. Maria Jolas. Boston: Beacon P, 196p, xxxi 
20

 Shih: Butler, 1985; 1991; Pocock, 1982; Squire, 1990 
21

 D.C.D Pocock, bot. Humanistic Geography and Literature London: Croom, 1981, fq 13 
22

 David Lowenthal. “Past Time, Present Time: Landscape and Memory”, në The Geographical 

Review, 65(1): 1975, fq 6 
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Pak lёvizje letrare kanё pasur ndikimin intelektual e socio-kulturor mbi 

imazhin e vendit si Romantizmi. Emra si: Ruso (Rousseau), Uёrdsuёrth (Wordsworth) 

e Kolrixh (Coleridge) evokojnё imazhe nё hapёsirё e kohё, imazhe kёto qё kanё 

influencuar nё mёnyrё tё konsiderueshme perceptimin e zonave tё caktuara 

gjeografike. Nё analizёn e saj tё romantizmit evropian dhe poezisё sё Uёrdsuёrthit nё 

veçanti, Skuajёri (Squire) zbuloi se kjo letёrsi krijuese ushqente pёrshtypje tё njё 

Edeni idilik e tё paprekur dhe arriti nё pёrfundimin se ajo „ngjyros‟ perceptimet tona 

tё vendit dhe peizazhit. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Letёrsia si destinacion: Pёrkufizim e pёrshkrim i turizmit letrar 

 

Por fjalёt janё objekte dhe njё pikё e vogёl bojë 

qё bie si vesё mbi mendime prodhon 

atё qё bёn mijёra, ndoshta miliona tё mendojnё 

     (Bajron, Don Zhuan, kanto 3, LXXXVIII ) 

 

Nёse sjellim ndёrmend disa nga vendet mё turistike nё botё
23

 si Tajms Skueë (Times 

Square, Nju Jork), Memorial Parks (Uashington D.C), Ishujt Balearik (Spanjё), 

Maldivet, Dubai, Trafalgar Square (Londёr), Ujvara Niagara, Muri i Madh Kinez, 

Kulla Eifel, etj dhe mendojmё mbi arsyet pse duam t‟i shohim, duket se nuk ka asnjё 

lidhje mes letёrsisё e turizmit. Mirёpo, njё destinacion mund tё gjendet edhe nё faqet 

e njё libri artistik!  

 Nё ditёt e sotme, nuk ёshtё gjё e pazakontё tё ndeshesh me turistё qё kёrkojnё 

tё eksplorojnё botёn siç shfaqet nё letёrsi, duke zbuluar vende qё janё pёrdorur nё 

letёrsi dhe duke u munduar tё bёjnё lidhjen mes tyre dhe realitetit apo thjesht tё 

kёnaqen me njё vizitё nё shtёpitё e shkrimtarёve, vendin e tyre tё lindjes apo atё tё 

prehjes. Kёshtu, Hollanda tёrheq turistё nga e gjithё bota pёr shumё arsye, por e para 

nё listёn e dhjetё mё tё mirave ёshtё shtёpia ku jetoi Ana Frank (papafingoja ku 

shkroi ditarin e saj tё famshёm) qё tёrheq 1,3 milionё turistё nё vit.
24

 Nuk ёshtё e 

vёshtirё tё imagjinosh vende e ngjarje nё botё pёrmes syve tё artistёve dhe 

shkrimtarёve, qoftё ky njё perёndim i mahnitshёm dielli nё telajo, njё uverturё 

(muzikore) prekёse apo njё pёrshkrim letrar. “Venecia ёshtё pikturuar e pёrshkruar aq 

shumё” thotё shkrimtari Henri Xhejms (Henry James), “sa tё duket qyteti mё i lehtё 

pёr t‟u vizituar madje pa shkuar fare.”
25

 

 Citimi qё hap kёtё çёshtje ёshtё mjaft domethёnёs pёrsa i pёrket forcёs qё 

ushtron fjala tek lexuesi dhe qё, mendoj, gjen vend edhe nё argumentin e kёtij punimi, 

pra, qё letёrsia ёshtё njё shtysё aq e fuqishme sa tё nxisё lexuesit nё kёrkim tё njё 

destinacioni. E njёjta ndodhi me kёndvёshtrimin e Heminguejt pёr Parisin pasqyruar 

                                                           
23

 Të konsideruara të tilla sipas njё sondazhi tё “Forbes Traveler” 
24 http://wikitravel.org/en/Amsterdam,http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/From-hiding- 

place-to-museum/Visitors-over-the-years/ 
25

 cituar nga Leon Edel në “Phoenix and Sepulchre: Henry James in Venice.” Henry James e Venezia.  

Ed. Sergio Perosa. Firenze: Olschki, 1987, fq 3 

http://wikitravel.org/en/Amsterdam
http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/From-hiding-place-to-museum/Visitors-over-the-years/
http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/From-hiding-place-to-museum/Visitors-over-the-years/
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nё The Sun Also Rises (Dhe lind dielli) dhe A Moveable Feast
26

 qё i dhanё rrugёn 

udhёtarёve, studentёve tё panumёrt e shkrimtarёve tё rinj qё aspironin tё pёrjetonin 

versionin e tyre tё njё jete bohemiane nё Qytetin e Dritave e qё pёr mbi gjysmё 

shekulli janё bazuar nё pёrshkrimin e tij pёr tё krijuar njё ide pёr Parisin. 

 Atёherё, çfarё e shndёrron njё lexues nё turist dhe e nxit tё niset drejt njё 

destinacioni letrar? Çfarё paska nё faqet e njё libri aq sa tё frymёzojё njё udhёtim 

letrar? 

Turizmi letrar ёshtё njё lloj i turizmit kulturor nё vende tё lidhura me ngjarjet a 

personazhet e librave. Gjithashtu, pёrfshin vizita nё vende qё lidhen me shkrimtarё. 

Kjo mund tё nёnkuptojё ndjekjen e itinerarit tё njё personazhi nё njё roman, vizita nё 

vendet ku zhvillohen ngjarjet e njё tregimi, ose vende qё lidhen me vetё shkrimtarёt. 

Irlanda pёr shembull ёshtё sot njё nga vendet kryesore qё pёrdorin trashёgiminё 

letrare pёr tё promovuar turizmin kulturor. “Turistёt letrarё janё tё interesuar tё dinё 

se si vende tё caktuara kanё influencuar tё shkruarit dhe se si, nё tё njёjtёn kohё, tё 

shkruarit ka krijuar vende. Pёr t‟u bёrё turist letrar ju duhet vetёm njё roman dhe tё 

jeni i vendosur; megjithatё, ka guida letrare, harta letrare dhe ture letrare qё t‟ju 

ndihmojnё rrugёs.”
27

 Ja njё pёrshkrim se si ngjan njё pelegrinazh letrar: 

 
Udhёtuam me autobus 16-vendёsh pёrmes fshatit nё kёrkim tё vendeve tё romaneve e 

poezive tё Hardit. Nё oborrin e kishёs Sinsford, ku ёshtё varrosur zemra e Hardit 

(trupi i tij gjendet poshtё dyshemesё sё Abacisё Uestminster), lexuam me zё poezitё e 

tё ndjerit. Siç kishin bёrё dhjetra pelegrinё tё tjerё para nesh, qёndruam nё kishёn e 

fshatit nё Uest Staford ku Tesi (Tess) u martua me Einxhёll (Angel) ... . Hёngrёm 

ushqimin qё kishim marrё me vete nё lёndinёn e shtёpisё-fermё tё Bashthebёs. Dhe 

pas kёsaj, asnjё prej nesh nuk e pa mё Hardin dhe veprёn e tij nё tё njёjtёn mёnyrё.
28

 

 

Turizmi letrar ёshtё nё njёfarё mёnyre materializimi i letёrsisё jo vetёm nё aspektin 

ekonomik, por edhe nё kёrkimin e artefakteve qё lejojnё tё rindёrtohen eksperiencat e 

tё lexuarit dhe tё udhёtuarit. Ai e bёn letёrsinё mё tё prekshme. Nё fund tё fundit, 

arsyeja pse njerёzit nisen pёr turizёm letrar, ёshtё qё tё kёrkojnё njerёz, objekte, 

vende konkrete, tё ankorohen e pse jo edhe tё jetojnё pёr pak kohё nё botёn qё ata e 

kanё njohur pёrmes leximit. Shkrimi duket se i jep vendit një domethënie të veçantë, 

gati mitike. Nëse i referohemi përkufizimit të Bartit (Barthes) për mitin, si “një shumë 

shenjash, një shenjë globale”, ne mund ta shohim një vend si një shenjues formuar 

nga një shumë shenjash. Këta vende mund të shenjojnë ditët e lumtura të fëmijërisë 

duke vendosur kështu lidhje me të shkuarën, por që shpesh përzihet edhe me të 

tashmen. 

Letёrsia e njeh lexuesin me imazhe vendesh si destinacione potenciale e 

kёshtu ndikon drejtpёrdrejt a tёrthorazi nё vendet qё zgjedhin turistёt. Nё kёtё kuptim 

mund tё themi se letёrsia ka cilёsi qё i jep asaj njёfarё roli promocional.  

 Pelegrinёt letrarё motivohen nё mёnyra tё ndryshme, ndoshta nga njё interes 

profesional nё letёrsi, ndoshta nga njё interes personal pёr tё eksploruar botёn e 

                                                           
26

 Libri nuk ёshtё pёrkthyer nё shqip, por Luan Rama pёrdor njё variant interesant, Festё e pambarimtё 

nё artikullin “Nё gjurmёt pariziane tё Heminguej.” 
27

 Nicola Watson. The Literary Tourist. New York: Palgrave Macmillan, 2006. Lektore e letërsisë, 

autore në 2006 e librit në fjalë dhe organizatore në 2009 e konferencës “Literary Tourism and 

Nineteenth-Century Culture” 
28

 Deborah Maltby. “The Redemptive Myth of the Rural: Thomas Hardy‟s Literary Tourists and 

Englishness.” 21 Jan  2009. 

http://www.ies.sas.ac.uk/events/conferences/2007/literarytourism/index.htm,  fq 2 

 



7 
 

veprave dhe autorёve tё tyre tё dashur nё hapёsirё. Zakonisht, ata janё  turistё tё mirё-

arsimuar qё kanё bagazhin e duhur kulturor pёr tё kuptuar dhe vlerёsuar kёtё lloj 

turizmi. Kjo nuk do tё thotё se duhet konceptuar si ekskluzivitet pёr elitat (gjё qё ishte 

e vёrtetё nё fillimet e kёtij lloji turizmi); nё ditёt e sotme, turizmi letrar ёshtё kthyer 

nё njё aktivitet masiv, popullor qё organizata dhe agjenci tё ndryshme e promovojnё 

nё tё gjitha nivelet e shoqёrisё.  

Sё pari, pelegrinazhi letrar duket se ёshtё njё kёrkesё e brendshme nga ana e 

lexuesve-turistё qё kёrkojnё prova fizike qё mund tё mbёshtesin atё çfarё dinё dhe 

kanё mёsuar nga veprat letrare. Njё arsye tjetёr pёr tё shkuar pёr turizёm letrar mund 

tё jetё e njёjta pse lexojmё letёrsi artistike: nevoja pёr t‟u shkёputur nga rutina e 

pёrditshme nё kёrkim tё njё pёrvoje mё emocionuese. Turistёt letrarё duket se 

qёllimisht e fshijnё vijёn ndarёse mes fiksionit dhe jetёs reale, nё pёrpjekje pёr t‟u 

afruar fizikisht me botёn e imagjinuar tё narracionit: 

 
Besoj se po kёrkoja njё botё tё mbushur me tinguj e furi si ajo e Foknerit (Faulkner), 

tё zhytur nё premtime e mistere si ajo e Frostit, tё mbushur me heronj e njerёz 

eksentrikё si ato tё Stajnbekut (Steinbeck). Doja malet e detet, dimrat e ashpёr qё 

ngrijnё dёshirёn dhe nxehtёsinё tropikale... . Kёrkoja rizgjimet e forta tё Xhorxhas sё 

O‟Konёrit (O‟Connor). Nё libra e legjenda, kёto botё ekzistonin pёr mua, por vrisja 

mendjen nёse po tё kapёrceja pragun magjik tё imagjinatёs kёto botё do zhdukeshin 

si mirazh duke u fikur nё kujtesё.
29

 

 

Një nga veçantitë e udhëtimit është edhe efekti që ka te identiteti i njeriut. Përveçse 

ofron një arrati të këndshme nga e përditshmja, sipas Semjuёll Rouxhёrsit (Samuel 

Rogers) ai na largon pak edhe nga vetja duke na dhënë “atë çfarë kemi humbur.”
30

 

Xhejms Bazёrdi (James Buzard) e përforcon këtë ide duke u shprehur se udhëtimi, 

sidomos në vende të huaja, zhvillon durimin e udhëtarit për të parë pa paragjykime 

“skena e zakone të tjera” të ndryshme nga ato të vendit të tij. Ai shton se falë 

udhëtimit, “mirësia jonë shtohet krahas njohurive.”
31

 

Turistёt mund tё zgjedhin gjithashtu tё shkojnё nё vende letrare edhe pёr 

emocione mё tё forta sesa thjesht pёr njё shkrimtar tё caktuar, si pёr shembull 

nostalgjia pёr tё shkuarёn e gjёra tё tilla qё gjenden nё libra ose kujtime tё lidhura me 

fёmijёrinё: “kёrkoja kujtimet e fёmijёrisё pёr tё cilat shkruante Hanibali ... .”
32

 Për më 

tepër, njeriu zbulon e rizbulon veten në marrëdhënie me njerëz e vende të tjera ku i 

fton vepra letrare. 

 Ja si e pёrshkruan Aron Santeso pёrvojёn turistiko-letrare: “duke kundruar njё 

vend letrar, veçanёrisht njё qё lidhet me origjinёn e njё autori a vepre, ne marrim njё 

lloj pushteti mbi tekstin e krijuar aty, qё na lejon ta kuptojmё atё mё mirё sesa vetёm 

po tё lexonim kritikё letrare ... . Me fjalё tё tjera, vendi letrar kthehet nё tekst 

kritik.”
33

  

 Turizmi letrar mund tё mbёshtetet te shkrimtari ose teksti; si i pari, ashtu edhe 

i dyti janё njёlloj tё suksesshёm pёr tё shuar etjen e turistёve pёr hapёsira letrare, 

rrugёt dhe ndёrtesat e banuara nga personazhet e tyre tё zemrёs.  

                                                           
29

 Michael Pearson. Imagined Places: Journeys into Literary America. New York: Syracuse University 

Press, 1992,  fq 4 
30

 Cit.sipas Richard Wrigley, George Revill. Pathologies of Travel Amsterdam; Rodopi, 2000, fq 191 
31

 James Buzard. The Beaten Track: European Tourism, Literature and the ways to culture 1800-1918. 

Oxford: Clarendon P, 1993, fq 100 
32

 Pearson, fq 4 
33

 Aaron Santesso, cit. sipas Maltby, fq 6 
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 Shkrimtarёt janё konsideruar gjithmonё si personalitete tё shquara, disa me njё 

karizёm tё tillё sa tё shndёrrohen nё burim frymёzimi pёr lexuesit tё cilёt kёrkojnё 

gjithmonё diçka mё tepёr, diçka qё shkon pёrtej faqeve tё njё libri. E thёnё me fjalёt e 

Robinsonit dhe Andersenit, kёta turistё duan tё vizitojnё shtёpitё e shkrimtarёve si njё 

mёnyrё pёr t‟u “lidhur me vendin ku lindёn librat e mёdhenj, tё shkelin ku shkelёn 

shkrimtarёt, tё shohin çfarё panё shkrimtarёt ... . Madje, mund t‟i ndjekin deri nё 

vendin ku prehen e tё luten pranё varreve tё tyre.”
34

 E nxitur nga kurioziteti, kjo 

formё turizmi duket se lind nga njё nevojё e brendshme pёr tё zbuluar ndonjё provё 

materiale tё ekzistencёs sё dikujt. 

Statusi prej tё famshmi qё gёzon njё shkrimtar duket se ёshtё njё tjetёr arsye 

qё tёrheq turistёt. Majkёll Barku (Michael Barke) pёrmend rastin e çiftit Robert 

Grejvsit (R.Graves) e Lora Rajdingut (Laura Riding), qё nё vitet ‟30 tёrhoqёn njё 

numёr tё madh shkrimtarёsh, muzikantёsh e artistёsh tё ndryshёm nё njё sallon qё e 

shndёrroi fshatin e vogёl tё Deià nё njё atraksion letrar ndёrkombёtar. Pas Luftёs sё 

Dytё Botёrore, salloni do tёrhiqte edhe njerёz tё zakonshёm dhe Grejvsi u nderua pёr 

faktin qё kishte sjellё kaq shumё turistё nё Deià. Sipas Tomas Kukut (Thomas Cook), 

shkrimtari dhe fshati “do lidhen gjithmonё me njёri-tjetrin.”
35

 Deià ёshtё rasti tipik i 

krijimit dhe promovimt tё njё destinacioni pёrmes letёrsisё.  

 Dikush mund tё vrasё mendjen pse njerёzit shkojnё pёr turizёm letrar dhe jo, 

le tё themi, pёr turizёm pikture apo njё aktivitet tjetёr tё ngjashёm. Robinsoni e 

Anderseni e shpjegojnё kёtё dukuri me marrёdhёnien e veçantё qё ekziston mes 

shkrimtarit dhe lexuesit: 

 
Si njё formё estetike e turizmit kulturor, turizmi letrar ёshtё i veçantё. Letёrsia 

(proza, fiksioni, poezia dhe drama) nuk ёshtё si format e tjera tё artit. Ndryshe nga 

artet pamore dhe muzika, letёrsia pёrfshihet nё nivel personal nga kushdo qё di tё 

lexojё dhe kupton konvencionet e pёrdorura nga autori kur tregon njё histori a lidh 

fjalёt pёr tё krijuar struktura estetike dhe semantike. Shkrimtari dhe lexuesi janё mё 

pranё nё shkёmbimin e artit sesa, fjala bie, skulptori apo artisti i qeramikёs me 

publikun e tyre.
36

  

 

Kritikёt ia atribuojnё kёtё faktit qё letёrsia mbёshtetet te fjala: 

 
Njё argument mund tё ishte qё turizmi letrar ёshtё i veçantё pёr kёtё arsye: si lexues, 

ne kemi shumё mё tepёr akses nё veprёn e artit pasi ne mund ta kuptojmё se si mund 

tё pёrdoret ajo stilistikisht dhe mund tё ndajmё tё njёjtin interes me autorin pёr tё 

treguar histori rreth qenieve njerёzore dhe nё pёrdorimin e fjalёve pёr tё shprehur 

emocione.
37

  

 

Njё pushtet i tillё i shkrimtarit ndikon jo vetёm te lexuesit, por ёshtё kuptuar mirё 

edhe nga njerёzit e biznesit – sipёrmarrёsit qё e kanё pёrdorur atё me sukses pёr 

promovim. Pёr shembull, Stratford-mbi-Avon me gjithё gjasat do tё ishte njё vend i 

panjohur sot po tё mos ishte pёr njeriun qё e bёri atё tё famshёm nё tё gjithё botёn: 

Uilliam Shekspiri. Ka shtete tё tёra qё identifikohen me shkrimtarё siç ёshtё rasti i 

Skotit (Scott) e Bёrnsit (Burns) emrat dhe veprat e tё cilёve janё tё lidhura ngusht me 

                                                           
34

 Robinson, Andersen, fq xiii 
35

 Cituar sipas Michael Barke. “„Inside‟ and „Outside‟ Writings on Spain.” Literature and Tourism: 

essays in the reading and writing of tourism. bot. Robinson, Andersen. London: Thomson, 2003. fq 

104 
36

 Robinson, Andersen, fq. xiv 
37

 Po aty, fq. xiv 
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Skocinё. Nё njё nivel disi mё „lokal‟, emri i Hygosё lidhet me Parisin, ai i Kafkёs me 

Pragёn e kёshtu me radhё.  

Leximi bën që mendja e lexuesit të vihet në punë për të dëshifruar shenjat e 

veprës. Të lexuarit është si të bësh një udhëtim a të marrësh pjesë në një eksplorim që 

i jep lexuesit mundësinë të hyjë në mendjen e shkrimtarit. Një udhëtim i tillë kënaq 

kureshtjen e lexuesit dhe i nxit imagjinatën.  

 Barku
38

 identifikon tri kategori shkrimtarёsh (nё lidhje me rolin qё luan 

„vendi‟ nё veprёn e tyre) si pikёnisje pёr kёtё proces. Sё pari, ka njё grup 

shkrimtarёsh qё nuk nisen tё shkruajnё pёr vendin qёllimisht, por qё pёrmes rёndёsisё 

qё kanё nё traditёn letrare, ose „madhёshtisё‟ sё tyre, i japin kuptim vendit. Kjo mund 

tё ndodhё pёr faktin e thjeshtё qё ata kanё lindur nё njё vend tё caktuar ose kanё 

jetuar aty pёr njё periudhё tё konsiderueshme kohore. Kёshtu, vendi qё lidhet me 

shkrimtarin kthehet nё njё destinacion pelegrinazhi. Shekspiri dhe Startford-mbi-

Avon janё njё shembull tipik. Pёr njё grup tё dytё shkrimtarёsh, „vendi‟ ёshtё i 

rёndёsishёm nё veprёn e tyre pasi ata qёllimisht e bёjnё pjesё tё shkrimit. Ky mund tё 

jetё rasti, pёr shembull, i njё poezie qё pёrshkruan njё peizazh pёrmes tё cilit 

shkrimtari pёrpiqet tё krijojё a tё kapё njё kujtim qё lidhet me njё vend tё caktuar. Nё 

kёtё mёnyrё, shkrimtari pёrpiqet të krijojё mite pёr njё a mё shumё vende. Ky ёshtё 

ndoshta rasti i Uёrdsuёrthit dhe Lake District (Zona e Liqeneve). Kategoria e tretё 

pёrfshin ata shkrimtarё krijimtaria e tё cilёve lidhet mё tepёr me udhёtimin. Si 

shembull mund tё pёrmendim Danubi-n e Klaudio Magrisit. 

 Sipas Barkut, secila nga kёto kategori mund tё marrё gjithashtu formёn e 

krijimit artistik ose joartistik (fiksion ose jofiksion), por shton se pavarёsisht 

ndryshimit mes kёtyre tё dyve nga pikёpamja letrare, dallimi ёshtё mё pak i 

rёndёsishёm nga pikёpamja e turizmit: 
 

Motivimi i turistёve mund tё vijё nga ngjarje, njerёz a vende reale ose tё trilluara dhe 

produkti pёrfundimtar ёshtё dёshira pёr tё shkuar diku, pёr tё parё, pёrjetuar ose 

pёrfshirё nё njё dukuri pёr tё cilёn ke lexuar, qoftë kjo reale ose jo.
39

  

 

Barku gjithashtu bёn njё tjetёr dallim mes shkrimeve „tё brendshme‟ dhe „tё jashtme‟ 

nё kuptimin qё shkrimtarёt qё nxisin interes mund tё jenё vendas ose tё huaj. Ai 

mendon se ky ёshtё njё dallim i rёndёsishёm duke qenё se ata mund “tё flasin ndryshe 

me tregje tё ndryshme dhe tё prodhojnё emocione tё ndryshme.”
40

  

 Lloji tjetёr i turistit letrar ёshtё ai qё kёrkon vendet reale ku janё vendosur 

tregimet, vendet ku kanё jetuar personazhet. Ashtu siç „monton‟ subjektet dhe skenat 

shkrimtari, ashtu i „çmonton‟ lexuesi-turist duke kёrkuar e vizituar vende qё shfaqen 

nё njё vepёr tё caktuar. Megjithёse kjo formё e turizmit u shfaq mё vonё sesa ajo e 

lidhur me shkrimtarin, edhe ajo u krijua nga tё njёjtat motive qё vlejnё pёr 

shkrimtarin: nevoja pёr provё fizike dhe plotёsim tё leximit: “Shpirt-bosh do jetё 

ai/ajo qё nuk mori mё shumё nga letёrsia duke e pёrjetuar vetё” thotё Xhon 

Sadhёrlendi.
41

 Ai vazhdon duke shtuar se “letёrsia gjithmonё tё duket mё e pasur kur 

viziton vendin qё e frymёzoi atё.” Vetё vepra qoftё ajo fiktive ose faktike ka aq peshё 

sa tё tёrheqё turistё: ndoshta pakkush e mban mend emrin e Dan Brounit, por 

pothuajse gjithkush njeh Kodin e Da Vinçit.  

                                                           
38

 Barke, fq 80-104. 
39

 Po aty, fq 85 
40

 Po aty 
41

 John Sutherland. “Great books I‟ve walked.” The Guardian. 20 May 2006. 30 March 2009 

<http://guardian.co.uk/lifeandstyle2006/may/20gowalk.johnsutherland>. 
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 Xhejms Bazёrdi
42

 e sheh të nevojshme të bëhet një dallim mes turistëve dhe 

anti-turistëve (të quajtur ndryshe edhe turistët bartezianë).
43

 Këta të dytët kanë një 

lidhje të veçantë me vendet që vizitojnë dhe përgjithësisht, nuk janë pjesë e paketave 

turistike masive. Janë intelektualë në kërkim të ndryshimit shoqëror dhe kulturor. 

Turistët letrarë zakonisht hyjnë në këtë kategori.  

 

 

 

 

1.3 Pak histori: tradita e turizmit letrar 

 

Megjithёse sot nuk ka njё pёrkufizim nё fjalor pёr tё shpjeguar kuptimin e turizmit 

letrar dhe shumё njerёz mund tё habiten nёse i pyet a e njohin, gjithsesi, vetё 

fenomeni ёshtё shumё mё i hershёm se termi, pasi turizmi letrar ka ekzistuar shumё 

mё herёt se emёrtimi. Tradita ka nisur shekuj mё parё, nё antikitet, kur u shfaq nё 

formёn e nekro-turizmit qё kishte tё bёnte me vizita nё varret e shkrimtarёve. Varri i 

Virgjilit nё Posilipo (nё rrethinat e Napolit), njihet tё ketё qenё njё vend qё ka 

tёrhequr turistё qё nga vdekja e tij nё vitin 19 p.k., bile, thuhet qё edhe vetё Shёn Pali 

ka qarё aty.
44

 Ciceroni (106-43 p.k) shkruante te De Legibus se i shihte varret e 

shkrimtarёve me admirim.
45

 Gjithashtu, njё libёr qё daton qё nga shek. V p.k., 

Historia e Herodotit, besohet tё ketё frymёzuar shumё grekё e mё pas edhe romakё tё 

vizitonin brigjet e lumit Nil nё kёrkim tё mrekullive tё pёrshkruara nё tё. Sipas 

Hendriksit, turizmi i hershёm letrar ishte pjesё e njё “tradite qё i kushtohej nderimit tё 

njerёzve tё shquar trashёgimia intelektuale e tё cilёve shihej si e lidhur me vendet ku 

ata kishin lindur, punuar a vdekur.”
46

 Ai shton se kjo traditё vinte nga admirimi pёr 

veprёn e autorit dhe “pakёnaqёsia pёr kufizimet veprёs” qё çonte nё “dёshirёn pёr tё 

shkuar pёrtej saj.”
47

 Duhet shtuar se e gjitha kjo s‟do tё kishte qenё e mundur po tё 

mos ishte pёr punёn e skllevёrve tё cilёt bёnin kopje tё librave tё Horacit, Ciceronit, e 

emrave tё tjerё tё shquar tё antikitetit.
48

   

 Jo rrallё, rrёnjёt e turizmit tё mirёfilltё letrar kёrkohen nё kulturёn e krishterё 

mesjetare e mё konkretisht me pelegrinazhet nё Tokёn e Shenjtё. Ousbi tregon arsyet 

e popullaritetit tё kёsaj dukurie duke vёnё theksin te njё ndryshim i rёndёsishёm 

kulturor nё fillim tё shek.XVI: 

 
Kur Reformimi i hoqi shenjtёt nga kalendari e zhduku idhujt nga kisha, nevoja 

publike kёrkonte qё tё paktёn kёto tё zёvendёsoheshin me ekuivalentё laikё. 

Pushtetarёt dhe ushtarёt mund ta kryenin kёtё rol deri kur kujtimet e veprave tё tyre tё 

treteshin nё histori. Edhe shkencёtarёt e eksploruesit mund ta kishin kёtё funksion 

derisa zbulimet e tyre tё ktheheshin nё diçka tё zakonshme. Shkrimtari ishte ai qё 

                                                           
42

 Buzard, fq 18 
43

 Anglisht: Barthesian tourists. Pёrdoret pёr t‟iu referuar anti-turistёve qё lexojnё shenjat e kulturave tё 

tjera si Roland Barthes, sidomos pas udhёtimit tё tij nё Japoni. 
44

 Watson, fq 11 
45

 Harald Hendrix. “The Early-Modern Invention of Literary Tourism: Petrarch‟s Houses in France and 

Italy.” 21Jan  2009, fq 1<http://ies.sas.ac.uk/events/conferences/2007/literarytourism/Hendrix.pdf>.  
46

 Po aty, fq 14 
47

 Po aty 
48

 Frank A. Mumby. Publishing and Bookselling: A History from the Earliest Times to the Present Day. 

Londёr: Jonathan Cape, 1956 
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jetonte mё gjatё falё veprёs sё tij qё mund tё kalonte nё disa breza. Ai i ofronte 

kulturёs laike heroin ideal, burim i krenarisё kombёtare.
49

   
 

Ai gjithashtu shton se ёshtё kjo pёrzierje ndjenjash patriotike e fetare qё çoi nё 

krijimin e asaj qё mund tё konsiderohet paraardhёse e vendeve letrare, “Poets‟ 

Corner”
50

 nё Londёr. 

Nё vendet anglisht-folёse, varri i Çoserit (Chaucer) nё Abacinё Uestminster 

filloi tё lidhej me turizmin letrar duke filluar nga viti 1550. Gjithsesi, pёrveç kёtij 

rasti, nuk ka prova qё vizitat nё varret e shkrimtarёve tё kenё qenё njё praktikё e atyre 

viteve. Sipas Uotsёnit, “ёshtё prania e kёtij krijuesi tё pelegrinazhit letrar qё do bёnte 

qё Abacia tё kthehej nё destinacion pёr shumё tё tjerё nё shekujt nё vijim.”
51

 Kritikёt 

e shpjegojnё kёtё rritje tё interesit pёr varret e shkrimtarёve me rritjen e interesit pёr 

nekro-turizmin pikёrisht nё periudhën e sipërpërmendur. Ata argumentojnё se 

pelegrinazhi letrar u krijua mbi modelin e pelegrinazhit fetar, dhe qё, me rёnien e 

interesit fetar gjatё Iluminizmit, erdhi edhe sekularizimi i pelegrinazhit dhe 

zёvendёsimi i shenjtit dhe vendeve me fuqi shёruese me shkrimtarё dhe vendet qё 

lidheshin me kёta tё fundit.   

 Gradualisht, rrethi i turizmit letrar u zgjerua pёrtej nekro-turizmit pёr tё 

pёrfshirё edhe shtёpitё e shkrimtarёve, ndёrsa pelegrinazhet nё vendlindjet e autorёve 

janё njё zhvillim i mёvonshёm dhe nё Angli; pёrhapja e tyre duket se nisi kur Dejvid 

Gerik (David Garrick) vendosi tё vinte nё skenё njё shfaqje nё kujtim tё 200 vjetorit 

tё lindjes sё Shekspirit.  

Nё kontinentin e vjetёr, Herold Hendriksi pёrmend shtёpitё e Petrarkёs nё 

Fontaine-de-Vaucluse (Avignon) dhe Arquà (Padova) si shembujt mё tё hershёm tё 

lindjes sё njё kulti tё ri tё poetit: “dhe kёshtu, modelet e para nё kulturёn moderne 

perёndimore tё shtёpive tё shkrimtarёve u kthyen nё muze.”
52

 Interesimi pёr vendet 

qё lidheshin me Petrarkёn kishte filluar qё nё shek. XIV kur poeti ishte akoma gjallё, 

por mori formё pёrfundimtare nё shek. XVI. Ai e sheh tendencёn pёr t‟u pёrqendruar 

nё fakte biografike dhe fiksion si njё stimul tё fortё pёr kultin e poetit dhe vendeve qё 

lidheshin me tё. Hendriksi e konsideron Petrarkёn dhe vitet 1520 si “treguesit e parё 

tё industrisё turistike letrare.”
53

 Ajo çfarё e bёn shek XVI e Petrarkёn tё veçantё ёshtё 

fakti qё turizmi nuk lidhej mё vetёm me poetin, por edhe me veprёn e tij. Pёrveç 

kёsaj, njё nxitje mё tepёr ishte edhe fakti qё vetё Petrarka kishte qenё njё lloj turisti 

letrar pasi kishte vizituar disa vende letrare, si pёr shembull, ato tё pёrshkruara nё 

Eneidёn e Virgjilit nё Baia, Itali.  

Robinsoni e Anderseni e lidhin zhvillimin e turizmit letrar me traditën e Grand 

Tour-it, një fenomen me origjinë britanike i shek. XVI qё do vazhdonte deri nё shek. 

XIX e që më vonë u kopjua në të gjithë Evropën “duke lënë pas një trashëgimi në 

formën e interesit për një traditë të veçantë kulturore dhe destinacione turistike 

evropiane.”
54

 Aristokratët e Grand Tour-it që herët kishin treguar një interes diletant 

për vende letrare evropiane, si për shembull shtëpinë e Petrarkës, dhe nga fundi i 

shek. XVIII disa prej tyre ishin vënë në kërkim të shtëpisë së Ruso pranë liqenit në 

Gjenevë.
55

 Por, në shek. XIX ky itinerar u zgjerua si nga ana shoqërore, ashtu dhe 

                                                           
49

 Ian Ousby. The Englishman‟s England: Taste, Travel and the Rise of Tourism. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1990, fq 22-3 
50

 Shqip: kёndi i poetёve. Do flitet pёr tё mё me detaje nё vijim 
51

 Watson, The Literary Tourist, fq 25 
52

 Hendrix, fq 12 
53

 Po aty, fq 15 
54

 Robinson e Andersen, fq xiv 
55

 Po aty, fq 3 
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gjeografike pasi lexues të shtresave të ndryshme nisën pelegrinazhe drejt 

destinacioneve letrare në Britani e më vonë edhe në Amerikë. Shekulli XIX ka rëndësi 

të veçantë për traditën e turizmit letrar. Kjo ishte koha kur rangu shoqëror i njerëzve 

që shkonin për turizëm letrar do zgjerohej duke përfshirë shtresën e mesme që po 

zhvillohej dhe gradualisht, edhe gratë, pra duke mos qenë më ekskluzivitet vetëm i 

aristokratëve meshkuj. 

Uotsёni i kushton rёndёsi edhe zhanreve qё lidhen me turizmin letrar. Nё 

shek.XVIII shfaqen ato qё Uotsёni i quan ndёrtekste: epitafe, elegji, nekrologji, poezi-

tribut dhe poezi topografike.
56

 I tillё ishte pёr shembull Lives of the English Poets
57

 

(1779-81) nga Dr. Xhonsёn (Johnson). E gjitha kjo pёrkon me fillimet e njё periudhe 

letrare qё do linte gjurmё tё pashlyeshme: Romantizmi. Shkrimtarё romantikё si 

Uordsuёrth, Bajron, Hygo, Gёte, Shiler e Shelli, do bёheshin shpejt pjesё e pandarё e 

itinerareve letrare.  

Santeso pёrmend njё zhvillim edhe mё tё hershёm, atё tё guidave tё para qё nё 

shek. XVII tё cilat luajtёn rolin e vet nё informimin e lexuesve rreth vendlindjeve tё 

disa prej figurave tё njohura letrare angleze.
58

 Kjo, nё tё njёjtёn kohё, nёnkuptonte qё 

kishte njerёz qё e kёrkonin kёtё lloj informacioni. Nё fillim tё shek. XIX u rrit numri i  

guidave tё udhёtimit (mes tё cilave spikat ajo e Mёrejt (Murray)) qё pёr herё tё parё 

filluan tё pёrfshinin edhe fragmente letrare tё lidhura me vende tё caktuara. Sipas 

Ousbit, merita i takon poetit Uёrdsuёrth qё me librin Guide through the District of the 

Lakes
59

 ofroi njё kёndvёshtrim tё ri. Pёr tё pёrshkruar emocionet qё i ngjallte 

panorama, ai mbёshtetej te poezia dhe jo nё arte tё tjera, si piktura, pёr shembull. Kёtё 

e bёnte duke cituar nga poetё tё ndryshёm, apo edhe nga vargjet e veta. Nga mesi i 

viteve 1800, edhe shkrimtarё tё tjerё filluan tё pёrdornin tё njёjtёn metodё duke 

ndikuar kёshtu jo vetёm nё gjurmёt qё do tё ndiqnin turistёt, por edhe nё emocionet e 

tyre. Pёr rrjedhojё, edhe ata qё s‟e njihnin letёrsinё romantike, u “detyruan” tё shihnin 

pamje tё ndryshme nga njё kёndvёshtrim letrar.
60

 Pёrveç tyre ka shkrime e ditare 

udhёtimi tё botuara e tё pabotuara si Sketch Book (1820) i Ërvingut (Irving), etj. Nga 

mesi i shek. XIX u zhvillua njё nёn-zhanёr, ai i esesё, qё i kushtohej vendeve me 

interes letrar. Pёrmendim Visits to Remarkable Places (1840, 1842) i Uilliam Hauit 

(William Howitt) ku pёrzihen biografia dhe kujtimet personale tё vendeve tё 

vizituara
61

 dhe Homes and Haunts of the Most Eminent British Poets (1847). Nga 

1880 e nё vijim u shfaqёn librat e parё qё u munduan tё trajtonin nё mёnyrё tё 

detajuar itinerare praktike tё shёtitjeve letrare nё kёmbё a me biçikletё si pёr shembull 

Rambles „en zig-zag‟ round London with Dickens (1886).
62

  

Xhuljan Northi gjithashtu vëren zhvillimin e turizmit letrar si formë masive 

argëtimi te shtresat e mesme në Britani dhe e lidh zhvillimin e turizmit letrar me 

zhvillimin e biografisë letrare në të njëjtën periudhë: “Lidhja ishte e ngushtë. Që të 

                                                           
56

 Watson. The Literary Tourist, fq 9 
57

 Shqip: Jeta e poetёve anglezё 
58

 Santesso, fq 33 
59

 Shqip: Guidё pёrmes zonёs sё liqeneve. Libri pati disa botime nga 1810 deri nё 1842. 
60

 Shelach J. Squire. “Wordsworth and Lake District Tourism: Romantic Reshaping of Landscape” in 

The Canadian  Geographer, 32(3).1988, fq 237 
61

 Njё numёr librash tё ngjashёm do krijoheshin nё vijim, njё pjesё e mirё e tё cilёve nga autorё 

amerikanё. Shih Watson, fq 9 
62

 Watson, fq 10 
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dyja ishin të rëndësishme në krijimin e zhvillimin e kultit të personalitetit letrar 

përmes së cilit ata do mbështeteshin edhe komercialisht.”
63

  

Patrisha Krejgu (Patricia Craig) bën një tjetër konstatim interesant mbi fillimet 

e lidhjeve letërsi-turizëm. Sipas saj, fillimet e turizmit modern lidhen me Tomas 

Kukun (Thomas Cook) dhe mesin e shek. XIX,
 
periudhë kur tregimi filloi të shfaqej si 

formë letrare më vete: “Ishte e pashmangshme që këto të dyja të puqeshin. Udhëtimi 

dhe lidhja e tij me mrekullitë, të çuditshmen, aventurën, etj., ka qenë gjithmonë një 

subjekt letrar i parezistueshëm – në fakt, një nga arsyet e shkuarjes në një vend të huaj 

ishte që të shkruaje më pas për të.”
64

 Krejgu vëren me të drejtë se sa më e lehtë u bë të 

udhëtosh, aq më shumë fokusi i interesit u zhvendos nga udhëtimi antropologjik te ai i 

turizmit si biznes që merrej kryesisht me organizimin e pushimeve.  

Paralel me letёrsinё romantike, u zhvillua edhe ajo gotike qё gjithashtu pati 

pjesёn e vet nё turizmin letrar. Gotikja si zhanёr qё vё theksin te misteri, e frikshmja, 

e mbinatyrshmja u shfaq pёr herё tё parё nё 1764 me veprёn e Hores Uollpoullit 

(Horace Walpole) The Castle of Otranto
65

 pёr tё arritur kulmin nё vitet 1790 nё 

Evropё, Ishujt Britanikё dhe Shtetet e Bashkuara.
66

 Ky zhanёr vendoste ngjarjet nё tё 

shkuarёn, veçanёrisht nё Mesjetё dhe shkrimtarёt mbёshteteshin dendur nё folklor, 

mite, legjenda e pёrshkrime imagjinare tё sё mbinatyrshmes. Kёshtjellat, katedralet e 

manastiret ishin vende tipike ku vendoseshin ngjarjet e kёtyre veprave duke zgjuar 

interesin e lexuesve-turistё pёr t‟i vizituar veçanёrisht natёn. Errёsira dukej se i jepte 

krahё imagjinatёs dhe plotёsonte kuadrin e frikshёm tё rrёnojave. Nё shekullin XIX, 

letёrsia gotike filloi tё pёrfshinte forma e vendndodhje tё reja duke u zhvendosur nё 

njё mjedis mё familjar siç ёshtё rasti i Wuthering Heights (1847) nga Emili Brontisё 

(Emily Brontё), apo The House of the Seven Gables (1851) i Hothornit (Nathaniel 

Hawthorne) si dhe nё qytetin modern me rrugёt e mbushura me kriminelё si te Oliver 

Twist (1838) i Dikensit. E njëjta mund të thuhet edhe për Katedralja e Parisit (Notre 

Dame de Paris) e Viktor Hygoit, që rizgjoi interesin për katedralen e famshme dhe 

rrethinat e saj. 

Ka të ngjarë që në të njëjtën kohë, të ketë ndodhur një tjetër ndryshim i 

rëndësishëm në turizmin letrar pasi pati një zhvendosje nga interesimi për vende të 

lidhura me autorin, në pasion për vende (reale dhe imagjinare) të letërsisë artistike. 

Shtysa për këtë zhvillim mund t‟i atribuohet letërsisë realiste që, në njëfarë mënyre, 

ofronte më shumë mundësi autenticiteti; romanet realiste i nxisnin lexuesit të niseshin 

në kërkim të vendeve reale që i korrespondonin atyre imagjinare. Gjithsesi, duhet 

thënë se format e mëparshme të turizmit vazhduan të ekzistonin ndërsa u krijuan të 

reja e kështu, jo rrallё, shfaqeshin edhe forma hibride.  

Gjithsesi, duhet thёnё se autori dhe vepra janë shpesh të pandashme pasi ai që 

shkon për shembull për të parë Ueseksin (Wessex), kërkon si Hardin, ashtu dhe 

veprën e tij. Megjithëse, forma e parë është më e hershme se e dyta, të dyja ekzistojnë 

paralelisht. Siç thotё, Konёri (Connor), tё tilla zhvillime turistike, synojnё tё 

„topografojnё‟ njeriun nё vende tё veçanta dhe tё “skalitё pёrvojёn dhe imazhe tё 

shkrimtarёve tё caktuar nё vende tё caktuara.”
67
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 Julian North. “The House of the Poet: Literary Tourism, Biography and the Reading Public in the 
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 Jerrold E Hogle. “Introduction: the Gothic in Western Culture.” In The Cambridge Companion to 

Gothic Fiction. Cambridge: The Cambridge University Press, 2002. fq 1-20 
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Në Mbretërinë e Bashkuar, turizmi i mirëfilltë letrar i ka rrënjët në atë që 

njihet si „turizmi masiv‟ në shekullin XIX. Në këtë periudhë lindën „Distrikti i liqenit 

të Uërdsuërthit‟ („Wordsworth‟s Lake District‟), „Toka e Bërnsit‟' („The Land of 

Burns‟), „Londra e Dikensit‟ („Dickens‟s London‟) dhe „Ueseksi i Hardit‟ („Hardy‟s 

Wessex‟) e bashkë me to edhe tradita e ruajtjes dhe ekspozimit të shtëpive të 

shkrimtarëve të vdekur.  

E njëjta periudhë është gjithashtu e rëndësishme pasi për herë të parë u shfaq 

një grup i ri turistësh, amerikanët, të cilёt filluan të bënin turizëm letrar në Evropë 

(sidomos në Angli) dhe shumë shpejt e importuan fenomenin në vendin e tyre duke 

tërhequr gradualisht turistë atje.  

Në të njëjtën kohë, ky fenomen ishte pasqyrë e zhvillimeve të tjera që po ndodhnin në 

sistemin e transportit (treni), komunikacionit (telegrafi), në shtyp, etj. Çfarё e bёri tё 

mundur kёtё ёshtё Revolucioni Industrial i cili solli pasurimin qё do ndikonte nё 

industrinё e prodhimit tё librit e cila u mekanizua duke lehtёsuar kёshtu prodhimin nё 

masё e me çmim relativisht tё ulёt nё shekullin XVII, pёr tё arritur kulmin nё 

shekullin XIX. 

Po nё shekullin XIX, letёrsia pёr herё tё parё filloi tё pёrfshihej nё literaturёn 

e promovimit tё turizmit. Nё disa zona, turizmi u kthye nё aktivitet letrar. Sipas 

Ousbit, „Lake District‟ ishte njё nga ato zona qё nxitёn transformimin, njё vend qё 

sipas tij pёrfshinte si sublimen, ashtu dhe piktoresken, dy tipare thelbёsore pёr 

turizmin letrar.  

 Gjatë shekullit XX, kërkesa për turizëm letrar u rrit në një shkallë të tillë që 

nxiti ruajtjen dhe prezantimin e shumë më tepër shtëpive, godinave e monumenteve 

që lidheshin me shkrimtarët dhe veprat e tyre. Për shembull, vendlindja e D.H 

Lorensit (D.H. Lawrence) u ble për këtë qëllim në 1969. Në 40 vitet e fundit, turizmi 

letrar është zhvilluar si një nga pikat më të forta të tregut britanik - historisë dhe 

trashëgimisë së tij – dhe bazohet në parimin e udhёtimit letrar. 

 Vitet e fundit, përveç vendeve klasike letrare, janë krijuar territore të reja për 

shkrimtarët e veprat e tyre. “„Zona e Jitsit‟,  „Zona e Goldsmithit‟, „Zona e 

Kavanagut‟ janë vetëm disa prej motiveve letrare që autoritetet e turizmit po përdorin 

për të promovuar dhe rikrijuar „zonën Irlandeze‟.”
68

 

 Ndërtimi i rrugëve letrare në KwaZulu-Natal nga projekti KZN përbën një 

zhvillim të ri dhe shkëputje nga tradita e dikurshme e turizmit letrar me qendër 

Evropën, duke e eksportuar fenomenin edhe në Afrikë, pra, duke zgjeruar territoret 

letrare. Një tjetër ndryshim është edhe zhvendosja e fenomenit drejt Lindjes, 

veçanёrisht Ballkanit me shkrimtarë si Orhan Pamuk (fitues të çmimit Nobel), Ivo 

Andriç, Danilo Kis, Ismail Kadare, etj. që po tërheq mjaft kureshtarë letrarë. Pra, në 

këtë mënyrë, turizmi letrar është shndërruar në një fenomen global.  

 Zhvillimi i turizmit letrar gjithashtu i detyrohet shkrimtarëve që në shumë 

raste kanë qenë vetë pelegrinët e parë letrarë. Vizita e tyre në vende të caktuara ishte 

shpesh një motiv që ndjekësit e tyre të shkonin në këto vende, gjë që shpesh nxitej 

edhe nga shkrimet që këta autorë kishin lënë rreth vendeve të vizituara. I tillë ishte për 

shembull, Petrarka. Që nga viti 1340, kur reputacioni i tij si poet e intelektual i kishte 

kaluar kufijtë e Italisë, i ndërgjegjshëm për ndikimin simbolik e emocional të 

elementit hapësirë, ai mori përsipër misionin e ringjalljes sё traditave me qëllim 

kujtimin dhe nderimin e shkrimtarëve, gjë që e kishte mësuar në veprat e 

paraardhësve të tij romakë. Në 1343 ai shkoi në Baia, liqenet e Avernos dhe Lukrinos, 

Kuma dhe Pocuoli, vende që lidheshin me kujtimin e Virgjilit dhe veprave të tij. Jo 

                                                           
68
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vetëm që u përpoq të ringjallte këtë ritual të vjetër, por edhe i bëri jehonë përmes 

korrespondentëve të tij. Kjo nismë shumë shpejt do përfshinte edhe atë vetë, sidomos 

pas kurorëzimit të tij si poet laureat, gjë që ia shtoi edhe më tepër famën. Shtëpia e tij 

në Areco ku kishte lindur (por, ku nuk jetoi kurrë dhe që nuk e konsideronte si 

vendlindjen e tij) u vu nën mbrojtjen e posaçme të bashkisë e cila s‟i lejoi pronarit të 

vet të bënte ndryshime.  

Po kështu, vizita e një grupi shkrimtarësh amerikanë në zona të njohura letrare 

në Evropë (kryesisht Britani) në mesin e shek XIX, jo vetëm që i dha shtysë turizmit 

amerikan drejt “Botës së Vjetër”, por shënoi edhe fillimin e një tradite të tillë në 

vendin e tyre.  

 Megjithëse sot turizmi është një fenomen global, studimi i tij është relativisht i 

ri. Majk Robinsoni, kryetar i studimeve të turizmit dhe drejtor i Qendrës për Turizëm 

e Ndryshim Kulturor në Universitetin e Shefildit, thotë që programi i parë studimor në 

menaxhim turizmi u hap në 1985; tani ka mbi 100 të tilla në të gjithë botën. Robinsoni 

shton se programet e para të turizmit prireshin nga biznesi, por sot kjo ka ndryshuar: 

“Ne filluam të vëzhgonim ndikimin e turistëve në vendet që ata vizitonin, e më pas 

ndikimin që turistët kishin në mjedis. Tani, fokusi është më tepër në aspektet socio-

kulturore.”
69

 Një kërkim i shpejtë nё Google tregon gjithsesi se megjithëse ka 

programe studimi për “Turizëm Kulturor”, nuk ka të tilla specifike për Turizmin 

Letrar.  

Sipas Nikola Uotsёnit, studiuese e njohur e turizmit letrar, pavarësisht 

qëllimit, shkallës dhe zhvillimit të kësaj dukurie në shekujt XIX, XX dhe XXI, vetëm 

kohët e fundit ka filluar të tërheqë vëmendjen e studiuesve. Sipas saj, ky mosinteresim 

për turizmin letrar, mund të ketë qenë rezultat pikërisht i hapësirës ndërdisiplinore që 

ai mbulon e që përfshin studimet letrare e kulturore (sidomos shkrimet e udhëtimit 

dhe historinё e përvojës së leximit), studimet për historinë dhe trashëgiminë, 

gjeografinë kulturore dhe studimet për turizmin. Ajo vëren se për studiuesit e 

letërsisë, turizmi letrar deri vonë ka qenë një fushë pak e njohur, me një numër të 

vogël shkrimesh teorike si eseja e Valter Benjaminit “Vepra e artit në epokën e 

riprodhimit mekanik”
70

 (1936), Mitologji (1972) e Roland Bartit, Simulime (1983) nga 

Zhan Bodrilori (Jean Baudrillard), Shoqëria e Spektaklit (1983) e Gi Deborit (Guy 

Debord) dhe Dallim (1984) e Pjer Bordiësё (Pierre Bourdieu). Studiuesit e interesuar 

për historinë e udhëtimit, shkrimet e udhëtimit dhe hapësirat imagjinare kanë bërë 

lidhjen mes elementeve letrare dhe atyre turistike siç është rasti i Ousbit për krijimin e 

Zonës së Liqeneve me Anglia e anglezit (The Englishman‟s England 1990), apo 

diskutimi i Xhejms Bazërdit rreth ndikimit të poezisë së Bajronit përmes guidave të 

Mërejt e përvojën e turistëve të Grand Tour-it në shek XIX në studimin e tij Rrugë të 

shkelura (The Beaten Track 1993). Po kështu, disa studiues kanë prekur me raste 

temën e pelegrinazhit letrar në vendet e lidhura me shkrimtarë (shembujt nё fq 4) dhe 

është treguar kujdes për ruajtjen e vendeve të tilla. Por, kryesisht, është shkruar më 

tepër për mënyrën sesi vendi ka ndikuar në formimin e veprës së shkrimtarit dhe jo e 

kundërta, pra ndikimi i shkrimtarit te vendi. Gjithashtu, s‟ka patur përpjekje për të 

shkuar përtej rasteve individuale për të bërë përgjithësime e për të kuptuar zhvillimin 

e kësaj tradite kulturore. Uotsëni jep një argument interesant në përpjekje për të 

shpjeguar pse ka ndodhur kjo gjë. Ajo shprehet se në njëfarë mënyre, turizmi letrar ka 

qenë „i sikletshëm‟ për studiuesit e letërsisë të cilët janë mësuar të merren me çështje 

të mirëfillta letrare. Për ta letërsia është „kulturë e lartë‟, qëllimisht e vështirë për të 
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mos u kuptuar nga të gjithë; si e tillë, lidhja me turizmin që ka “konotacion negativ 

për shkak të të qenit pjesë e një kulture masive ... e që lidh leximin emocional me 

realitetin material të destinacionit i vinte jo pak në siklet specialistët e letërsisë.”
71

 

Uotsëni pёrmend veprёn e Ërit, Vështrimi i turistit (The Tourist Gaze 1990, 2002) si 

një nga punimet më me vlerë në fushën e turizmit letrar pasi ka bërë studiues nga 

shkenca  tё ndryshme që ta shohin turizmin letrar si një udhëtim real në botën virtuale.  

 Kohët e fundit, turizmi letrar është bërë më interesant në sytë e akademikëve 

pjesërisht për shkak të shpejtësisë së zhvillimit në 20 vitet e fundit të të gjitha formave 

të udhëtimit dhe turizmit në të gjithë botën si dhe për shkak të dëshirës për të zhvilluar 

e përkujtuar vende të veçanta para se të zhduken e të bëhen pjesë e kulturës globale. 

Kjo ka çuar në rritjen e numrit të shtëpive të shkrimtarëve që janë hapur për publikun 

sidomos në Britaninë e Madhe. Në aspektin akademik kanë filluar të lulëzojnë një 

sërë studimesh ndërdisiplinore që lidhen me gjeografinë letrare. Në shkencat 

shoqërore, studimet mbi turizmin kanë filluar të shohin turizmin letrar nga 

këndvështrime si teorike, ashtu dhe empirike.  

 Nga një industri pothuaj e panjohur, turizmi letrar ka fituar mjaft terren. Sot ka 

kompani udhëtimi të specializuara për udhёtime letrare. Robinsoni bën të njohur 

ekzistencën e mbi 100 shoqatave „Çarls Dikens‟ që organizojnë udhëtime të veçanta e 

turne të planifikuara në Londër. Shoqata të ngjashme gjenden edhe në vende të tjera. 

Operatori „Intourist Russian‟ ofron ture në Moskë në rrugët dhe ndërtesat ku kanë 

ndodhur ngjarje letrare. Qyteti i Vajmarit në Gjermani tërheq vizitorë në shtëpitë e 

Gëtes dhe Shilerit. Padova njihet për lidhjen me Petrarkën, Dublini për lidhjen me 

Xhejms Xhojsin, dhe sigurisht, kryeson Stratford-mbi-Avon që mburret me 

Shekspirin.  

Faqe të veçanta interneti si Trip Advisor kanë përpiluar lista të vendeve 

kryesore letrare në botë dhe ofrojnë sugjerime se ku të prenotosh pushime letrare, pra 

të zgjedhin një destinacion letrar mbi bazën e lidhjeve letrare që ka. Përveç kësaj, janë 

krijuar harta dhe guida tё posaçme për të lehtësuar udhёtimet letrare. Së fundi, 

ekziston edhe ajo që njihet si “Xhiroja letrare e Pabeve të Dublinit” që përfshin, siç e 

thotë edhe emërtimi një xhiro në pabet e famshme ndërkohё qё dy aktorë recitojnë 

vargje nga letërsia më e mirë irlandeze.   

 Që turizmi është një nga industritë më fitimprurëse sot, është një fakt i njohur. 

Në rastin e letërsisë, ka gjasa t‟i shohim librat si produkte kulturore, por letërsia 

nganjëherë mund të jetë po aq e rëndësishme sa turizmi nga pikëpamja ekonomike. 

Sipas Zhaklin Mëlejt,
72

 turizmi letrar i nxitur nga televizioni dhe pёshtatjet filmike (si 

Herri Poter) kontribuon me 2.6 miliardё paund në vit në ekonominë britanike. Vetëm 

në Stratford-mbi-Avon, turizmi sjell 135 milion paund dhe ofron 7500 vende pune. Pa 

këtë trashëgimi shekspiriane, është e vështirë të mendosh se Stratfordi do arrinte të 

sillte të tilla përfitime ekonomike.  

 Ka një numër të madh botimesh që eksplorojnë peizazhin në lidhje me 

letёrsinё. Të tillë janë Një pelegrin letrar në Angli (1917) nga Edjuard Tomas,
73

 

Anglia e Dikensit  (1925) nga Uollter Dekster,
74

 Shëtitje në peizazhe letrare (1984) 
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nga Shërej,
75

 Vende të imagjinuara: Udhëtime në Amerikën Letrare (1992) nga 

Majkëll Pirson,
76

 etj. Struktura e këtyre botimeve varion qё nga përshkrimet personale 

të vendeve deri te narrativat autobiografike dhe tekstet promocionale me mesazhe që 

lexuesit të ndjekin gjurmët e shkrimtarëve e personazheve të tyre. Libri Vendet e 

Imagjinuara të Pirsonit, për shembull, lidh përvojat e tij të leximeve rinore dhe 

takimet me personazhe „reale‟ me vizitat e tij në Kaliforninë e Stajnbekut, Misurin e 

Tuejnit, Ki Uestin e Heminguejt, Misisipin e Foknerit dhe Xhorxhan e Flenëri 

O‟Konërit.  

 Përveç titujve të rinj, dalin edhe ribotime të titujve të vjetër. Ajo çfarë ka 

rëndësi nga pikëpamja e turizmit letrar është konsumimi i letërsisë, megjithëse shpesh 

është e vështirë të vendoset nëse janë veprat letrare apo autorët e tyre (apo të dyja) që 

po konsumohen. Gjithashtu është e  nevojshme të bëhet një dallim mes autorëve më të 

shitur dhe titujve më të shitur pasi jo gjithmonë përputhen.  

 Krahas librave, një tjetër shtysë për turizmin letrar gjatë viteve të fundit kanë 

qenë edhe ekranizimet e tyre. Janë të shumtë ata që janë vënë në kontakt me veprat e 

Shekspirit, Dikensit, Hardit, Ostinit, Brontisë, Alkotit, etj përmes versioneve filmike 

më tepër sesa leximit të tyre. Ema, Krenari e Paragjykim, Gra të Vogla, Kumbari, 

Kodi i da Vinçit, Herri Poter, janë vetëm disa prej tyre. Duke lidhur të shkruarit me 

pamoren, përshtatje të tilla ushqejnë kureshtjen dhe dëshirën e shikuesve duke ofruar 

kështu një tjetër potencial turistik. Për rrjedhojë, ata që nuk kanë lexuar librin, do 

kërkojnë peizazhet letrare që kanë parë në televizor. Një tjetër avantazh i riprodhimit 

filmik të romaneve është që ata mund të jenë një faktor i rëndësishëm në nxitjen e 

interesit për veprën dhe jetën e një shkrimtari të caktuar.  

 Më poshtë do shqyrtohen tri dukuri me rëndësi për turizmin letrar: Turneu i 

Madh, letërsia e udhëtimit dhe biografia letrare. 

 

 

 

1.3.1 Grand Tour (Turneu i Madh) 

 

I njohur për ndikimin e tij të padiskutueshëm në fillimet e turizmit, Turneu i Madh 

nisi në shekullin XVI dhe u bё i njohur veçanërisht në shekullin XVII. Në kulmin e 

tij, mes viteve 1660-1820, Grand Tour-i konsiderohej si mënyra më e mirë për të 

plotësuar edukimin e një fisniku. Të rinjtë elitarë (kryesisht anglezë, por edhe 

francezë e evropiano-veriorë) të shekujve XVII-XVIII shpesh kalonin dy deri në katër 

vite duke udhëtuar rreth Evropës në përpjekje për të zgjeruar horizontin e tyre dhe 

duke mësuar rreth gjuhëve, kulturave, arkitekturës e gjeografisë përmes përvojës së 

turneut:   

 
Pasi mbaronin shkollën ose universitetin, të rinj fisnikë nga Evropa veriore 

largoheshin në drejtim të Francës për të filluar turneun. Pasi merrnin një karrocë në 

Kalè, ata udhëtonin për në Paris, ndalesa e tyre e parë e rëndësishme. Prej aty 

drejtoheshin në jug të Italisë ose Spanjës, megjithë ngarkesë e shërbëtorë. … Qëllimi 
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ishte që këta të rinj fisnikë të përgatiteshin  për të drejtuar pronat e tyre dhe për biseda 

në shoqërinë e kulturuar … .
77

 

 

Në fillim, ishin kryesisht të rinjtë meshkuj nga familjet fisnike ata që ndërmerrnin 

Turneun e Madh. Më vonë, sidomos gjatë shekullit XIX, u bë modë edhe për femrat 

në moshë të re. Një udhëtim në Itali në shoqërinë e një tutori që zakonisht ishte një 

teze a hallë lëneshë u bë pjesë e edukimit të një vajze të re. Sipas Fabio Roncit 

(Ronzi), termi „grand tour‟ u krijua nga Riçërd Lesëlsi (Richard Lassels) në librin e tij 

Udhëtim në Itali (Voyage to Italy, 1670), por fillimet e tij mund të hasen që në 

udhëtimet e Mantanjit (Montaigne) në shekullin XVI. Udhëtarët e Grand Tour-it ishin 

kryesisht të interesuar të vizitonin qytetet që konsideroheshin si qendra të 

rëndësishme të kulturës së kohës si Parisi, Roma e Venecia. Firence e Napoli ishin 

destinacione të tjera të njohura dhe kur filluan gërmimet në Herculaneum (1738) dhe 

Pompei (1748), edhe këto dy zona u bënë destinacione me rëndësi në itinerarin e 

udhëtimit. Vende të tjera përfshinin Spanjën dhe Portugalinë, Gjermaninë, Evropën 

Lindore, Ballkanin dhe vendet baltike. Sidoqoftë, këto vende nuk kishin të njëjtin 

interes dhe vlera historike si Parisi dhe Italia. Përveç kësaj, jo rrallë ishin rrugët e 

papërshtatshme ato që e bënin udhëtimin të vështirë e për rrjedhojë shpesh mbesnin 

jashtë itinerareve. Udhëtarët e Turneut të Madh lëviznin nga një qytet në tjetrin dhe 

nganjëherë kalonin disa javë në qytete të vogla e muaj të tërë në tre qytete kryesore. 

Parisi ishte padyshim qyteti më i famshëm sidomos për fisnikët britanikë pasi 

frëngjishtja ishte si gjuhë e dytë për elitën britanike, rrugët për në Paris ishin të 

shkëlqyera dhe kryeqyteti francez u dukej i mrekullueshëm anglezëve. Me t‟u kthyer 

në vendet e tyre, turistët ishin gati për të marrë përgjegjësitë aristokratike. Udhëtimi 

ishte i nevojshëm pasi vlerësohej për ndikimin e tij pozitiv në arkitekturën dhe 

kulturën britanike. Revolucioni francez i vitit 1789 në njëfarë mënyre shënoi fundin e 

Grand Tour-it, pasi në fillimet e shekullit XIX, hekurudhat ia ndryshuan krejtësisht 

fytyrën turizmit dhe udhëtimit përmes kontinentit dhe Turi tashmë nuk do ishte më 

ekskluzivitet vetëm i të pasurve.    

 Lidhja mes Grand Tour-it dhe letërsisë është e dyanshme: në disa raste ishte 

letërsia ajo që nxiste turin, në të tjera ishte e kundërta. Xhouzef Edisoni (Joseph 

Addison) ka thënë: “Kënaqësia më e madhe që mora nga udhëtimi im nga Roma në 

Napoli ishte kundrimi i fushave, qyteteve dhe lumenjve që ishin përshkruar nga 

shumë autorë klasikë.”
78

 Ky citim është shembull i llojit të lidhjes së përshkruar më 

sipër: ndikimit të letërsisë te udhëtimi. Frymëzimi vinte kryesisht nga klasikët e lashtë 

të Romës dhe rikthimi i tyre gjatë Rilindjes që  

 
nga shekulli XVI e në vijim ishin thelbësore për arsimimin dhe kulturën e elitës kudo 

në Evropë. Ngaqë Britania ishte gjeografikisht periferike në raport me „zemrën‟ e 

botës klasike, udhëtimi për në vendet nga ku rridhte kultura e tyre kishte rëndësi për 

të pasurit për të riafirmuar identitetin e tyre. Jo vetëm që vizitoheshin vende klasike, 

por edhe shumë referenca të letërsisë klasike përfshiheshin në shkrimet e udhëtimeve 

… . Në fakt, toni i Turneut të Madh deri në gjysmën e dytë të shekullit XVIII si nga 

pikëpamja hapësinore, ashtu edhe nga ndjenjat që shprehte, ishte kryesisht klasik. Në 

fillim të shekullit XVIII, Eustaci shkroi Udhëtim klasik përmes Italisë (1815). 

Megjithëse stili i të shkruarit kishte ndryshuar që nga koha e Lesëlsit dhe Edisonit, ai 
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vazhdonte të mendonte se Virgjili, Horaci dhe Livi duhet të jenë „shokët e pandashëm 

të çdo udhëtari.‟
79

 

 

Pёr shkak tё mbizotёrimit tё neoklasicizmit nё shijet kulturore tё kohёs, letёrsia qё 

pati ndikimin mё tё madh te Grand Tour-i, siç tregon edhe citimi i mёsipёrm, ishte 

ajo e antikitetit. Megjithёse funksioni fillestar dhe aspekte tё ndryshme tё udhëtimit 

ndryshuan me kohёn, ky ndikim i letёrsisё u zbeh, por nuk u zhduk asnjёherё.
80

 

Libri i udhëtimit i Koriatit, Coryat‟s Crudities (1611) konsiderohet gjithashtu si 

ndikim i hershëm te Grand Tour-i. Nga ana tjetër, letërsia e krijuar si rrjedhojë e Turit 

gjithashtu nxiti njerëz të tjerë që të shkonin atje. Kështu, Lesëlsi e shihte Turin si një 

shprehje pragmatike e teorisë së mësuar në libra: “asnjeri s‟i kupton Livin e Çezarin 

[...] si ai që ka bërë Turin e Madh.”
81

 Ronci përmend studiuesin gjerman Vinkelman 

(Winckelman) që në vitin 1756 bëri të njohur zbulimin e Herculanem (1738) dhe të 

Pompeit (1748) në Italinë jugore duke nxitur kështu turistë të rinj për të shkuar atje.  

 Mes zhanreve të ndryshme të letërsisë të krijuara nën ndikimin e Turit të 

Madh, mbizotëron letërsia e udhëtimit si mënyra më e drejtpërdrejtë për të kujtuar 

përvojën e udhëtimit. Kryesisht ajo shfaqej në formën e ditareve dhe letrave, shumica 

e të cilave mbetnin të pabotuara, megjithëse Xhon Taunëri thotë se edhe në 

dorëshkrim ato qarkullonin mes familjarëve e miqve si në Britani ashtu dhe në Francë. 

Megjithatë, me qindra shkrime udhëtimi kanë arritur të botohen sidomos në revistat 

dhe gazetat letare në fund të shekullit XVIII: “Kishte një debat të nxehtë në lidhje me 

meritat e Turit të Madh dhe letërsisë së tij.”
82

 Taunëri flet për dy „fytyra‟ të Turit, një 

publike dhe një tjetër private; kjo e fundit lidhej me letërsinë e pabotuar. Ai tregon se 

në fund të shekullit XVIII, pak nga shkrimet e lidhura me Turin e Madh kishin vlera 

artistike dhe jo rrallë ishin objekt talljeje. Sipas Taunërit, trashëgimia e vërtetë e 

botimeve të lidhura me Turin nuk gjendet në vlerat letrare, por në krijimin e traditës 

së guidave të udhëtimit: 

 
Tregu në rritje i guidave të udhëtimit nxiti krijimin e guidave të specializuara që i 

kushtoheshin Turit të Madh. Një guidë angleze për në Itali njihet të ketë ekzistuar që 

në 1542. Të tjerë libra të dobishëm dolën në shekullin XVII, për t‟u shtuar edhe më 

tepër në numër në shekullin XVIII. Ata përbëjnë një burim unik për turizmin në një 

kohë kur statistikat zyrtare dhe dëshmitë e tjera rrallë ekzistonin.
83

 

 

Taunëri gjithashtu ka vënë re se kërkesa e madhe për libra udhëtimi nxiste disa 

shkrimtarë të talentuar, të cilët për të nxjerrë të ardhura ndërmerrnin Turin dhe 

shkruanin libra, një tendencë kjo e përhapur gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVIII 

dhe XIX. Smolleti, Sterni, Hazliti, Bajroni dhe Dikensi janë disa prej tyre. “Në këtë 

mënyrë, letërsia e udhëtimit po bëhej gjithnjë e më tepër fusha e shkrimtarit 

profesionist dhe kjo vazhdoi edhe pas fundit të Turit të Madh.”
84

  

 Një tjetër pikë e përbashkët kontakti mes Turit dhe letërsisë mund të gjendet 

edhe në përputhjen në kohë mes Turit (në pikën e tij kulmore) dhe daljes së romanit si 

zhanër i ri. Ndikimi shihej në përdorimin e udhëtimit si temë nga shumë romancierë 
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(Defo, Edison, Filding, Smollet, Xhonson, Stërn). Një tjetër ndikim gjendet në të 

ashtuquajturin roman epistolar që përdorte forma si letra që vinin nga letërsia e 

udhëtimit. Referenca të Turit të Madh gjenden në vepra angleze si The Fortunate 

Foundlings (1758) të Elajza Hejudit (Eliza Heywood). Tristam Shandy (1759) e 

Lorëns Stërnit (Lawrence Stern) dhe Peregrine Pickle (1751) i Smolletit, gjithashtu 

kanë episode të Grand Tour-it. Por nëse flasim për vepra të njohura, Turi zë një vend 

qendror vetëm në pak prej tyre. Më i famshmi mbahet A Sentimental Journey (1768) i 

Stërnit që fillon si tregim i një udhëtimi me karrocë përmes Francës dhe Italisë, 

megjithëse në vijim shkëputet disi nga fokusi i mirëfilltë mbi Turin. Sidoqoftë, në 

përgjithësi, kritikët duket që bien dakort se Turi i Madh prodhoi letërsi në sasi, por jo 

cilësi, me pak përjashtime si në rastin e Bajronit e Gëtes. Gjithsesi, megjithëse mjaft 

figura të njohura shkuan në Turin e Madh në shekullin XVIII, kjo përvojë nuk 

frymëzoi veprat e tyre kryesore.  

 Romantizmi si lёvizje letrare ndikoi mjaft te Grand Tour-i. Kur nё vitet 1760 

filloi tё zbehej motivi edukues, gjithnjё e mё tepёr njerёz udhёtonin me familjet e tyre 

dhe kohёzgjatja mesatare e turneut u shkurtua nga 4 vjet nё 4 muaj.
85

 Falё 

Romantizmit, nё itineraret turistike filluan tё pёrfshiheshin vende me pamje 

piktoreske. Sipas Taunërit, udhёtarёt e Grand Tour-it tani interesoheshin pёr “efektin 

emocional qё kishin pamjet te ndjenjat e tyre.”
86

 Po kёshtu u rikthye interesi pёr 

historinё mesjetare dhe vendet qё lidheshin me tё. Sipas Glendening,
87

 Romantizmi 

ёshtё nё kёrkim tё autentikes, gjё qё vlen nё fakt edhe pёr turizmin. Duhet thёnё se, 

ndryshe nga produktet letrare tё mёparshme (romani i zakoneve dhe poezia 

neoklasike) tё cilat vinin theksin te shoqёrorja, ato romantike i mёshonin mё tepёr 

individuales.  

 

 

 

1.3.2 Letërsia e udhëtimit 

 

“Letërsia e udhëtimit përbëhet nga shkrime udhëtimi që kanë vlera letrare. Letërsia e 

udhëtimit zakonisht përshkruan njerëz, ngjarje, peizazhe dhe ndjenjat e një autori që 

udhëton në një vend të huaj për kënaqësi.”
88

 Një shkrimtar udhëtimi është në njëfarë 

mënyre një turist, megjithëse i një lloji të veçantë. Pjesa më e madhe e letërsisë së 

udhëtimit ka një nën-subjekt që shpesh shfaqet si pjesë e një procesi të njohjes së 

vetvetes. Mjaft përshkrime udhëtimesh dhe aventurash janë kthyer në vende 

pelegrinazhi letrar duke kontribuar kështu në infrastrukturën e turizmit.     

Il milione, përshkrimi që Marko Polo i bën udhëtimit të tij në Katai në 

shekullin XIII është një nga shembujt më të vjetër të mbijetuar në letërsinë e 

udhëtimit, megjithëse njihet edhe ekzistenca e disa librave të udhëtimit nga gjeografët 

e lashtë grekë Sabos dhe Pausanias në shek. I-II p.e.s. sipas Enciklopedisё Britanike. 

Megjithatë, vetëm ajo e Polos konsiderohet si e mbrujtur me vlera letrare.   

Shkrimet e para të udhëtimit në anglisht i atribuohen Xhon Mendevillit (John 

Mandeville) në mesin e shek. XIV. Megjithëse shquhen për imagjinatën, gjë që i bën 

jo fort të besueshme, përshkrimet e tij mendohet të kenë pasur ndikim e të jenë 
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përdorur si pikë referimi nga Kristofor Kolombi.
89

 Do të ishte zbulimi i “Botës së Re” 

në 1492 nga ky i fundit që do t‟i jepte shtysën kryesore letërsisë së udhëtimit. 

Mjaftonte idea e një toke ekzotike për të nxitur kureshtjen që do të gjente shprehje në 

letërsinë e udhëtimit. Shkrimet e para të udhëtimit ishin përshkrime heroike të 

aventurave dhe pelegrinazheve të udhëtarëve. 

 “The Turkish Embassy Letters” të shkruara mes 1716 dhe 1718 nga zonja 

Meri Montegiu (Mary Wortley Montague)
90

 u bënë një model i shkrimit të udhëtimit 

që pati një ndikim të veçantë sidomos te femrat. Në English Travel Writing, Barbara 

Korte shprehet se “letërsia e udhëtimit është shumë e gjerë dhe ka mijëra forma e 

fytyra.” Ajo beson se shkrimet e udhëtimit gjatë shekullit XIX vazhduan pjesërisht të 

ishin objektive dhe informuese, por është pikërisht në këtë periudhë që fillon të 

zgjerohet spektri i tyre e të orientohen drejt subjektives, një zhvendosje kjo nga 

“natyra udhëzuese në atë argëtuese dhe estetike.”
91

 

Korte shpjegon se përshkrimi i peizazhit kishte filluar të luante rol të 

rëndësishëm në shkrimet e udhëtimit që në shekullin XVIII. Ishte koha kur filloi të 

shfaqej çfarë Korte quan „turizëm skenik‟ qëllimi i të cilit ishte të “përshkruante 

perceptimin estetik të peizazhit” që përbënte një stil të ri artistik në shkrimet e 

udhëtimit. Ajo përmend Uilliam Gilpin, piktor dhe turist që fliste për “bukurinë 

piktoreske” të objekteve dhe shton se kjo do shoqërohej me shfaqjen e “librit të 

udhëtimit piktoresk.”
92

  

 Letërsia e udhëtimit mund të jetë letërsi e mirëfilltë udhëtimi ose e përzier me 

esenë ku udhëtimi shërben si pika e nisjes për vëzhgime më të detajuara të një kombi 

a populli si në rastin e veprës së Durhamit, Brenga e Ballkanit apo Rrugët e këngës 

(1987) e një prej shkrimtarëve më të njohur bashkëkohorë të letërsisë së udhëtimit, 

Brus Çetuinit (Bruce Chatwin). 

 Një tjetër lloj i letërsisë së udhëtimit është ai në të cilin udhëtimi përzihet me 

shkrimet për natyrën, ku shkrimtarët shpesh janë natyralistë që shkruajnë për të 

mbështetur pasionin e tyre të madh ... . Përshkrimi i udhëtimit me Bigëll nga Çarls 

Darvini është një shembull i ndërthurjes së shkencës, historisë së natyrës dhe 

udhëtimit.  

 Shkrimet e udhëtimeve të mbrujtura me trillime imagjinare
93

 përbëjnë një 

tjetër lloj të letërsisë së udhëtimit. Mjaft vepra artistike të letërsisë mbështeten në 

udhëtime reale siç është rasti i Zemra e errësirës nga Xhouzef Konradi, ndërsa të 

tjera, megjithëse bazohen në udhëtime imagjinare dhe fantastike si Udhëtimet e 

Guliverit (1726) nga Xhonëthën Suifti, kanë edhe elemente të vërteta. Për të përdorur 

fjalët e Bushranit, “një udhëtar, sa më shumë që është letrar, aq më shumë do t‟u 

largohet shënimeve.”
94

 

 Një tjetër model i letërsisë së udhëtimit është edhe „narrativa e udhëtimit 

sentimental‟ që shfaqet shpesh në formën e autobiografisë. Është një tip shkrimi i 

krijuar kryesisht nga udhëtaret femra sidomos në shekujt XIX-XX. Në shekullin XX, 

shenjat e ndryshimit në krijimin e rrëfimeve të udhëtimit dalloheshin në disa aspekte. 
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Mënyra sentimentale e të shkruarit filloi të zëvendësohej nga ndjeshmëria ndaj 

përshtypjeve (impresionizmi), tipar ky tipik i modernizmit. Gjithsesi, narratori në 

vetën e parë vazhdon të zërë një vend të rëndësishëm, por ka një shtim të dialogut gjë 

që bën që përshkrimi i udhëtimit t‟i ngjajë gjithnjë e më tepër romanit. Fillojnë e 

shfaqen personazhe të trilluara. Po kështu, shkrimet epistolare
95

 të udhëtimit, tipike 

për femrat, fillojnë të përzihen me shkrimin autobiografik të trilluar.  

 Meri e bardhë (2008), një roman i shkruar nga shkrimtarja (e udhëtimit) Kira 

Salak është një shembull bashkëkohor i një udhëtimi të vërtetë të shndërruar në prozë 

artistike që zhvillohet në Guinenë e Re Papua dhe Kongo dhe bazohet në përvojën e 

vetë shkrimtares në këto vende.  

Ka edhe një formë tjetër të letërsisë artistike ku udhëtimi ka rol të 

rëndësishëm: romani pikaresk (me aventura). Tom Xhounsi përfaqëson pikareskun në 

letërsinë angleze, por paraardhësi i tij është Don Kishoti në traditën spanjolle. Kritiku 

Bark
96

 vëren se shumë njerëz që nga botimi i Don Kishotit janë përpjekur të ndjekin 

gjurmët e tij duke krijuar në këtë mënyrë një lloj tradite turistike. Ai përmend një listë 

të gjithë njerëzve të njohur që nga Hoze Martinez Ruiz (i njohur si Azorin) e deri te 

August Jacacci, Nikolas Uollston që shkroi Lufta me Don Kishotin
 
(Tilting at Don 

Quixote) apo Graham Grini me Monsignor Don Quixote (1992) bazuar në udhëtimet e 

tij në Spanjë. Barku shton se megjithëse janë udhëtarët e huaj ata që tradicionalisht 

kanë tërhequr vëmendjen më të madhe në përshkrimet letrare të eksplorimit të 

Spanjës, edhe shkrimtarët vendas spanjollë kanë kontribuar, siç është rasti i Alarkonit 

i cili ka luajtur një rol të rëndësishëm për ta bërë të njohur rajonin e Alpuharras.  

 Për Bushranin, letërsia dhe udhëtimi duket se kanë qenë gjithmonë të lidhura: 
 

Që nga antikiteti e këtej, tema e udhëtimit ka qenë tejet e pranishme në veprat letrare. 

Te Libri i Shenjtë na shfaqet eksodi, bredhja, jeta si pelegrinato vitae. Te Odiseu kemi 

detarin e palodhur. Te Komedia hyjnore kemi një zhvendosje të pazakonshme gjatë 

rrugëtimit shpirtëror nëpër disa dimensione. Te Don Kishoti kemi udhëtimin e 

kalorësit të arratisur.
97

  
 

Ai shton se “nëse nga letërsia do të përjashtonim të udhëtuarit, atëherë një pjesë e 

madhe e veprave më të mira të letërsisë botërore do të shpalleshin të paqena.”
98

 

 Veçantia e letërsisë së udhëtimit është sipas Pol Fasëllit që, duke lexuar një 

libër udhëtimi, lexuesi bëhet “dyfish udhëtar” pasi njëherë udhëton nga fillimi në fund 

të librit, pastaj “në krah të udhëtarit letrar.”
99

 Iser shprehet se duke ndërmarrë 

udhëtimin letrar, lexuesi “kapërcen hendekun që e ndan nga autori”
100

 dhe në këtë 

moment “fillon komunikimi.” Vinçenco de Kaprio mendon se udhëtimi është një 

“rrugëtim që përmes zhvendosjes në hapësirë realizon edhe një rrugëtim të 

brendshëm, një shkëputje nga e përditshmja për të fituar një përvojë të re e njohuri të 

reja.” Ai shton se vetëm pasi të ketë kryer këtë shtegtim që finalizohet me kthimin e 

tij, udhëtari do mund të rindërtojë identitetin e vet e të rikthehet në mjedisin e 

origjinës.
101
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1.3.3 Biografia letrare 

 

Biografia letrare që u shfaq kur turizmi letrar po zhvillohej si tendencë e klasave te 

mesme në Britani në fillim të shek XIX, ishte në atë kohë mënyra kryesore për t‟ia 

paraqitur vendlindjen e shkrimtarit një publiku të gjerë. Ajo përshkruante këto shtëpi 

dhe vendlindje, duke i mveshur një lloj rëndësie ikonike, duke i bërë kështu të 

dëshirueshme e duke i kthyer për rrjedhojë në vende konsumi pasi ofronte një 

udhëtim imagjinar. Një shembull i mirënjohur në këtë drejtim është libri Shtëpi dhe 

vendlindje të poetëve anglezë i Uilliam Hauit
102

 i cili diti të gjejë formulën e duhur 

duke kombinuar formatin e biografisë letrare dhe guidës turistike. Secila ese 

shoqërohej me një gravurë të pamjeve të jashtme ose të brendshme të shtëpisë apo të 

një ndërtese a peizazhi që lidhej me jetën dhe punën e tyre: “Një shenjë e përhershme 

e ekzistencës së tyre është stampuar në shtëpitë e gjithë njerëzve të njohur, një shenjë 

që i mbledh të gjithë të ngjashmit në një vend.”
103

 Thirrja është për lexuesin-turist: një 

konsumator i jetës letrare dhe i hapësirës private të shkrimtarit. Ky epigraf i drejtohej 

turistit letrar që synonte të bëhej pjesë e atyre që kërkonin një lidhje imagjinare me 

shkrimtarin. Northi shprehet se biografia letrare në vitet 1820-‟30 e njihte lexuesin me 

jetën private të gjeniut dhe skena biografike ishte „hapja‟ e shtëpisë së poetit. Roli i 

saj ishte veçanërisht i rëndësishëm pasi përforconte dëshirën për t‟u „takuar‟ me 

shkrimtarin. Tani, interesi për shkrimtarët zgjerohej duke përfshirë jo vetëm varret e 

tyre, por edhe vendet ku jetonin e punonin.  
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1.4 Letërsi dhe ekonomi: Letërsia si mjet marketingu 

 

 

1.4.1 Nga letërsia te turizmi dhe anasjelltas: një lidhje e dyfishtë 

 

Ndikimi që letërsia ka në botën reale është i mirënjohur. Për shembull, Liza në botën e 

çudirave është një libër për fëmijë shkruar nga Ljuiz Kerëll, por në të njëjtën kohë 

ekziston në disa forma të tjera kulturore, objekte, lojra, filma, filma të animuar etj. 

Lexues e jo-lexues, turistë e jo-turistë ndeshen me letërsinë në kohë e hapësira të 

ndryshme.  

 Por, çfarë i lidh në të vërtetё letërsinë e turizmin?  

Është folur mjaft deri tani për ndikimin e letërsisë te turizmi (dhe do vazhdohet të 

flitet në kapitujt në vijim), prandaj do doja ta shihnim çështjen nga ana tjetër: a mund 

të jetë e vërtetë e kundërta, pra që turizmi të jetë pika e nisjes që na çon te letërsia? 

Unë besoj që po. Nga njëra anë, letërsia ndihmon në krijimin e turizmit pasi imazhi që 

lind gjatë leximit mund të nxisë kuriozitetin e kërkesën për udhëtim. Barku mendon 

që superstruktura e turizmit masiv në Spanjë bazohet te dielli, deti, rëra, lehtësia e 

udhëtimit në kohët moderne dhe çmimet relativisht të arsyeshme, ndërsa substruktura 

bazohet në një grup imazhesh që i kanë rrënjët në historinë letrare spanjolle dhe 

shkrimet e autorëve të huaj rreth Spanjës.  

 Për më tepër, përfshirja në letërsi mund të ndihmojë për të kuptuar më mirë 

turizmin duke qenë se letërsia është shpesh mjeti i duhur për të eksploruar lidhjen mes 

qenies njerëzore dhe mjedisit. Nga ana tjetër, gjithsesi, turizmi që përfshin elemente 

letrare mund të na çojë te letërsia. Shembulli më i mirë janë ndoshta të ashtuquajturit 

parqe tematikë
104

 - duke qenë një tregues fizik ka më shumë gjasa që ata të na 

drejtojnë te letërsia sesa e anasjellta. Nëse nuk njeh vëllezërit Grim, Hans Kristian 

Andersen, Ljuiz Kerëll e shumë të tjerë, ke mundësi të gjesh variante të tregimeve të 

tyre në Diznej Lend apo në parqe të tjerë tematikë në të gjithë botën.  

 

 
Figura 1. Parku tematik "Harry Potter"  

 

Një udhëtim letrar mund të ndihmojë të kuptosh e vlerësosh më mirë letërsinë, siç e 

thotë edhe citimi në faqen 8: “Dhe asnjë prej nesh nuk e pa më Hardin dhe veprën e tij 

me të njëjtin sy.” Për më tepër, përvoja e udhëtimit mund të bëhet burim i një 

frymëzimi letrar që nxit të shkruarin. Barku përmed rastin e një prej shkrimtarëve më 

të famshëm rreth Spanjës, Riçard Fordit, i cili nuk e shkroi librin Doracak për 

udhëtarët në Spanjë (1845) sa ishte atje në 1830. Në fakt, ai kishte shkuar në Spanjë 
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për gruan e tij shëndetligë dhe e gjeti veten duke krijuar një nga librat më të mirë të 

udhëtimit të shkruar ndonjëherë në gjuhën angleze vetëm 10 vite më pas. Në letërsi 

njihen mjaft raste të produkteve letrarë të motivuar nga vizita në një vend të caktuar. 

Robinsoni gjen lidhje mes letërsisë dhe turizmit edhe përtej librit, në atë që flitet rreth 

librit: 
Në praktikë, është e vështirë, në mos e pamundur që letërsia artistike të ekzistojë 

vetëm si fjalë në letër. Në aktin e leximit, në bisedat rreth tekstit dhe hapësirat 

shumëdimensionale që ata zënë, kur i jep një libër një miku, në diskutimin, 

interpretimin dhe analizën që pason leximin, gjenerohen veprime, qarkullojnë ide dhe 

krijohen realitete të ndryshme. E gjithë letërsia është subjekt i transformimit deri në 

atë pikë sa s‟mund të flitet më vetëm për fjalën e shkruar.
105

  

 

Për kritikun Robinson, të lexuarit është një praktikë kulturore njëlloj si turizmi: 

 
Sado paradoksale të duket, të lexuarit e letërsisë është një akt sa intim e personal, po 

aq edhe pjesë e një ekologjie kulturore më të gjerë ... . Ai përcaktohet nga 

vendndodhje dhe ide që janë të koduara në shoqëri dhe që kuptohen brenda disa 

kufijve hapësinorë e kohorë. Akti i të qenit turist është po kështu një përvojë sa 

personale e subjektive, aq edhe përbërës i një fenomeni të gjerë kulturor me tipare të 

përgjithshme. 

 

Barku, duke iu referuar Ërit gjithashtu flet për një lidhje mes këtyre dy akteve përmes 

koncepteve të prodhimit dhe konsumit. Si letërsia dhe turizmi janë aktivitete 

prodhuese: duke krijuar një imazh letrar, prodhohet edhe një „sens vendi‟. Në të 

njëjtën kohë, të dyja janë aktivitete konsumi: turizmi ka të bëjë me konsum vendi, 

letërsia me atë të të lexuarit.
106

  

 

 

1.4.2 Përdorimi i letërsisë si mjet fitimi 

 

Rritja e kërkesës për aktivitete të kohës së lirë në Britani ka çuar në 20 vitet e fundit 

në një rishikim të turizmit për të krijuar mundësi të reja. Hjusi shprehet që krijimi i 

produkteve të reja turistike kërkon modifikimin e karakterit të vendeve në imagjinatën 

e turistit më qëllim që të tërhiqet një numër më i madh turistësh
107

 (e për rrjedhojë, të 

ardhurat e tyre): “Vendet po rikrijohen sipas imazhit të turizmit. E shkuara po 

ripunohet duke riemërtuar, hartuar dhe historizuar peizazhet për të rritur tërheqjen 

turistike.”
108

 

Nevini thotë se është krijuar një hartë e re turistike e Britanisë e cila përzien 

traditën, televizionin, legjendën dhe letërsinë. Në 1995, Hamiltoni shkruante se 

turizmi letrar po përjetonte një rritje sidomos të turistëve të huaj në Britani: “mjafton 

vetëm të shihni radhët e admiruesve japonezë të Brontisë në Haworth Parsonage.”
109
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Vende e peizazhe të veçanta janë shtysa të rëndësishme për industrinë e turizmit. 

Perceptimi i vendit, argumenton Hill-Milleri “vepron si një pikëmbështetje për 

fantazinë” sepse “një vend është elementi që strehon kujtimet.”
110

  

 Por, letërsia nuk është i vetmi mjet dhe produkt i komunikimit që po 

„përshtatet‟ përmes komercializimit me qëllim që “vendet të „shiten‟ dhe turistët të 

mund të trajtohen si konsumatorë.”
111

 Autoritetet lokale britanike e kanë kuptuar se 

kinemaja, televizioni, videot e reklamat mund të sjellin fitime financiare qofshin këto 

të drejtpërdrejta a të tërthorta.  

Një shumëllojshmëri e pafund formash mediatike i japin formë imazhit të 

turistëve për destinacione të caktuara. Batleri që ka bërë një studim të ndikimit të 

llojeve të ndryshme të medias në perceptimet e njerëzve
112

 shprehet se prezantimet 

audio-vizive si televizioni (unë do shtoja edhe interneti) po bëhen gjithnjë e më tepër 

burime të rëndësishme informacioni. Është për t‟u theksuar se gjithnjë e më pak 

njerëz po mbështeten në materialet e shkruara për të gjetur informacion. Korte 

thekson se mediat (veçanërisht ato vizive) janë kthyer në mjet ndërgjegjësimi e 

ndikimi të tendencave, përfshirë turizmin e udhëtimin, duke bërë të arritshme 

mrekullitë e botës dhe mjedise ekzotike për miliona njerëz. 

Rajli dhe Van Doreni
113

 marrin në shqyrtim tërheqjen ekonomike të 

destinacioneve që shfaqen në filma dhe arrijnë në përfundimin se filmat mund të 

influencojnë preferencat e udhëtimit dhe zgjedhjet e destinacioneve të dashamirësve 

të filmave. Ky argument përforcohet nga vëzhgimi i Pokokut se numri i turistëve në 

Hauërth është rritur ndjeshëm falë versioneve filmike të romaneve të motrave Bronti. 

Në mënyrë të ngjashme, Rajli shprehet se numri i vizitorëve në Fort Hays, Kansas në 

1991 u rrit me 25% pas daljes së filmit “Vallëzim me ujqërit”. Si një shembull më 

bashkëkohor mund të përmendim ndikimin e librave-filma të Den Braunit (Kodi i da 

Vinçit, Engjëj e djaj, Simboli i humbur) dhe i serialit Herri Poter. Pra, ekranizimet e 

veprave letrare përbëjnë një variant interesant e fitimprurës të turizmit letrar.    
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1.5 Letërsi dhe gjeografi: roli i hapësirës 

 

1.5.1 Teoritë e hapësirës dhe rolit të saj 

 

Hapësira është “fokusi i përvojës njerëzore, kujtimit, dëshirës dhe identitetit.”
114

 Ajo 

përbën një konstrukt shoqëror që mund të lexohet përmes tekstit dhe po kështu të 

ndërtohet përmes tekstit. Studimi i hapësirës na bën të mundur të kuptojmë më mirë 

edhe faktorët shoqërorë, ekonomikë e materialë që ndikojnë në konstruktet letrare. 

 Gjatë dekadës së fundit, teoria kulturore e letrare ka parë një rritje të interesit 

për hapësirën e vendin. Më herët, këto teori përqendroheshin më tepër te koha, 

koncept ky që gjithnjë e më shumë po shihet si i pandashëm nga ai i hapësirës. Duket 

se ka pasur njëfarë shkëputjeje nga perceptimi kantian i hapësirës drejt idesë së 

“hapësirës si proces dhe hapësirës në proces”
115

 ku koncepti kohë-gjeografi 

përshkruan lëvizjen në kohë e hapësirë. Mishel Fuko nga ana tjetër, shkruan se 

“historia shkruhet nga hapësira – që në të njëjtën kohë mund të përshkruhet edhe si 

histori e pushtetit ...”
116

 Ai argumenton se koha është konceptuar në mënyra të 

ndryshme gjatë historisë dhe që linja tradicionale e të parit të kohës mund të sfidohet. 

Ky ndryshim në favor të hapësirës në teoritë socio-kulturore përfshinte 

“ndërgjegjësim për rëndësinë e hapësirës si kategori organizuese dhe përdorimit të 

konceptit në përshkrimin e shoqërisë e kulturës moderne dhe postmoderne.”
117

  

Në parathënien e Thinking Space (2003), Maik Krengu dhe Najxhel Thrifti 

shkruajnë se autori nuk qëndron jashtë kohës dhe hapësirës, por hapësira vepron në 

mënyrë implicite në tekste. Hapësira nuk është një mjet neutral, por ka një histori dhe 

letërsia ekziston në një kornizë gjeografike e historike. Darien-Smithi dhe 

bashkëautorët e saj e shohin hapësirën si “një entitet shumëdimensional me përmasa 

shoqërore, kulturore dhe territoriale.”
118

   

Mishel dë Serto ndikoi në krijimin e një qëndrimi historiografik të njohur si 

„histori e hapësirës‟. Sipas tij, “hapësira është një tekst në të cilin historitë dhe kulturat 

përshkruhen dhe interpretohen”
119

 Duke analizuar hapësirën letrare, krijohet historia e 

hapësirës së një vendi. Historia e hapësirës na mundëson të lexojmë faktorët 

ekonomikë e materialë që influencojnë konstrukte kulturore e letrare. Kështu, hapësira 

mund të përdoret si mjet analizimi, dhe analiza e hapësirës “tregon praninë e 

sistemeve të vlerave dhe ndikimin e tyre transformues.”
120

  

Ashtu si Fukoi, edhe Edjuërd Saidi interesohet për politikën e hapësirës dhe 

argumenton se identiteti në hapësirë është një garë “e pandashme nga modalitete të 

caktuara të pushtetit.”
121
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 Në ditët e sotme, gjithnjë e më tepër po përdoret edhe koncepti i gjeokritikës. 

Gjeokritika është një metodë e analizës dhe teorisë letrare që ka të bëjë me studimin e 

hapësirës gjeografike. Termi është përdorur për herë të parë në Francë nga Bertro 

Vestfal.
122

 Shkrimet e tij të para gjeokritike u shfaqën në simpoziumet e organizuara 

nga vetë ai në Universitetin e Limozhit, por do ishte eseja e tij “Pour une approche 

géocritique des textes” që do përbënte një lloj manifesti për gjeokritikën. Teoria e tij 

do përpunohej më tej në veprën Geocriticism: Real and Fictional Spaces (përkthyer 

nga Telli në 2011). Por, duhet thënë që
 
vepra të tjera më parë kishin trajtuar tema të 

ngjashme duke përdorur metoda të ngjashme që mund të konsiderohen gjeokritike 

megjithëse pa përdorur vetë termin. Sipas teorisë së Vestfalit, gjeokritika mbështetet 

në tre koncepte teorike: hapësirë-kohë, transgresiviteti dhe referencialiteti.  

Idea që hapësira dhe koha formojnë një vazhdimësi është një parim i fizikës 

moderne. Në fushën e teorisë letrare, gjeokritika është një metodë ndërdisiplinore e 

analizës letrare që fokusohet jo vetëm në të dhënat kohore si lidhje mes jetës dhe 

kohës së autorit (siç ndodh në krtitikën biografike), historisë së tekstit (si në analizën 

e tekstit) ose në tregim (që studiohet nga narratologjia), por edhe në të dhënat 

hapësinore. Gjeokritika, në këtë mënyrë, përafrohet me gjeografinë, arkitekturën, 

studimet urbane, etj. Siç është parashtruar edhe nga vepra e Mishel Fukosë, Zhil 

Delëzit, Henri Lëfebvrës dhe Mikhail Bakhtinit, analiza gjeokritike e letërsisë pranon 

që format që merr hapësira janë shpesh transgresive pasi kalojnë kufijtë e normave të 

përcaktuara duke vendosur lidhje të reja mes njerëzve, vendeve dhe objekteve. Në 

këtë mënyrë, gjeokritika është shumëplanëshe pasi merr në shqyrtim shumë tema 

njëkohësisht dhe me efekte të ndryshme duke dalluar nga metodat që përqendrohen në 

një këndvështrim të vetëm të udhëtarit a protagonistit.  

 Gjeokritika shpesh përfshin studimin e vendeve të përshkruara në letërsi nga 

autorë të ndryshëm, por mund të studiojë edhe efektet e formave letrare në një 

hapësirë të caktuar. Shembuj konkretë të gjeokritikës mund të gjejmë në librin e Tellit 

Geocritical Explorations: Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural 

Studies. Gjithashtu, krahas termit të kolegut të tij, Telli shton edhe konceptin e 

hartografisë letrare.
123

 

 Gjeokritika i merr disa nga metodat e veta nga paraardhës veprat teorike të të 

cilëve kanë ndihmuar për ta parë hapësirën si një temë të vlefshme për analizë letrare. 

Për shembull, në librin The Poetics of Space (Poetika e hapësirës), Gaston Bashlar 

(Gasten Bachelard) studion vepra të ndryshme letrare për të krijuar një tipologji të 

vendeve sipas lidhjeve të tyre. Shkrimet e Moris Blansho (Maurice Blanchot) trajtojnë 

idenë e hapësirës letrare, një vend imagjinar për krijimin e veprës letrare.  

 Përtej kësaj panorame të përgjithshme të konceptit „hapësirë‟, ajo që na 

intereson më tepër në këtë punim është lidhja e saj konkrete me letërsinë, që përbën 

edhe fokusin e çështjes në vijim.    
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1.5.2 Letërsia në hapësirë; hapësira në letërsi  

 
Emocionet tona në njëfarë mënyre përshtjellohen në ato vende ku kanë shkelur 

këmbët e atyre që duam e admirojmë. Athina na magjeps jo vetëm me ndërtesat e saj 

të mrekullueshme dhe veprat madhështore të artit antik, por edhe me kujtimin e 

njerëzve të mëdhenj: “këtu jetonin, këtu uleshin, këtu përfshiheshin në diskutimet e 

tyre filozofike. Dhe unë me admirim kundroj varret e tyre.” (Ciceroni, Ligjet, Nr 2) 
 

Këto janë disa rreshta nga Ciceroni që thonë shumë për lidhjen kuptimplote mes 

hapësirës dhe kujtimeve e për rrjedhojë, ndikimit emocional e simbolik që elementi 

hapësirë/vend mund t‟i shtojë ritualeve letrare. Ka mjaft botime që kanë shqyrtuar 

lidhjen mes letërsisë dhe hapësirës, por këtu do përmenden dy të tillë që lidhen më 

drejtpërdrejt me qëllimin e këtij punimi.  

Atlasi i romanit evropian 1800-1900 botuar në 1998 nga Franko Moreti 

zbulon lidhjet interesante mes letërsisë dhe hapësirës përmes një mënyre unike e të 

paprecedent. Në këtë studim origjinal, Moreti na prezanton një këndvështrim të ri e 

interesant të romanit evropian duke përdorur hartën si mjet që i lejon lexuesit të shohë 

letërsinë në një mënyrë të re. Ai sugjeron që gjeografia të merret si pikënisja që do na 

çojë më pas te letërsia: 

 
Vendosja e një fenomeni letrar në hapësirën e vet specifike në hartë nuk është 

përfundimi i një vepre gjeografike; është vetëm fillimi. Ti sheh një konfigurim 

specifik si: rrugët që përshkojnë Toledon e Sevijën, malet që ndodhen larg Londrës, 

burrat e gratë që jetojnë në dy anët e lumit Sena – i sheh dhe vret mendjen se si prej 

tyre krijohet një tregim. Unë mendoj, që gjeografia i jep formë strukturës narrative të 

romanit evropian. Konsiderojini hartat në këtë atlas si një pikënisje, si një refleksion 

timin po aq sa dhe tuajin, mendoni edhe për diçiturat që skicojnë shtigje të tjera 

interpretimi drejt një teksti, një ideje kritike, një teze historike.
124

  
 

Ajo që Moreti bën është vënia në dukje e hapësirave gjeografike të romaneve të shek. 

XIX me ndihmën e hartave të cilat na lejojnë të shohim lidhje e detaje që mund të na 

kenë rrëshqitur gjatë leximit. Moreti na fton ta shohim hartën si një protagonist të 

veçantë që “vlen sa njëmijë fjalë ... prodhon njëmijë fjalë ... ngre hipoteza të reja dhe 

të bën të kërkosh përgjigje të reja.”
125

 Ai e sfidon lexuesin të shohë itineraret që i 

bëjnë të mundur të ndjekë subjektet e romaneve dhe temat sociale që ata trajtojnë. 

Hartat janë vetëm pikënisje: reflektimet janë të nevojshme për plotësuar kuadrin e të 

kuptuarit: 
Dhe për sa kohë që këto vende koinçidojnë me vendbanimin e heroinës (fillimi) dhe 

atë të bashkëshortit të ardhshëm (fundi), distanca mes tyre do të thotë që subjektet e 

Ostinit (Austen) bashkohen, „martojnë‟ njerëz që i përkasin rajoneve të ndryshëm. 

Risia është që këto romane përpiqen të përfaqësojnë atë që historianët e quajnë 

“Tregu Kombëtar i Martesave”, një mekanizëm që u kristalizua gjatë shek. XVIII që i 

kërkon qenieve njerëzore e veçanërisht grave një zhvendosje të re fizike dhe 

shpirtërore. Si në çdo treg tjetër, edhe kjo do zhvillohet diku: Londër, Bath, bregdet. 

Këtu njerëzit takohet për të përfunduar këtë shkëmbim dhe po këtu është qendra e të 

gjithë problemeve në botën e Ostinit: rënia në dashuri, skandalet, masakrat, joshjet, 

rrëmbimet, fatkeqësitë ... me shpresën që konstrukti vizual do të jetë më shumë se një 

përmbledhje e pjesëve përbërëse, se do të tregojë një formë, një model që mund t‟i 

shtojë diçka informacionit që çoi në krijimin e tij.
126
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Ai shpjegon se gjeografia letrare përfshin dy gjëra në të njëjtën kohë: hapësirën në 

letërsi dhe letërsinë në hapësirë. Moreti shpreh besimin e tij për rëndësinë e hapësirës 

në letërsi duke thënë se “ajo që ndodh varet nga ku ndodh.”
127

 

Një qëndrim i ngjashëm është edhe ai i Bredbërit në Atlasi i Letërsisë 

(1996)
128

 në të cilin përdoren harta të detajuara dhe plane rrugësh për të vënë në dukje 

hapësira që lidhen me shkrimtarët dhe veprat e tyre. Bredbëri flet për vendet në 

letërsi, mënyrën se si ata ndikojnë tek shkrimtarët dhe nga ana tjetër sesi shkrimtarët 

kanë ndikuar në këto vende. Libri përbëhet nga tetë pjesë ku secila trajton periudha të 

ndryshme letrare që nga Mesjeta e deri në kohët moderne. Çdo pjesë ndahet në kapituj 

që lidhin periudhën letrare me një vend të veçantë si për shembull Franca gjatë 

Iluminizmit, Londra në vitet 1890, etj., që ofrojnë një përshkrim unik të letërsisë 

përmes epokave dhe kontinenteve. Përveç kësaj, teksti është i ilustruar me foto, 

vizatime dhe harta, shënime biografike rreth autorëve në fjalë, një listë të vendeve në 

botë që kanë lidhje me shkrimtarë të caktuar dhe së fundi, libri përfshin edhe një 

bibliografi sipas vendit. 

 Lidhja më e qartë mes hapësirës dhe letërsisë është që e para mund të bëhet 

burim frymëzimi për të shkruarin, siç është rasti me peizazhet fizike dhe historinë e 

Skocisë për shembull, që ka ndikuar për t‟i dhënë formë veprës së dy prej figurave 

letrare më të shquara të vendit, Robert Bërnsit dhe Sër Uollter Skotit. Por edhe e 

kundërta është e vërtetë: jo vetëm që vendet ndikojnë te shkrimtarët, por edhe 

shkrimtarët te vendet (siç tregon rasti i Deià dhe çiftit Grejvs i përmendur më herët).   

 Disa shkrimtarë dhe veprat e tyre duket se janë kaq të lidhura me vende të 

caktuara sa identifikohen vetëm me to. Ky është rasti i Tomas Hardit me Ueseksin, 

Xhojsit me Dublinin, Kafkës me Pragën, Uërdsuërthit, Kollrixhit dhe Kitsit me Lejk 

Distrikt etj. Sa për Xhojsin, saktësia me të cilën përshkruan Dublinin te Uliksi ka çuar 

në komente se libri i tij mund të përdoret shumë mirë si një guidë e qytetit.  

Një romancier komunikon me një numër të madh turistësh dhe aventurierësh 

përmes shekujve dhe (përtej) kufijve. Vepra e autorit shpesh flet nga një periudhë 

kohore që lexuesi jo gjithmonë mund ta kuptojë plotësisht e as ta imagjinojë. Është 

pikërisht turizmi letrar ai që bën të mundur të rrëmojmë në jetën dhe përvojat e autorit 

edhe kur ky i fundit s‟është më.  

 Vendi është një hapësirë gjeografike, por bëhet edhe imazh letrar kur shkruhet 

rreth tij, megjithëse peizazhi ekziston në mënyrë të pavarur nga imazhi i tij. Si turistë, 

ne konsumojmë imazhin. Ne biem në kontakt me imazhin (imazhin letrar të një vendi) 

përmes leximit dhe për rrjedhojë mund të duam të bëhemi pjesë e tij. Kështu, nga 

diçka thjesht fizike, vendi bëhet edhe një përvojë. Pra, gjithçka duket se funksionon 

në formë ciklike.  

 Edhe ato që në pamje të parë duken si vende krejtësisht imagjinare si 

Udhëtimet e Guliverit apo Ishulli i Thesarit mund të nxisin dëshirën për të gjurmuar 

burimin origjinal të krijimeve të tilla, megjithëse kjo mund të bëhet vetëm nga një 

numër i kufizuar njerëzish aventurierë. Çfarë i jep shkas një sipërmarrjeje të tillë 

duket se është besimi se letërsia artistike nuk është e shkëputur nga bota reale – edhe 

imagjinarja mund të ketë rrënjë në realitet. Për më tepër, vendet imagjinare krijojnë 

frymëzim për zhvillimin e turizmit – itinerare, aktivitete e parqe tematike si në rastin e 

Diznejlendit apo Parkut Xhurasik. Ajo që sot njihet si Kështjella e Drakulës, është në 

fakt (në origjinal) Kështjella Bran, një fortesë në Transilvani që dikur ishte pallati i 

familjes mbretërore rumune, por që sot promovohet si vendi i lidhur me personazhin 
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kryesor të librit të Bram Stokerit, Drakula, megjithëse nuk ka prova që Stokeri të ketë 

pasur dijeni për të. Kështjella është kthyer në një muze që i kushtohet legjendës së 

Drakulës dhe është riemërtuar (duke marrë emrin e personazhit kryesor) për shkak të 

potencialit turistik që ofronte.   

Robinsoni dhe Anderseni argumentojnë se letërsia, falë vlerave të saj estetike, 

na bën ta shohim peizazhin si diçka më tepër se thjesht një vend gjeografik: 

 
Që nga „takimet‟ tona të hershme me letërsinë, jo vetëm njihemi me vendet në një 

kuptim gjeografik, por gjithashtu mësojmë t‟i shohim ato në një kontekst moral. Ne 

mësojmë që bukuria është kapur dhe interpretuar nga shkrimtari i cili luan një rol 

primar pasi vepra e tij ka marrë frymëzim nga një peizazh i caktuar dhe ka ndikuar 

për ta bërë të njohur këtë peizazh (Eagleton, 1983) … .
129

 

 

Ata gjithashtu theksojnë rolin e letërsisë në krijimin e të ashtuquajturit „peizazh 

argëtues‟: 
Por letërsia, nuk na jep vetëm imazhe vendesh të mveshura me zbukurime figurative 

... . Në kulturat e Evropës Perëndimore, roli i letërsisë romantike në krijimin e 

turizmit „piktoresk‟ është i mirëdokumentuar ... . Romantizmi ka krijuar një 

trashëgimi të pasur për turizmin bashkëkohor duke zgjeruar „peizazhin argëtues‟ për 

të përfshirë jo vetëm zona të afërta e të kultivuara (siç është rasti i Kopshteve Barok), 

por edhe ato të largëta, periferike e të egra. Te këto të fundit mund të përmendim 

kufirin skocez, Lejk Distrikt (zonë liqenore në Angli), Zvicrën dhe liqenet italiane që 

për atë kohë konsideroheshin si larg Evropës urbane e industriale (Olwig 1981) e si të 

tillë përdoreshin si vendi ku poetë, shkrimtarë e udhëtarë vendosnin ngjarjet e 

veprave të tyre.
130

   

 

Imazhi letrar i një vendi është si lente përmes të cilës lexuesi (e më pas turisti) sheh 

një peizazh. Megjithatë, imazhi letrar nganjëherë mund t‟ia kalojë vendit real. Kështu 

për shembull, thuhet se kur shkrimtari amerikan Hothorn pa Koloseun u zhgënjye 

mjaft dhe u shpreh se preferonte përshkrimin letrar që i kishte bërë Bajroni. Pikërisht 

ky detaj na bën të pyesim se sa e besueshme është letërsia si burim turizmi dhe sa i 

përmbush ajo pritshmëritë e turistëve, temë kjo që do përbëjë edhe fokusin e çështjes 

në vijim. 
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1.6 Çështje të autenticitetit, imazhit dhe reagimeve të turistëve ndaj pritshmërisë 
 

Njeriu mund të mendojë nëse ka kuptim dhe ia vlen të vizitosh një vend vetëm e 

vetëm ngaqë ai shfaqet në një libër, sidomos një libër imagjinar. Duke qenë se vetë 

letërsia është një realitet i krijuar, mund të mendohet se turizmi letrar nuk është 

autentik. Kjo mund të ndërlikohet më tej edhe kur mëson që disa zona të turizmit 

letrar janë të ndërtuara (pra, jo origjinale), por që pavarësisht kësaj vazhdojnë të 

promovohen dhe vizitohen masivisht nga turistët. Gjithsesi, për një gjë mund të thuhet 

me siguri se është e vërtetë: përvoja. Nëse vendi është apo jo autentik, turisti që shkon 

atje bën një vizitë reale: pra, pelegrinazhi autentik vazhdon në një vend joautentik. A 

është kjo e drejtë apo jo nga pikëpamja etike do ishte e tepërt të konsiderohej në këtë 

punim e përbën një temë studimi më vete, por, ajo që mund të thuhet në mbrojtje të 

turizmit letrar është që ai lidhet më tepër me argëtimin dhe kënaqësinë sesa me 

saktësinë historike. Ky rol zakonisht kryhet nga guidat turistike. Një njeri që niset të   

vizitojë një vend që shfaqet në një vepër imagjinare, është krejtësisht i ndërgjegjshëm 

për këtë dhe me siguri e ka marrë parasysh që mund të mos e gjejë vendin që 

përshkruhet në libër (në rastin e turizmit të bazuar në libra, sidomos të trilluar) apo 

edhe një vend që lidhet me jetën e autorit.    

 Sidoqoftë, megjithëse letërsia karakterizohet nga subjektivizmi (qoftë i autorit 

apo edhe i lexuesit që konsumon veprën), kjo s‟do të thotë se ne nuk mund të nxjerrim 

informacion të vlefshëm rreth vendeve reale në letërsi. Për më tepër, për turistët më 

aventurierë, ata që nisen në kërkim të vendeve imagjinare thjesht nga mendimi se 

mund të kenë njëfarë baze reale, është pikërisht turizmi letrar që e ofron këtë mundësi. 

Mungesa e autenticitetit që rrjedh nga të shkruarit në mënyrë krijuese përbën shtysën 

për një përvojë më të këndshme pikërisht falë elementit mister dhe konfuzionit që 

lidhet me saktësinë e vendit real dhe atij ku zhvillohen ngjarjet në vepër.  

 Një tjetër çështje që duhet marrë parasysh në lidhje me pritshmërinë është: si 

reagon turisti ndaj imazhit letrar të një destinacioni? 

Imazhi ka rëndësi parësore për t‟i dhënë formë konsumit turistik të një vendi. Kur 

nisemi në kërkim të destinacioneve, ne marrim me vete imazhe të formuara nga librat 

që kemi lexuar. Letërsia mund ta nxisë turizmin, por mund të ketë edhe efekt të 

kundërt. Megjithëse përshkrimet letrare mund ta bëjnë për vete lexuesin dhe të nxisin 

ndjenja pozitive e kuriozitet për një vend të caktuar, ato mund të krijojnë edhe një 

imazh negativ që do na shoqërojë gjithë jetën e që do t‟i mbetet industrisë turistike ta 

menaxhojë. I tillë është rasti i Brajtonit, një rezort bregdetar në Britaninë e Madhe që 

është i famshëm si destinacion turistik për shkak të lidhjeve letrare-romantike me 

Xhejn Ostinin, Uilliam Thekërin e Çarls Dikensin. Por, i njëjti vend do përkufizohej si 

një qendër e „kapitalizmit kriminal‟ në veprën Brighton Rock (1938) të Graham Grinit 

që do çonte në reagime të përshtjelluara nga ana e turistëve. Në mënyrë të ngjashme, 

Barku citon vargun kontradiktor “Spanja e plagosur maskohet për Karnevale” nga 

Antonio Machado si përgjigje ndaj imazhit të vendit të tij, një “imazh që ishte produkt 

i përfytyrimeve letrare, përfytyrime që dominoheshin nga stereotipe të Spanjës 

romantike [...] pjesa më e madhe e të cilave krijoheshin nga burime jashtë vendit dhe 

bazoheshin në modele të huaja.”
131

 Ky nuk është fati i Majorkës, gjithsesi, që vuajti 

nga mikpritja e artistes Zhorzh Sand dhe të dashurit të saj Frederik Shopen të cilët 

kaluan dimrin në Valdemos në 1838-9. Ata e urryen vendin dhe banorët e tij të cilët i 

përshkruan si të egër, hajdutë dhe majmunë në shkrimin famëkeq Dimër në 
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Majorka.
132

 Botuesi i tij, Robert Grejvsi, i cili kishte jetuar vetë në Majorka dhe e 

pëlqente shumë, s‟e pati të lehtë të provonte se ata e kishin gabim dhe të ndryshonte 

imazhin që kishin krijuar.  

 Aftësia e letërsisë për të krijuar imazhe të gabuara ishte edhe objekti i kritikës 

së veprës Orientalizmi i Edjuërd Saidit. Saidi fajëson “Orientalizmin” si ndihmës i 

përhapjes së konceptit anglo-francez „përgjegjësia e njeriut të bardhë‟
133

 në botën 

arabe. Ai shprehet se Perëndimi gjithmonë ka pasur tendencën ta konsiderojë veten si 

superior ndaj Lindjes, por ajo që e shqetëson më tepër janë shkrimet që, sipas tij, e 

kanë mbështetur një teori të tillë. Në fokus të kritikës së tij janë figura të njohura si 

Aligieri, Napoleoni, Bajroni, Floberi, Gotje etj., që përmes shkrimeve të tyre 

përforcuan idenë e mësipërme.
134

 Ishte veçanërisht letërsia e shekujve XVIII-XIX që 

formoi një perceptim të caktuar rreth Afrikës dhe Azisë në mendjen e lexuesve.  

 “Nga ana letrare s‟kishte pothuaj asgjë përveç një pjese muri, por edhe me kaq 

mjaftonte imagjinata për të plotësuar ndërtesën.”
135

 Ky reagim i sinqertë, ndoshta pak 

naiv nga ana e Xhejms Fenimor Kuperit me rastin e vizitës në rrënojat e kështjellës 

Keribruk në ishullin Uajt është një shembull tipik i mospërputhjes mes realitetit dhe 

pritshmërisë. Shumë turistë duket se gjejnë atë që kërkojnë dhe janë entuziastë për 

këtë. Të tjerë, sidoqoftë, kalojnë momente zhgënjimi kur realiteti që gjejnë është 

shumë i ndryshëm nga parashikimet e tyre. Reagimet ndaj këtij zhgënjimi janë të 

ndryshme pasi disa turistë përpiqen ta pranojnë mospërputhjen mes pritshmërisë dhe 

realitetit. Shirli Fosteri shprehet se nganjëherë turistët mbështillen në një lloj fantazie 

mbrojtëse e cila motivon eksperiencën. Ata e kuptojnë rolin që luajnë në kanonizimin 

e turizmit letrar. Fosteri mendon se këto pozicione janë të ndërlidhura dhe 

ndërveprojnë: 

 
Me qëllim që të lidhin realitetin që gjejnë me pritshmëritë e tyre, turistët përdorin 

strategji të ndryshme për të krijuar një imazh sa më tërheqës. Këto variojnë nga 

zbukurimet e imagjinatës deri te transformimet fantastike që kërkojnë të mbështesin 

trashëgiminë kulturore të vendit të idealizuar e për rrjedhojë të përforcojnë atë lloj 

kolonizimi letrar që shkrimtarë si Emerson, Thorou e Uitman sfidonin.
136

 

 

Në mënyrë të ngjashme, Ërvingu që vizitonte Stratfordin në vitet 1820 ishte përgatitur 

të pranonte mitet false që lidheshin me vende të caktuara, duke pranuar në këtë 

mënyrë varësinë e turizmit letrar ndaj imazhit e mosbesimit dhe nevojën që turisti të 

bëhet bashkëpunëtor në këtë proces: “Gjithmonë kam qenë tip që i beson lehtë gjërat 

dhe bile mund të them se jam i gatshëm të më mashtrojnë kur mashtrimi është i 

këndshëm dhe nuk kushton asgjë ... . S‟ka gjë më të mirë se besimi në çështje të 

tilla.”
137

 

Foster flet edhe për diçka tjetër që ajo e quan “muza krijuese” dhe që është 

“realizimi dramatik i një peizazhi a skene ikonike që arrihet duke vendosur një figurë 
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letrare në imazh.”
138

 Si ilustrim, ajo sjell shembullin e Sara Grinudit, poete e gazetare, 

“turistja tipike sentimentale”
139

 e cila duke shëtitur buzë lumit Dun “është gjysmë e 

mashtruar nga fantazia dhe e gënjen mendja se mund të shohë vetë Bërnsin të 

mbështetur tek ura ose duke shëtitur nëpër fshat”
140

 e shton se është pikërisht ky akt 

vetë-mashtrimi që e bën gjithçka më interesante.   

 Ajo çfarë e bën letërsinë pak të besueshme është sidomos kontrasti me atë që 

supozohet të jetë burim organik informacioni. Por, në fund të fundit, a nuk ndodh që 

edhe vetë broshurat turistike të bëjnë përshkrime manipuluese? Në këtë pikë, të 

vendosësh se çfarë është e vërtetë bëhet një problem kompleks e deri diku personal.  

  Sipas Iv Shëvrelit, gjithçka ka të bëjë me sistemin e pritjes. Ai shprehet se 

individët janë të ndarë për nga format e ndryshme të njohjes dhe të konceptimit të 

botës dhe se njerëz të ndryshëm e „lexojnë‟ një tekst në mënyra të ndryshme. Shëvreli 

shton se një tekst nuk është i pavarur nga sistemi pritës, por induktohet nga ai. Imazhi 

dhe joshja e të huajës është çfarë shpesh nxit kureshtjen. Sipas Shëvrelit, “rrëfimet e 

udhëtimeve përbëjnë qysh prej kohëve më të hershme, një mjet për t‟u takuar me të 

huajën.”
141

 Ai përmend rastin e Herodotit dhe shton se rrëfimet e udhëtimeve zbulojnë 

edhe shumë aspekte të mënyrës së të menduarit dhe të psikologjisë së atij që i harton. 

Pra, në këtë mënyrë, leximi përmes të cilit ti synon “t‟i afrohesh [...] ndjenjave të 

autorit, të ribësh së brendshmi udhën e tij”
142

 plotësohet me udhëtimin real. Sipas 

Vajnrihut (Weinrich) lexuesi bën sikur është autori “duke kaluar nëpër të gjitha pikat 

e krijimit letrar. [Kjo] përligj [...] kërkimet për kuptimin e vërtetë të një teksti dhe 

praninë e një letërsie të arratisjes jashtë vetvetes, jashtë botës.”
143

 

E bukura e krijimtarisë letrare është se shkrimtari përdor një vend ose një pikë 

referimi si një hapësirë imagjinare brenda së cilës krijohen personazhe dhe ngjarje të 

cilat mund të mos kenë lidhje me realitetin objektiv e në këtë mënyrë, „vendi‟ 

ndërthuret me imagjinatën, si të autorit, ashtu edhe të lexuesit. Çdo imazh vendi është 

subjektiv sepse merr formën e ndjesive, perceptimeve dhe përvojave personale të 

autorit, por edhe të lexuesit. Konceptit të vendit i bashkëngjitet ai i kohës dhe 

përfytyrimet sërish ndryshojnë nën dritën e një përvoje të re moshore e jetësore. 
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1.7 Format e turizmit letrar 
 

Turistët letrarë mund të “takojnë” shkrimtarët dhe librat e tyre të preferuar në një 

shumëllojshmëri mënyrash: guida të organizuara, muze (me temë) letrare, festivale, 

parqe tematike (lojrash), hotele, restorante dhe kafene me histori letrare, e një numër 

të madh objektesh të lidhura me letërsinë. Mënyrat e shumëllojshme përmes të cilave 

letërsia i shfaqet lexuesit-turist, që nga shtëpitë e shkrimtarëve e deri te suveniret 

letrare, ekzistojnë sepse ka kërkesë konsumi për to. Siç është përmendur tashmë, 

kërkesa është për prova fizike që mund të mbështesin atë që ne dimë dhe kemi mësuar 

nga veprat letrare.  

 

 

  

1.7.1 Vendlindje, shtëpi, varre shkrimtarësh 

 

Është thënë tashmë se turizmi që lidhet me shkrimtarin është një nga dy format 

kryesore të turizmit letrar pasi, siç dihet, disa shkrimtarë janë figura publike e si të 

tillë mund të bëhen burim turizmi në mënyrë të pavarur nga vepra e tyre. Oskar 

Uajldi, për shembull, është një figurë që për shkak të personalitetit eksentrik dhe jetës 

private ekstravagante ka qenë gjithmonë pre e kuriozitetit dhe thashethemeve në atë 

pikë sa ia detyron një pjesë të mirë të famës së tij (apo më saktë, namit) mënyrës së 

shfrenuar të jetesës ndoshta më tepër sesa vetë veprës së tij (të paktën sa ishte gjallë). 

Sot, varri i tij është mbushur me shenja buzëkuqi lënë nga admirues të tij të zjarrtë.  

 Vendet që lidhen me shkrimtarët e që njerëzve i pëlqen t‟i vizitojnë, variojnë 

nga shtëpitë e vendlindjet e deri tek varret. Çdo vit mijëra turistë dynden në shtëpinë 

ku lindi Shekspiri, në Stratford-mbi-Avon, për të përmendur një shembull klasik. Por 

çfarë ka kaq të veçantë një shtëpi shkrimtari që tërheq kaq shumë turistë? 

Shtëpia e shkrimtarit është ndoshta vendi më i „shenjtë‟ i turizmit letrar. Është 

mishërimi fizik, materializimi i atyre që s‟mund t‟i shohim, s‟mund t‟u flasim, por 

veprat e të cilëve i adhurojmë. Shtëpia e shkrimtarit tërheq vëmendje të veçantë pasi 

përbën hapësirën ku turisti bie në kontakt me artistin. Ajo ofron atë intimitet e 

familiaritet që i jep gjithë përvojës një ngarkesë të veçantë emocionale. Shtëpia është 

vendi tipik ku janë krijuar veprat e mëdha. Është vendi më i mirë për të zbuluar 

intimitetin e shkrimtarëve të preferuar. Ajo çfarë të jep shtëpia është një copëz e 

hapësirës private ku ka jetuar shkrimtari gjatë procesit të të shkruarit dhe që do të 

kënaqë kureshtjen e vizitorit. Shtëpia e shkrimtarit të ndihmon të kuptosh më mirë 

vetë jetën e shkrimtarit duke çuar kështu në krijimin e një lloj turizmi personal dhe në 

të njëjtën kohë përbën një pikë kyçe në të kuptuarit e procesit gati mistik të 

krijimtarisë artistike. 

 Më poshtë jepen përshtypjet e Dejvid Kedit nga një vizitë (letrare) në 

vendlindjen e Tomas Hardit: 

 
Kur ecja nëpër shtigjet e monopatet ku kishin shkelur Tomas Hardi dhe personazhet e 

tij, jo vetëm që u ndjeva më afër Hardit dhe veprës së tij, por edhe vetë leximit. U 

largova i mahnitur nga kjo përvojë. Ngaqë kisha qenë atje më dukej se kisha mësuar 

diçka të re.
144

 
 

                                                           
144

 World Travel 



36 
 

Kujtimet e tij në lidhje me një tjetër vizitë, këtë radhë në shtëpinë ku shkrimtari Arlot 

kishte kaluar fëmijërinë, përfundojnë me një fjali që mishëron vetë misionin e turizmit 

letrar, atë të pasurimit të eksperiencës: “M‟u duk se e njoha më mirë Arlotin ngaqë 

kisha qenë atje.”   

 Të vizitosh shtëpinë e një shkrimtari, të jesh në prani të provave, shenjave 

fizike të jetës e aktivitetit krijues të autorit duket se është një përvojë e ndryshme nga 

vizita në një vend të krijuar artificialisht për këtë autor. Robinsoni e Anderseni 

vërejnë se: 
 

Me kalimin e viteve, fokusi i prezantimit të shtëpive të shkrimtarëve është 

zhvendosur nga muzetë me shpalosjen e tyre tradicionale të objekteve tek stili realist i 

prezantimit të vendbanimit origjinal ku autori ka kaluar jetën. Kështu për shembull, 

në shtëpinë e Bernard Shout duket sikur familja sapo ka dalë, duke e përforcuar në 

këtë mënyrë lidhjen emocionale të turistit me shkrimtarin dhe veprën e tij.
145

 
 

Erin Hazardi shprehet se vendlindja e shkrimtarit është e rëndësishme për atë që 

s‟mund të bëjë si zonë turistike. Ky konstatim na sjell ndërmend sërish Stratford-mbi-

Avon (vendlindja e Shekspirit) e cila zor se do kishte pasur famën që ka po të mos 

ishte për Shekspirin. Hazardi shton se interesi për vendlindjen e Shekspirit që në 

shekullin XVIII është model sa i përket interesit të njerëzve për lidhjet mes 

shkrimtarit dhe vendit, ndryshe nga shënjimi i vendeve letrare përmes mbishkrimeve 

dhe monumenteve siç është rasti i Poets‟ Corner
146

 apo i varrit tё Shekspirit. 

 Objektet letrare në shtëpinë e shkrimtarit që tërheqin vëmendje të veçantë janë 

penat, skrivanitë, dorëshkrimet, makinat e shkrimit, rrobat e veçanërisht shtrati. Për 

turistin letrar, duket se shtrati ka një domethënie të veçantë pasi shihet si një lloj 

dëshmie që e bën gjeniun më njerëzor, më të zakonshëm. Këta objekte vlerësohen 

pasi na sjellin një lloj kontakti më të afërt e personal me të tillë personazhe, 

“garantojnë vërtetësinë e tyre, na bindin se shkrimtarët ishin njerëz po aq sa edhe 

mendje të ndritura ... . Në këtë mënyrë, ne e zbresim gjeniun nga lartësitë ku i kanë 

vendosur veprat e tyre dhe i bëjmë shokët tanë”, thotë Spensi.
147

 

Është vënë re se zakonisht janë shkrimtarët e vdekur ata që tërheqin më tepër 

kureshtarë letrarë. Gjithsesi, edhe të gjallët tërheqin turistë. Autografimi i librave dhe 

leximet në aktivitete letrare janë sot ndër mënyrat kryesore të kontaktit me 

shkrimtarët. Gjithashtu, për shkak të statusit të tyre si njerëz të njohur, shkrimtarët 

kthehen shpesh në objekt vrojtimi në shtëpitë e tyre apo edhe në restorantet e vendet e 

ndryshme që frekuentojnë. Shkrimtarët e vdekur është më e lehtë t‟i “gjesh”, pasi 

duke ndërruar jetë, ata fitojnë një lloj plotësie e distance që i lejon të kanonizohen, 

institucionalizohen, të përkujtohen në përvjetorë të lindjes a vdekjes, duke stimuluar 

kështu industrinë e turizmit përmes vizitorëve që kanë mundësi të shkojnë në varret e 

përmendoret e tyre. Megjithëse duket e çuditshme, është vëzhguar se shumë turistë 

preferojnë të vizitojnë varrin e një shkrimtari më tepër sesa vendlindjen apo shtëpinë e 

tij. Ka nga ata që vizitojnë varret të frymëzuar pikësëpari nga vepra e autorit, por ka 

edhe të tjerë që e bëjnë këtë nën ndikimin e biografisë së shkrimtarit. Siç është 

përmendur tashmë, në fazat e para të turizmit letrar, e vetmja formë shprehëse që 

merrte kulti i poetit ishte një vizitë në varrin e tij. Vizitat në shtëpinë e shkrimtarit apo 

në vende të tjera që lidheshin me të, u zhvilluan më vonë. Në librin Writers‟ Houses 

and the Making of Memory
148

 (2007), Hendriksi i ndan shtëpitë e shkrimtarëve në dy 
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kategori: shtëpi të projektuara nga vetë shkrimtarët si plotësim i shkrimeve të tyre, 

dhe shtëpi  të përshtatura si vende të kujtesës pas vdekjes së autorit.  

Sot është e mundur të zbulohet ku janë varrosur një pjesë e mirë e 

shkrimtarëve, me një klikim të thjeshtë në www.findagrave.com. Samanta Methjus ka 

vënë re se varret e poetëve tërheqin më shumë turistë se ato të shkrimtarëve të tjerë, 

gjë që ajo ia atribuon lidhjeve të poetit me „kulturën e lartë‟ dhe estetikën, ndryshe 

nga romancierët e gazetarët të cilët ajo i sheh më tepër “komercialë e profesionalë.”
149

 

Ajo flet për intimitetin që lidhet me varret e poetëve, gjë që u jep atyre më tepër 

rëndësi e që nuk e gjejmë në shtëpitë e shkrimtarëve. Po kështu, Methjus na tërheq 

veçanërisht vëmendjen për autenticitetin që kanë këto vende: “Varret kanë një lidhje 

të veçantë me autenticitetin si vendi i lidhur në mënyrën më të drejtpërdrejtë me 

poetin përmes kufomës: poeti në njëfarë mënyre është prezent vetëm pak metra poshtë 

gurit a barit.”
150

  

 Deri tani, diskutimi ka qenë disi i njëanshëm pasi është përqendruar vetëm tek 

ajo çfarë duan turistët. Problemi është që i gjithë ky kuriozitet nganjëherë shkon 

shumë larg duke u kthyer në fiksim – një fenomen që duket mjaft i njohur sot nëse 

kemi parasysh „persekutimin‟ e njerëzve të famshëm nga të ashtuquajturit paparazzi. 

A është e drejtë kjo gjë? Cili është reagimi i shkrimtarëve? Duke qenë figura publike, 

pjesa më e madhe e tyre janë të vetëdijshëm dhe e pranojnë këtë fenomen. Por ka të 

tjerë që nuk janë të tillë. Vargjet e mëposhtme nga poezia “Shtëpia” (1876) e Robert  

Brauningut janë mjaft domethënëse: “... hidhni një sy në dritare po deshët/ por mos e 

kaloni pragun e derës ju lutem.”
151

 

 Kur Petrarka vizitoi Arecon, qyteti ku u lind (por që ai vetë s‟e konsideronte si 

qytetin e tij), ai u habit kur zbuloi se shtëpia e tij ishte vënë nën mbrojtjen e bashkisë 

dhe ishte kthyer në një muze që mbante emrin e tij. Thuhet se vetë shkrimtari reagoi 

me një “ndjenjë të përzier krenarie e sikleti, duke e interpretuar atë në të njëjtën kohë 

si një shprehje mirëseardhjeje e vlerësimi, por edhe si përpjekje të papërshtatshme për 

të përdorur famën e tij për promovimin e interesave të Arecos.”
152

 

 Në mënyrë të ngjashme, në vitin 1831, Uërdsuërthi u befasua kur mori vesh se 

shtëpia e tij ishte zaptuar nga disa “gjuetarë kënaqësish” që e bënë të ndihej një 

“spektator në shtëpinë e vet.”
153

 Northi përmend edhe Bajronin e Felisia Hemanin në 

listën e shkrimtarëve që shprehën pakënaqësinë e tyre në lidhje me turistët letrarë. 

Kritiku fajëson për këtë kureshtje të shfrenuar të turistëve praninë e një mediatori – që 

shpesh është vetë narratori – i cili e paraqet veten si „miku‟ i poetit, gjë që e bën 

lexuesin e biografisë të ndihet më tepër si shok i autorit sesa si konsumator: “Përmes 

narratorit, lexuesit i krijohet iluzioni i të qenit dëshmitar, apo thënë ndryshe, i duket se 

fiton një „lexim‟ autentik të poetit.”
154

 Në fakt, vetë zhvillimi i turizmit letrar ka qenë 

objekt kritike që nga fillimi i shek. XVI. Lindi dhe u afirmua si një zëvendësues i 

pelegrinazheve fetare dhe “i dha një kuptim gjysëm-fetar vendeve dhe objekteve, edhe 

atyre më të zakonshmeve ... .”
155
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 Do të doja të përfshija një çështje të fundit që lidhet me shtëpitë e 

shkrimtarëve e që Erin Hazardi e quan me shaka “arkitektura letrare dhe letërsia 

arkitekturore.” Hazardi ka bërë një vëzhgim interesant rreth simbiozës që ekziston 

mes letërsisë dhe arkitekturës, gjë që ajo e lidh me zhvillimin e turizmit letrar në shek. 

XIX: 
 

Historianët e arkitekturës përgjithësisht e kanë kritikuar arkitekturën e shek.XIX për 

tiparet e saj „letrare‟ duke argumentuar se rëndësia e saj vinte pikërisht nga këto 

tipare e jo nga forma. Megjithatë, historianët e letërsisë kanë vënë re në poezinë e 

prozën e të njëjtës periudhë një tendencë drejt një përshkrimi konkret të vendeve dhe 

hapësirave arkitekturore.
156

 
 

Ajo përmend edhe faktin tjetër interesant se një grup shkrimtarësh të shek. XIX në 

Britani dhe Amerikë, përfshirë Sër Uollter Skotin e Uashington Ërvingun, “u 

mbështetën në lidhjen mes letërsisë e arkitekturës kur planifikuan shtëpitë e tyre dhe 

krijimtarinë letrare duke ndërtuar shtëpi në vende që i kishin përshkruar në veprat e 

tyre dhe më pas duke shkruar për shtëpitë që kishin ndërtuar a rinovuar.”
157

 

 

 

1.7.1.1 Tomas Grei, “Elegji në një varrezë kishe në fshat” (1751) 

 

Më sipër u përmend fakti se vizita në vendin ku prehet shkrimtari preferohet shpesh 

më tepër sesa vizita në shtëpinë a vendlindjen e tij, një tendencë kjo që është 

dokumentuar në punën e disa shkrimtarëve-pelegrinë që e kanë hedhur përvojën e tyre 

në vargje. E ashtuquajtura “poezi e varrezës së kishës” ishte mjaft e përhapur në shek. 

XVIII dhe përfshinte, për shembull, poezi si Ankesa apo Mendime të orëve të natës 

për jetën, vdekjen dhe pavdekësinë (1742-5) nga Edjuërd Liri dhe Varri (1743) nga 

Bleri. Tradita ekzistonte edhe në vende të tjera siç na tregon Dei sepolcri (1807) i Ugo 

Foskolos (Ugo Foscolo), rasti më i njohur italian i nekro-turizmit. Shembuj modernë 

të poezive të tilla gjenden edhe në shkrime bashkëkohore siç është rasti i “Kur të jesh 

mërzitur” nga Dritëro Agolli, një nga poemat më të ndjera në të gjithë letërsinë 

shqiptare. 

 Mes shumë të tillave është zgjedhur një që duket e përshtatshme në kuadrin e 

turizmit letrar dhe veçanërisht të nekro-turizmit, “Elegji në një varrezë kishe në fshat” 

nga Tomas Grei (Thomas Grey) që mund të cilësohet si një himn në respekt të artistit 

të vdekur. Poema flet për një turist imagjinar në varrezën e kishës që bisedon rreth 

fatit të Poetit me një mjellmë të cilës i tregon historinë e vdekjes së poetit dhe shërben 

si një lloj ciceroni tek varri i tij. Elegjia bëhet kështu një shembull universal i nevojës 

për të respektuar një poet të vdekur. 

Imazhi që del nga vargjet është ai i një turisti që në një moment të caktuar 

interesohet për fatin e poetit. Figura imagjinare e poetit (që është njëkohësisht edhe 

narratori), mund të identifikohet me vetë Grein i cili prehet në një varrezë kishe ashtu 

si poeti anonim në këtë elegji. Grei, duke qenë krijues po aq sa edhe subjekt i vetë 

krijimit të tij, ia shton veçorinë poemës dhe mund të konsiderohet si ciceron i vetes. 

Në këtë mënyrë, poema e Greit është bërë epitafi dhe monumenti i tij.  

                                                           
156

 Erin Hazard, “Building and displaying the 19th century Author‟s House: Literary Architecture and 

Architectural Literature.” 21 Jan 2009. 

    <http://ies.sas.ac.uk/events/conferences/2007/literarytourism/Hazard.pdf>. fq 1 
157
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1.7.2 Letërsia si suvenir 

 

Të udhëtuarit është pothuajse gjithmonë në kërkim të ekzotikes, të huajës të cilën më 

pas turisti e merr me vete në kthim në formën e historive, kujtimeve, a suvenireve si 

dëshmi se ka qenë diku. 

Tradita e marrjes me vete të suvenireve është një praktikë e njohur në 

industrinë e turizmit në përgjithësi, megjithëse jo ekskluzivitet i saj. Methjusi e lidh 

atë që ajo quan “gjueti e relikeve”
158

 me zhvillimin e turizmit masiv. Suveniret letrare 

variojnë nga autografet (në rastin e autorëve të gjallë), blerja apo edhe marrja pa leje e 

një objekti nga ambjente që lidhen me shkrimtarë e deri tek lënia e shenjave personale 

si tregues i pranisë dhe „takimit‟ me shkrimtarin siç është lënia e përshtypjeve në një 

libër vizitorësh apo krijimi i grafiteve.
159

 Uotsëni e përshkruan impulsin e turistit për 

të marrë relike si shenjë të “një modeli të ri të turizmit që nxitet nga dëshira nga ana e 

turistit për të krijuar një lidhje më intime e ekskluzive me shkrimtarin që s‟mund të 

fitohet vetëm përmes leximit.”
160

 Studimi i Methjusit gjurmon dëshirën e turistëve 

letrarë të shek. XIX për të lënë shenjat e tyre të veçanta kur u krijua libri i 

përshtypjeve në vendlindjen e Shekspirit në 1812. Suveniri letrar është një simbol 

fizik që lidhet me një shkrimtar e shërben si një zgjerim e plotësim i tekstit a element 

shtesë për shkrimtarin. Në përvojën letrare bashkëkohore, suveniret zënë një vend të 

rëndësishëm pasi ata zotërojnë potencial ekonomik. Lidhja e mallrave turistike me 

elemente dhe motive letrare është tashmë një aktivitet i rëndësishëm ekonomik. 

Artikuj si zbukurimet për ibrikët e çajit në shtëpinë e Shekspirit, çentrot e Xhejn 

Ostinit, bluzat dhe pecetat me imazhe të shkrimtarëve, personazheve dhe vendeve 

letrare, sot prodhohen e konsumohen në masë. Filxhanë me mbishkrime si dhe bluza, 

çanta e aksesorë të tjerë të zbukuruar me slogane nga vepra klasike si Makbethi, Ema, 

Liza në botën e çudirave, Shpresa të mëdha etj, gjenden kudo në dyqanet e dhuratave 

në zonat letrare dhe janë mjaft të kërkuara siç kuptohet nga kërkesa e madhe në 

LiteraTease.com përshembull, për bluzën me mbishkrimin nga Xhejn Eri “Jam një 

shpirt i lirë me vullnet të lirë që tani po e përdor për të të lënë.” Megjithëse shpirti 

letrar i suvenireve të tilla mbizotërohet nga ai ekonomik, ato, gjithsesi arrijnë të 

përçojnë idenë e një kulture letrare dhe të nxisin kureshtjen për turizëm. 

 

 

 

1.7.3. Në terren: Parqet tematikë, restorantet, kafenetë, hotelet
161

 

 

Është veçanërisht letërsia për fëmijë që përbën burimin kryesor për parqet tematikë në 

industrinë e argëtimit. Letërsia për fëmijë ka dy avantazhe kryesore. I pari është që 

zakonisht krijimet për fëmijë i kalojnë kufijtë gjeografikë, duke u bërë kështu 

universale. Avantazhi i dytë është se ngaqë letërsia për fëmijë është përgjithësisht 

fantastike, kjo mund të shfrytëzohet nga dizenjatorët për të bërë interpretime edhe 

ekstreme të subjektit, gjë që mund të lejojë karakterizim dhe animim krejt imagjinar 

pa u kritikuar për mungesë autenticiteti nën justifikimin e „misionit‟ të argëtimit. Në 

                                                           
158

 Mattheus, fq 6 
159

 shkrime në mur (shënimi im)  
160

 Watson, fq 34 
161

 Për të shkruar këtë çështje dhe dy të tjerat në vijim, janë shfrytëzuar kryesisht burime elektronike si 

TripAdvisor, Forbes Traveler, etj që janë përmendur me hollësi në bibliografi. 
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këtë mënyrë, parqet tematikë kthehen në burim të konsiderueshëm fitimi ekonomik. 

Tregimet e Hans Kristian Andersenit, përrallat e vëllezërve Grim, Udhëtimet e 

Guliverit nga Suifti, Liza në botën e çudirave e L.Kerëlli janë vetëm disa nga burimet 

që kanë frymëzuar krijimin e parqeve tematikë. 

 Hotelet, kafenetë dhe restorantet e lidhur me letërsinë gjithashtu tërheqin mjaft 

vizitorë kureshtarë. Duket sikur një udhëtim letrar s‟është i plotë pa u ndalur në bar. 

Në internet gjen shumë artikuj për bare të tillë sidomos në Forbes Traveler. Kështu 

për shembull, mund të pish një kokteil me temë letrare, apo të darkosh në Procope, 

një restorant 300-vjeçar në Paris ku shkrimtarë si Oskar Uajld, Volter dhe Hygo kanë 

ngrënë në të shkuarën. Një tjetër shembull nga mijëra të tillë është Horse Tavern ku 

thuhet që Dilan Tomasi piu deri sa vdiq (pas 18 gotave) dhe ku një tjetër pijetar i 

njohur si Hanter Tomsoni filloi romanin e tij Ditari i rumit. Në Venecie, turisti letrar 

mund të hajë e pijë tek Harris, vendi që frekuentonte Hemingueji, ose të qëndrojë te 

hotel Gritti Palace ku thuhet të ketë qenë shkrimtari në 1954 ndërsa lexonte e qeshte 

me lajmin e vdekjes së vet. Po kështu, mund pihet diçka në Vesuvio Café në San 

Francisko, Kaliforni, siç bëri Xhek Keruaku apo të bëhet xhiroja e pabeve në Dublin 

si personazhi Leopold Blum te Uliksi i Xhejms Xhojsit. Dhe ka prapë ... Në 

Bunsboro, Merilend (SHBA), turisti letrar mund të qëndrojë në hotelin e vogël Inn 

Boonsboro, tetë dhomat e të cilit kanë marrë emrat e çifteve nga letërsia romatike dhe 

dekori përputhet me epokën e tyre. Elizabetha e Darsi (nga Krenari e Paragjykime e 

Xhejn Ostin), Xhejni e Roçesteri (nga Xhejn Eër), Titania e Oberoni (Ëndrra e një 

nate vere, Shekspir) janë disa prej emrave të dhomave. Shkurt, mundësitë e zgjedhjes 

për të apasionuarit e librit janë të pafund. 

 

 

1.7.4 Festivalet dhe aktivitetet letrare 

 

Një ndalesë mjaft interesante gjatë një udhëtimi letrar do ishte një festival letrar ku 

shkrimtarët dhe lexuesit mblidhen zakonisht çdo vit dhe që zgjat disa ditë. Programi 

përfshin aktivitete të ndryshme letrare që nga leximet në grup, diskutimet dhe 

leksionet e deri te workshop-et dhe filmat. Sot ka festivale letrare në të gjithë botën 

dhe gjatë gjithë vitit. Disa përqendrohen në veprën e një shkrimtari të vetëm siç është 

për shembull rasti i Wordsworth Festival apo Graham Greene Festival, të tjerë 

trajtojnë një zhanër të veçantë siç është Festivali Herrogejt i historive të krimit 

(librave policeskë) apo Festivali Klerkënuell i të shkruarit eksperimental.  

 Origjina e traditës së festivaleve letrare është e hershme, që në vitin 1769 me 

Jubileun e Shekspirit. Në ditët e sotme, vetëm në SHBA ka 35 aktivitete letrare 

kushtuar Shekspirit. Në Britaninë e Madhe lista e eventeve të tilla është mjaft e gjatë, 

por më të njohurat janë:   

 

Festivali poetik në Stratford-mbi-Avon  

Festivali ndërkombëtar i librit në Edinburg 

Festivali Graham Grin 

Festivali Dilan Tomas 

Festivali i letërsisë në Bath 

Fundjava letrare kushtuar Tenisonit  
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Të tjera veeprimtari në vende të ndryshme përfshijnë: 

 

Incroci di Civiltà (Kryqëzim qytetërimesh), Venecia, Itali 

Panairi i librit në Torino, Itali 

Festivali letrar i Mantovas, Itali 

Salon du Livre Paris, Francë 

Festivali i  shkrimtarëve në Pragë, Çeki 

Etonnant Voyagers, Francë 

The Guardian Hay Festival Segovia, Spanjë 

Festa e Letërsisë në Somerset, Mudgeeraba, Australi 

Panairi ndërkombëtar i Bangkokut, Tailandë 

Festivali Letrar Ndërkombëtar i Shangait, Kinë 

 

 

1.8 Vendet letrare më tërheqëse në botë 

 

TripAdvisor (këshilluesi i udhëtimeve), një faqe që i lejon përdoruesit të vlerësojnë 

pushimet e tyre, ka përpiluar një listë me 10 destinacionet më të mira në botë. Londra 

kryeson dhe ndiqet nga tre vende të tjera po në Britani. Destinacionet u renditën 

bazuar në praninë e zonave letrare në çdo qytet si dhe nderimeve që ata i bënin 

shkrimtarëve. Këto vende ose kanë qenë vendlindja ose thjesht burim frymëzimi për 

disa nga shkrimtarët më të mëdhenj perëndimorë. Më poshtë po jap klasifikimin e 

TripAdvisor (destinacionet të shoqëruara nga emrat e shkrimtarëve për të cilët njihen): 

 

Londra (Xhon Kits, Çarls Dikens, Xhefri Çoser, Xhon Milton, H.G.Uells) 

Stratford-mbi-Avon (Shekspir) 

Edinburg (Sër Athë Konan Doil, Robert Bërns, Sër Uollter Skot, Robert Ljuis   

Stivenson) 

Dublin (Xhejms Xhojs, Uilliam Batler Jits, Simës Hini) 

Nju Jork (Riçard Rajt, Lengston Hjus, Athër Miller) 

Konkord, Masaçusets (Luiza Mej Alkot, Ralf Uoldou Emerson, Henri Dejvid Thorou) 

Paris (Gertrude Stein, Viktor Hygo, Aleksander Dyma, Volter) 

San Francisko (Allen Ginsberg, Lorens Ferlingeti, Filip Ualen) 

Romë (Virgjili, vizitorë si Kits dhe Xhejms) 

Shën Peterburg (Fjodor Dostojevski, Leon Tolstoj, Anton Çehov) 

 

Londra, e cila kryeson listën, mund të quhet edhe qendra e letërsisë botërore. 

Shumë autorë të njohur ose kanë lindur ose kanë kaluar një pjesë të mirë të jetës së 

tyre aty dhe mjaft të tjerë e kanë përdorur atë si bazën e tregimeve të tyre. Londra ka 

një trashëgimi kulturore të pashoqe. Një turist mund të nisë turin e tij letrar në 

Uestminster Ebi në “Këndin e Poetëve” – një simbol i respektit që ka vendi për 

letërsinë dhe konsiderimi i shkrimtarëve si heronj kombëtarë. Turisti mund të vijojë 

me vizita në shtëpitë e shkrimtarëve të preferuar, të bëjë shëtitje letrare të organizuara, 

të hajë e pijë në kafene e restorante të famshme letrare apo të ndjekë një aktivitet 

letrar. Fleet Street (Rruga Flit) në Londër, për shembull, me ndërtesat e saj të ngjitura 

pas njëra-tjetrës që dikur ishin bujtina, kafene dhe shtëpi botuese si dhe me rrugicat e 

saj të ngushta akoma ka dhoma e ndërtesa me gjurmë të së shkuarës së tyre letrare. 

Duke vizituar Old Cheshir Cheese apo Cock Tavern do kuptonim më shumë për 
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Londrën e Dr Xhonsonit, Sheridanit, Thekërit, Dikënsit, Jitsit, Oskar Uajldit dhe 

T.S.Eliotit. 

 Condé Nast Traveller është një tjetër faqe interneti që ofron një sondazh të 

qyteteve kryesore për turizëm letrar. Kështu, Berlini, Bostoni dhe Dublini janë 

renditur si qytete që ofrojnë një histori letrare të pasur dhe një atmosferë të gjallë 

kulturore. 

 Berlini, është vendi që ka frymëzuar klasikë si Bertol Brehtin, por edhe 

shkrimtarë bashkëkohorë si Xhefri Juxhenidin, romancierin ekspresionist gjerman 

Alfred Dëblin dhe artistin Hervart Valden, (redaktor i revistës avant-garde të fillim-

shekullit XX, Der Sturm). Për më tepër, në Berlin organizohet edhe Festivali 

Ndërkombëtar i Letërsisë si dhe “Poetry Hearings”, seria e leximeve poetike në 

gjuhën angleze. 

 Bostoni ka qenë qendra ku kanë jetuar e punuar një pjesë e mirë e 

shkrimtarëve me emër në SHBA dhe që është e pasur me mjaft pika letrare që nga 

libraria Old Corner Bookstore, baza jozyrtare e takimit të shkrimtarëve si Emerson 

dhe Hothorn e deri tek Biblioteka Publike e Bostonit, e para dhe më e madhja 

bibliotekë publike në të gjithë vendin. Pak kilometra larg qytetit gjendet edhe Walden 

Pond, zona ku shkrimtari H.D.Thorou jetoi i izoluar. 

 Ofertat letrare të Dublinit përfshijnë Festivalin Vjetor të Shkrimtarëve në 

qershor, Muzeun e Shkrimtarëve, Qendrën Xhejms Xhojs dhe mjaft simbole të tjera 

në kujtim të shkrimtarëve. Qyteti është vendlindja e shkrimtarëve të tillë si Xhonatan 

Suift, Semjuël Beket, Uilliam Batler Jits, Oskar Uajld dhe Xhorxh Bernard Shou, 

shtëpitë e restauruara të të cilëve janë të hapura për publikun. Xhiroja letrare e pabeve 

të Dublinit që drejtohet nga dy aktorë profesionistë është një tjetër veçanti e këtij 

qyteti nga pikëpamja e turizmit letrar. 
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KREU II 

 

SHEMBUJ KLASIKË TË TURIZMIT LETRAR 

 

“Vetëm ku ke shkelur me këmbët tuaja, mund të thuash se ke qenë me të vërtetë” Gëte 

 

 

2.1 Turizmi letrar në SHBA 

 

Shtetet e Bashkuara jo rrallë janë akuzuar si një vend pa kulturë e art dhe megjithëse, 

një akuzë e tillë u bë në fillimet e krijimit të shtetit, ky imazh e ka ndjekur gjatë. Edhe 

ato pak botime letrare që bëheshin, sërish binin pre e akuzës, por tashmë për mungesë 

origjinaliteti dhe për plagjiaturë nga „vendi amë‟ (Anglia). Me siguri, duhet të ketë 

qenë ky boshllëk kulturor që nxiti grupe amerikanësh në shek.XIX të kalonin 

Atlantikun për të vizituar Botën e Vjetër. 

 Kjo nismë do t‟i hapte rrugë masave të njerëzve „të zakonshëm‟ (pra, turistët 

nuk ishin më vetëm nga shtresat e larta), veçanërisht gjatë bumit ekonomik që pasoi 

Luftën Civile që kishte çuar në krijimin e një klase të re amerikanësh të pasur për të 

cilët Grand Tour-i ishte shprehje e suksesit shoqëror dhe financiar. Për rrjedhojë, 

amerikanët po vizitonin Evropën për herë të parë në shifra rekord. Evropa 

kontinentale ofronte vende të rëndësishme letrare, por ishte toka mëmë, Britania që i 

tërhiqte më fort. Jo vetëm që ajo ishte toka e paraardhësve, por në të njëjtën kohë ishte 

dhe ajo që njihnin më mirë, pasi shumë amerikanë besonin se e njihnin ishullin 

përmes letërsisë, duke qenë se ishin rritur duke lexuar libra që vinin prej andej. Ishte 

një tokë e pasur me elemente letrare që përcaktonin edhe “itinerarin e turistit 

amerikan: Stratfordi për Shekspirin, Liqenet për Uërdsuërthin, Skocia për Bërnsin dhe 

Skotin”
162

 dhe një vizitë më e përgjithshme do përfshinte edhe Uestminster Ebin me 

“Këndin e Poetëve.” Me sa duket, amerikanët e konsideronin veten trashëgimtarë të 

ligjshëm të kësaj pasurie letrare dhe pjesë e identitetit të saj kulturor. Ja çfarë shkruan 

Heriet Biçër Staui në Kujtime me diell nga toka të huaja
163

 (1854): 

 
Ta themi hapur, një amerikan, veçanërisht një që vjen nga Nju Inglëndi, nuk mund t‟i 

afrohet tokës mëmë pa një lloj emocioni e kënaqësie. Historia e saj për dy shekuj 

ishte edhe historia jonë. Letërsia, ligjet dhe gjuha e saj janë edhe tonat. Spenseri, 

Shekspiri, Bejkoni e Miltoni janë një pasuri e lavdishme që e kemi të përbashkët. 

Gjaku ynë është gjak anglez.
164

  

 

Libri i skicave të Xhefri Krajonit nga Uashington Ërvingu
165

 shënoi pikën e kthesës 

për letërsinë amerikane. Kur u shfaq për herë të parë në Britani, u prit shumë mirë dhe 

ishte një surprizë për skeptikët anglezë që një vepër e shkruar nga një amerikan dhe e 
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 Shirley Foster. “Americans and anti-tourism. Tourists and the literary tradition.” 21 Jan 2009, fq 1 
163

 Harriet Beecher Stowe, Sunny Memories of Foreign Lands 
164

 cit. sipas Paul Westover, “Our very life-blood is English life-blood: The Problem of Literary 

Inheritance and the American Importation of Literary Tourism.” 21 Jan 2009 

     http://ies.sas.ac.uk/events/conferences/2007/literarytourism/Westover.pdf,  fq 2 
165

 Washington Irving. The Sketch Book of Geoffrey Crayon. Vepra është një përmbledhje e 34 eseve 

dhe tregimeve u botua me pjesë 1819 - 1820. Përmbledhja përfshin dy nga tregimet më të njohura të  

autorit, “The Legend of Sleepy Hollow” dhe “Rip Van Winkle”. 



44 
 

botuar në Amerikë ishte punuar “me aq kujdes, saktësi e bukuri gjuhe.”
166

 Kjo pritje e 

mirë kishte çuditur edhe vetë Ërvingun që në një tjetër vepër të tij, Bracebridge Hall 

(1822) shkruan me ironi se “ishte e habitshme që dikush nga Amerika e pacivilizuar të 

mund të shprehej me një anglishte të mirë” dhe vazhdimisht mban qëndrim ironik 

ndaj pritshmërive të lexuesve anglezë.  

 Përtej vlerave letrare të shkrimeve të tij, Ërvingut mund t‟i atribuohet edhe 

vlera e shtuar e të qenit i pari që hapi rrugët e turizmit letrar. Në këtë drejtim, 

kontributi i Ërvingut ishte i dyfishtë: me shkrimet e tij, jo vetëm që nxiti dëshirën e 

anglezëve (e lexuesve të tjerë evropianë) për të vizituar SHBA, por edhe anasjelltas, u 

bë shtysë për amerikanët që të niseshin në kërkim të tokës së stërgjyshërve. “The 

Voyage”, “Roscoe”, “Rural Life in England, “A Royal Poet” janë të tilla shkrime 

„promocionale‟. Të qenit vetë turist në të tilla vende, ia shton besueshmërinë:  

 
Jam endur në vende të ndryshme dhe kam parë pamje të ndryshme të jetës. S‟i kam 

vëzhguar me syrin e filozofit, por me vështrimin e shkujdesur me të cilin shëtisin ata 

që e duan peizazhin dhe enden nga vitrina e një dyqani arti në tjetrin dhe përhumben 

herë në format e bukurisë e herë në shtrembërimet e karikaturës e herë të tjera në 

magjinë e peizazhit. (I. 5) 

 

Ërvingu i paraqiti amerikanëve imazhin e Britanisë si një „vend i shenjtë.‟ Përshkrimi 

që ai i bëri Britanisë si një vend plot me kujtime letrare shërbeu ndoshta si shtysë për 

turizmin masiv të amerikanëve në kërkim të një përvoje letrare. Tashmë, vendet që 

kishin pasur tradicionalisht vlera letrare, si për shembull Stratfordi për shkak të 

Shekspirit, u bënë edhe më të famshëm nga përshkrimet e vizitorëve letrarë duke u 

shndërruar kështu në njëfarë guide për të thithur të tjerë turistë:  

 
Dëshiroja me gjithë shpirt të endesha në skenat e arritjeve të mëdha, të shkelja në 

gjurmët e antikitetit, të shëtisja në rrënojat e kështjellës, të meditoja në kullën që po 

binte, të ikja nga realiteti i përditshëm e të përhumbesha në madhështinë e së 

shkuarës. (I, 3-4)
167

  

 

Vizitat në vendet letrare ndikuan jo vetëm në krijimtarinë e shkrimtarëve amerikanë, 

por edhe në mënyrën se si modelonin shtëpitë e tyre. Hazardi përmend Ërvingun, 

Kuperin dhe Hothornin të cilët pas vizitës në Abotsford (rezidenca e Uollter Skotit në 

Skoci), “mësuan dhe i vunë në zbatim këto mësime në ndërtimin e shtëpive të tyre, 

duke krijuar kështu një kulturë të turizmit letrar amerikan.”
168

 Banesa e Ërvingut e 

quajtur Sunnyside përbën realizimin më interesant të modelit të Skotit në kontekstin 

amerikan. Hazardi shpjegon se siç kishte bërë Skoti me Abotsfordin, ashtu bëri edhe 

Ërvingu me Sunnyside-in, duke e përdorur atë në shkrimet e tij - një shtëpi që në 

fëmijëri e kishte dëshiruar gjithmonë (megjithëse, në fakt, ishin rritur në Manhatan!) 

dhe një vend i krijimtarisë letrare. Ashtu si Skoti, Ërvingu lejoi që shtëpia e tij të 

motivonte shkrimet e tij. Pra, duke e shndërruar shtëpinë e tij në vendin ku 

zhvilloheshin ngjarjet e tregimeve të tij, duket se Ërvingu e kishte bërë plan qëllimisht 

ta shndërronte atë në një ndalesë në itineraret e pelegrinazhit letrar.  
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 Megjithëse në fazat e para turizmi letrar amerikan ishte vetëm një zgjatim i 

traditës evropiane (veçanërisht asaj britanike), gradualisht, amerikanët arritën të 

krijonin traditën e vet. Ërvingu mbahet si nismëtar i kësaj tradite me veprën e 

përmendur më sipër. Ky libër, duke qenë një nga veprat amerikane më të lexuara në 

Britani e Evropë, kontribuoi pikësëpari për të bërë të njohur shkrimtarët amerikanë në 

arenën ndërkombëtare. Uestoveri shprehet se ndikimi që pati libri në turizëm mund të 

shpjegohet me faktin se udhëtarët u nisën në kërkim të bujtinës “Kali i kuq” (“Red 

Horse Inn”) në Stratford-mbi-Avon ku vendosen ngjarjet e një prej tregimeve. Ai 

shton se edhe vetë shkrimtari i mirënjohur Emerson shkoi në Angli me anijen 

“Washington Irving” dhe që bujtina ndryshoi emër duke u quajtur “Washington 

Irving” – një tregues ky i identifikimit të elementeve letrare me autorin. 

Ashtu si Skoti që kishte qenë burim frymëzimi me disa nga tregimet e tij si 

dhe me veprën Abbotsford (1835), Ërvingu pati sukses në hapjen e rrugëve letrare në 

vendin e tij, përmes përzierjes së elementeve letrare në peizazhin e vendit dhe bile e 

përgatiti edhe për eksport. Ai krijoi Amerikën letrare për të gjithë të apasionuarit pas 

turizmit letrar. Falë këtij kontributi, vetë Ërvingu u shndërrua në „objekt vëzhgimi‟ në 

Sunnyside, shtëpia që ndërtoi pas udhëtimit në Evropë. Gjithashtu, varreza e Nju 

Jorkut ku shkrimtari prehet që nga 1859, u riemërtua “Sleepy Hollow” (Lugina e 

Fjetur) në nder të një prej tregimeve të tij më të famshme, por edhe me kërkesë të vetë 

Ërvingut. Sipas Uilliam Hauit, Ërvingu, biles është bërë pjesë e festimeve që 

organizohen për ditëlindjen e Shekspirit:  

 
Klubi mbretëror i Shekspirit feston çdo vit ditëlindjen e shkrimtarit me 23 prill dhe 

Ërvingu kujtohet pasi e ka përmendur në Librin e Skicave vizitën e tij në varrin e 

Shekspirit. Në një nga bujtinat mund të shihet dhoma e Ërvingut dhe shtrati i tij. Te 

“Kali i Kuq” ku unë qëndrova, dhoma ime kishte portretin e tij dhe punonjësit në 

Stratford e kanë për nder të të tregojnë firmën e Ërvingut, amerikanit që fliste me 

elozhe për Shekspirin. Në 1846, Ërvingu materializohet në një artikull të quajtur 

“Relike Letrare” botuar në Chambers‟s Edinburgh Journal. Autori citon skicën e 

„poetit mbretëror‟ mbi fuqinë që letërsia ka për të shenjtëruar vende dhe objekte 

letrare.
169

  

 

Të tjerë shkrimtarë amerikanë që ndoqën gjurmët e Librit të skicave të Ërvingut, si 

Nethëniel Hothorni dhe Heriet Biçër Staui, ndihmuan për zhvillimin e mëtejshëm të 

Amerikës letrare sipas modelit britanik. Megjithëse nuk ishte e lehtë për shkak të 

paragjykimeve ndaj artit e kulturës amerikane që u përmend më sipër, ata ia dolën 

mbanë dhe hapën rrugën për të tjerë që do vinin më pas. Prova për këtë është fakti që 

shtëpitë e Hothornit, Stauit, etj janë sot në krye të listës së itinerareve turistike në 

SHBA. Atë çfarë Ërvingu bëri për luginën e lumit Hadsën, Hothorni e bëri për 

Salemin dhe Staui për Floridën. Edhe sot, udhëtarët mund të vizitojnë Salemin, 

përfshirë Shtëpia me çatinë me 7 cepa
170

 (vendi ku zhvillohen ngjarjet në veprën e 

Hothornit), si dhe Kabinën e Xha Tomit dhe shtëpinë e H.B.Stauit në Hartford apo 

shtëpinë ku Staui lindi në Sinsinati. Për të dy autorët e mësipërm organizohen edhe 

veprimtari të posaçme letrare.   

Përpjekje të mëvonshme në kohë përfshijnë Uilliam Foknerin (Faulkner) i cili 

krijoi peizazhe të reja letrare në romane si The Sound and the Fury (1929), As I Lay 

Dying (1930) dhe Absalom, Absalom! (1936). Ndërsa bashkëkohësit e tij udhëtonin 

jashtë, Fokner zgjodhi të shkruante në vendin e tij, në qytetin e „birësuar‟ të Oksfordit 
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në Misuri që shërbeu si frymëzim për distriktin imagjinar Yoknapatawpha dhe si vend 

ku zhvillohen ngjarjet në shumë nga romanet e tij. Fokneri krijoi kontenë 

Yoknapatawpha në Misuri si vendndodhje kryesore bazuar në gjeografinë dhe 

historinë e zonës në kontenë Lafajet dhe duke kombinuar disa elemente reale si lumi 

Tallahaçi me vende të fshehura si Oksfordi (Xhefersoni në realitet). 

 Duhet theksuar, gjithsesi, se e gjithë kjo s‟do kishte qenë e mundur pa 

ndryshimet që po ndodhnin në SHBA sidomos përsa i përket infrastrukturës së vendit 

që i shërbeu zhvillimit të turizmit në përgjithësi. Sistemi i kanaleve ujore dhe ai 

hekurudhor që u ndërtuan në fillim të shekullit XIX do nxisnin një numër gjithnjë në 

rritje të turistëve evropianë e amerikanë. Megjithëse qytetet-port të Bostonit, Nju 

Jorkut, Filadelfias dhe Baltimores vazhdonin të preferoheshin, shumë turistë 

parapëlqenin aventurat në rrugë tokësore. Itineraret e Grand Tour-it amerikan fillonin 

nga lumi Hadsën, në malet Ketskill, përgjatë kanalit Eri për tek Ujëvara e Niagarës 

dhe vazhdonin në Malet e Bardha dhe luginën Konektikat. Artistë, shkrimtarë dhe 

botues ndihmuan për të kanonizuar „Botën e Re‟ duke riprodhuar pamjet më të 

njohura dhe duke i shpërndarë ato për konsum masiv. Siç shprehet R.Telli, tekstet e 

krijuara në këtë periudhë ishin “hartat”
171

 e reja të kohës. Në këtë mënyrë, turizmi e 

arti po ndihmonin Amerikën t‟i jepte formë kulturës së vet.  

 Së fundi, është me interes të thuhet edhe se një sërë shkrimtarësh amerikanë 

kontribuan në krijimin e vendeve letrare jashtë SHBA-së. I tillë është rasti i 

Përrallave të Alhambras nga Ërvingu që mendohet të ketë ndihmuar në turizmin e 

zonës (pra, Alhambras në Spanjë). Emra të tjerë përfshijnë Gertrud Stainin, Ernest 

Heminguejn, Skot Fitzxherëldin dhe shkrimtarë të tjerë të „brezit të humbur‟, të cilët 

kanë tërhequr turistë letrarë veçanërisht në Paris. Me kioskat karakteristike të librave 

anës Sienës (“Les Bouquinistes”) dhe kafene të famshme si Les Deux Magots që 

frekuentoheshin nga të mëdhenj si Heminguej e Kamy, atmosfera letrare e qytetit të 

dritave vazhdon të jetojë.  

Lidhja e Amerikës me Evropën ka qenë e ndryshme në kohë të ndryshme. Në 

një analizë të disa prej veprave përfaqësuese të brezave të ndryshëm, Bent Sorensen
172

 

shkruan: 

 
Vitet ‟20 e shihnin Evropën si dualizëm mes lirisë dhe grackës, qoftë në nivel seksual, 

ashtu dhe intelektual. Evropa ishte e rrezikshme, por edhe tërheqëse. Në vitet ‟50-‟60, 

Evropa vazhdonte të tërhiqte, por realiteti i kontinentit me gjuhët e zakonet e veta ishte i 

pakuptueshëm, të paktën për Keruakun. Personazhet e viteve ‟80 nuk shihnin arsye pse 

të shkonin në një kontinent të vjetër e të lodhur, në një kohë kur prodhuesit më të mirë të 

markave po emigronin nga Evropa drejt SHBA. Në vitet ‟90 [...] Evropa filloi të shfaqej 

me imazhe stereotip të një femme fatal [...] e tashmë heroi amerikan kthehej në shtëpi, i 

çliruar nga historia, gjente veten dhe rigjallëronte gjithë botën.    

 

Në rubrikën „Vende Letrare‟ në faqen e internetit “American Profile” disa nga 

destinacionet më të famshme letrare në ShBA sot përfshijnë: 
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Bostonin, i renditur mes qyteteve kryesore për turizëm letrar si nga 

TripAdvisor ashtu dhe nga Condé Nast Traveller, dhe i lidhur me disa nga shkrimtarët 

më të njohur të vendit sidomos të shek. XIX. Qendër e shkrimtarëve të epokës 

viktoriane si Elkoti (Louisa May Alcott), Emersoni dhe Hothorni, Bostoni është i 

njohur edhe për bibliotekën e parë publike të SHBA si dhe për zonën historike 

“Beacon Hill” ku shumë shkrimtarë jetuan e punuan. Krahas bibliotekës, turisti letrar 

mund të vizitojë edhe librarinë “Old Corner” që njihet si qendra e takimit të 

shkrimtarëve si Emersoni e Hothorni, shtëpinë “Omni Parker” të 1855 që ishte baza e 

klubit të së shtunës, një shoqëri letrare me anëtarë si Henri Longfellou e Xhejms 

Rasëll Louelli. Vende të tjera përfshijnë kafenenë “Trident Bookseller” dhe dyqanin e 

librave të vjetër “Brattle Bookshop” që hapi dyert në 1825. 

Po në Masaçusets, Konkordi është një destinacion unik pasi është i vogël, por i 

pasur me histori letrare. Këtu gjendej Uolden Pond, burim frymëzimi për “Walden” të 

Thorou dhe shtëpia ku Luiza Mei Elkoti shkroi Gra të vogla. Edhe Emersoni e 

Hothorni e konsideronin Konkordin si shtëpinë e tyre në vitet 1800.  

 Emri i Amherstit në Masaçusets është i lidhur me atë të poetes Emili Dikinson. 

“Homestead”, shtëpia ku poetja lindi e u rrit sot është muze. 

 Riçmondi në Virxhinia tërheq fansa të poetit dhe tregimtarit Pou (Edgar Allan 

Poe) i njohur si mjeshtër i historive misterioze e të frikshme. Shtëpia e tij “Old Stone 

House” është tashmë muze ku gjenden edhe dorëshkrimet origjinale të shkrimtarit. 

Por edhe qytete të tjera mburren për lidhjet me shkrimtarin. Kështu, në Nju Jork ka 

një shtëpi ku thuhet se shkrimtari kaloi vitet e tij të fundit, ndërsa në Baltimore 

(Merilend) ku Pou vdiq në rrethana misterioze ka një shtëpi e një muze. Në Boston ku 

lindi, mbahen festivale letrare, ndërsa në Filadelfia ka një bodrum që thuhet të ketë 

frymëzuar tregimin „Macja e zezë‟. 

 Sanisaid (Sunnyside) në Luginën Hadsën në Teritaun Nju Jork, prona e 

shkrimtarit Uoshington Ërving është një tjetër vend që tërheq turistët. Shtëpia ka një 

stil të bukur arkitekturor të modelit spanjoll me një kullë, ndikuar nga koha e kaluar 

në Spanjë si diplomat. Ofrohen guida të shtëpisë nga ciceronë të veshur në stilin e 

shek.XIX. Aty afër gjendet edhe qyteza “Sleepy Hollow” dhe kisha e vjetër 

hollandeze ku personazhi Ikabod Krein kaloi bashkë me kalorësin pa kokë. Turisti 

letrar mund të bëjë një vizitë në vendin e prehjes të të gjithë këtyre gjigandëve të 

letërsisë në pjesën e quajtur Authors‟ Ridge (Kreshta e shkrimtarëve) në varrezën 

Sleepy Hollow (Lugina e fjetur).  

 Vizitat në restorante të lidhura me shkrimtarë janë po kaq të zakonshme gjatë 

një udhëtimi letrar dhe xhirot e pabeve letrare organizohen shpesh. Kështu, “White 

House Tavern” në Nju Jork thuhet se ka qenë vendi i preferuar ku pinte Xhon 

Keruaku e po njëlloj edhe “Vesuvio Café” në San Francisko. Është e mundur të bëhet 

një xhiro e klubeve në fshatin Grinuiç në kërkim të gjurmëve të Keruakut, 

Xhinsbergut, etj. Harlemi në Nju Jork është një tjetër pikë interesante për t‟u vizituar 

sidomos për ata të cilëve u intereson letërsia afro-amerikane.  

 Ki Uest (Key West) në Florida që pretendon të ketë “më shumë shkrimtarë për 

frymë se çdo qytet tjetër në Amerikë” sipas Seminarit Letrar “Key West”, është një 

tjetër destinacion letrar në SHBA. Ishulli i vogël ka pasur lidhje me letërsinë që në 

vitet ‟20 veçanërisht me Ernest Heminguejn. Një seminar i veçantë i krijuar në vitin 

1983 përkujton trashëgiminë letrare të zonës çdo vit.  

 Hartfordi në Kënektikët është vendi i duhur për t‟u vizituar nga dashamirët e 

Mark Tuejnit dhe personazheve të tij Tom Sojeri e Hak Fini. Aventurat e tyre akoma 

edhe sot frymëzojnë lexuesit e apasionuar që shpesh drejtohen në Hanibal të Misurit 

(qyteti në lumin Misisipi ku lindi shkrimtari dhe që e frymëzoi atë gjatë shkrimit të 
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librit). Sot, qyteti e nderon shkrimtarin përmes një muzeu që mban emrin e tij. Një 

vizitë në shtëpinë e Tuejnit në Kënektikët me siguri do i ndihmonte turistët të 

kuptojnë më mirë kush ishte njeriu përtej gjeniut. Kërtisi shprehet se vepra e Mark 

Tuejnit jep një panoramë të detajuar të qytetit Hanibal dhe rrethinave. Ai e përshkroi 

qytetin si një vend idilik për t‟u rritur, një vend që ofronte stabilitet, por edhe mister e 

shumë mundësi për aventura fëminore. Për shkak të famës së veprës së Tuejnit dhe 

konsiderimit së tij si një lloj heroi popullor, Hanibali ishte kthyer në një nga vendet 

më të vizituara në 1982 me 225,000 turistë nga 50 shtetet e Amerikës dhe 92 vende të 

tjera që shpenzuan më tepër se 16,5 milionë dollarë.
 173

   

 Salinas në Kaliforni është vendi ku janë vendosur ngjarjet e romaneve të një 

prej shkrimtarëve më me ndikim të shek.XX, fitues i çmimit Nobel, Xhon Stainbek e 

ku ai kaloi edhe pjesën më të madhe të jetës së tij.  

 Ka plot vende të tjera për të përmendur, por „ndalesën‟ e fundit në këtë tur 

virtual do ta bëja në Ajoua që është shpallur edhe Qyteti i Letërsisë nga UNESKO, i 

treti qytet që merr këtë vlerësim pas Edinburgut në Skoci dhe Melburnit në Australi. 

Në faqen e internetit të UNESKOs, qyteti vlerësohet për “përkushtimin ndaj kulturës 

letrare përmes iniciativës së aktiviteteve si Workshop-i i shkrimtarëve të Ajouas dhe 

Festivali Veror i shkrimit”. Komenti vazhdon se komuniteti mund të shërbejë si një 

“model mësimi dhe frymëzimi për qytete të tjera të vogla që duan të promovojnë 

zhvillimin lokal ekonomik dhe socio-kulturor përmes industrive kreative.” Qyteti ka 

11 shtëpi botuese letrare, organizon mbi 180 evente letrare në vit dhe ka tërhequr një 

numër të madh shkrimtarësh për të jetuar e punuar, apo thjesht për ta vizituar.  
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Figura 2. Hartë letrare e SHBA sipas shkrimtarëve
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Figura 3. Hartë letrare e SHBA sipas veprave
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2.1.1 Një lexim gjeokritik i romanit Dhe lind dielli 

 

2.1.1.1 Parisi në vitet ‟20. Parisi Letrar 

 

Parisi në vitet ‟20 të shekullit të kaluar ishte i famshëm për kulturën e kafeneve. Ishte 

vendi ku piktorë si Pikaso, Miro, Matis dhe shkrimtarë si Xhejms Xhojs, F.Skot 

Fitzxherëld, Ernest Heminguej e shumë të tjerë takoheshin e shkëmbenin ide. Lëvizja 

e njohur si Modernizëm po lindte. Modernizmi ishte një shkëputje nga tradita dhe 

karakterizohej nga tendenca për të eksperimentuar. Mjaft shkrime e vepra arti 

origjinale u krijuan në këtë periudhë, përfshirë Dhe lind dielli. Në këtë mënyrë, 

romani i Heminguejt është sa produkt aq edhe pasqyrë e kohës kur u shkrua.  

 

Parisi i pas-luftës së parë botërore u bë një vend pelegrinazhi që shpesh 

kthehej në një strehë të përhershme për artistët, veçanërisht ata amerikanë që e 

konsideronin si vendin më të përshtatshëm për të shpalosur aftësitë e tyre intelektuale 

dhe artistike. Ata ishin pjesë e të ashtuquajturit „Brez i Humbur‟, një emërtim i krijuar 

nga Gertrud Stajni për të treguar zhgënjimin e kësaj gjenerate me Amerikën e fillim-

shekullit të XX-të. Ata shpesh quheshin „të çatdhesuarit‟
176

 dhe qëndrimi i tyre në 

Paris përbënte një akt rebelimi ndaj atdheut të vet. Në vitet e para-luftës, Stajni dhe 

Natali Barneji (Natalie Clifford Barney) kishin udhëtuar drejt Qytetit të Dritave duke 

u vendosur në një rreth artistësh të njohur. Shumë shpejt, ato do krijonin sallonin e vet 

letrar sipas një tradite të vjetër pariziane. Lezbike të deklaruara, me prejardhje të 

pasur, ato kishin zgjedhur Parisin kryesisht për atmosferën e tij tolerante që nuk e 

gjenin në vendin e tyre.  

 Megjithëse shkrimtarët e Brezit të Humbur u vendosën ose të paktën kaluan në 

disa vende të Evropës, si për shembull në Spanjë, ishte Parisi që dukej se i tërhiqte më 

tepër. Një pjesë e mirë e të çatdhesuarve shiheshin në rrugët rreth Bulevardit 

Montparnasse në Bregun e Majtë
177

 (ku vendosen edhe ngjarjet e pjesës së parë të 

romanit të Heminguejt).  

 

   
Figura 4. Disa kafene letrare në Monparnas 

 
 

                                                           
176

 origj. “the expatriates” 
177

 “Hemingway‟s Paris http://www.discoverfrance.net/France/Paris/Paris_Hemingway2.shtml 
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  Figura 5. Lagjia Latine 

                     

Bregu i Majtë është një zonë plot gjallëri dhe me histori të pasur. Qendra e tij 

gjeografike dhe intelektuale është Lagjia Latine që e merr emrin nga tradita e 

universitetit për të studiuar dhe folur në latinisht, një traditë që u venit në kohën e 

Revolucionit Francez. Zona popullohet kryesisht nga studentë dhe akademikë të 

Sorbonës, korpusit të Universitetit të Parisit.
178

 Një pjesë e mirë e kafeneve të Sen 

Zhermenit ku Sartri, Pikaso, Heminguej, etj kalonin kohën, frekuentohen në masë nga 

turistët sot. Qyteti i tërhiqte dyfish shkrimtarët. Së pari, reputacioni i tij artistik 

s‟kishte qenë ndonjëherë më i lartë. Parisi ishte baza e gjithçkaje moderne e si i tillë, 

krahas përvojës, ofronte edhe material për të shkruar. Së dyti, këtu ata mund të 

botonin vepra që s‟mund t‟i botonin në vendin e tyre. Përveç kësaj, Parisi ishte një 

qytet ku amerikanët mund të jetonin me pak para. Në Monparnas, qendra bohemiane e 

Parisit të pas-Luftës së Parë Botërore ishte vendosur „kolonia letrare‟. Në qendër të 

saj, atëherë, por edhe sot akoma gjenden katër kafene që përshkojnë kryqëzimin mes 

bulevardit Monparnas dhe atij Raspaj: Coupole, Rotonde, Dôme dhe Sélect të cilat 

kishin famë ndërkombëtare kryesisht falë identifikimit të tyre me të çatdhesuarit.
179

  

Siç shprehet Kadareja, brezi i humbur “ishte një koloni shkrimtarësh 

amerikanë, jashtëzakonisht interesante dhe e fuqishme. Janë disa dukuri që nuk mund 

të përsëriten. Nostalgjia parisiane nuk mund të kuptohet pa ta.”
180

 

 

 

 

2.1.1.2 Dhe lind dielli: analizë 
 

I botuar në 1926, romani i parë i Heminguejt është konsideruar shpesh edhe si më i 

miri i tij. Ia vlen ta lexosh librin për shumë arsye – si personifikim i Brezit të Humbur, 

si një variant letrar i pasojave të luftës, etj. Unë zgjodha ta lexoj si një libër që ka 

shërbyer si burim frymëzimi i turizmit amerikan në Evropë, konkretisht, i fansave të 

Brezit të Humbur në Paris kryesisht, por edhe në Spanjë.   

Ngjarjet e librit vendosen në Evropën e pas-luftës së parë botërore. Përveç 

toreadorit Romero, të gjithë personazhet kryesorë janë të çatdhesuar nga Amerika dhe 

Britania e Madhe që kanë ardhur të jetojnë në Paris në kërkim të aventurës dhe të 

diçkaje për të mbushur boshllëkun e jetës së tyre. Jeta që ata bëjnë në Paris është 

interesante, por edhe bosh, çliruese, po aq sa e pakuptimtë. Steriliteti është fizik (në 

                                                           
178

 Paris.org; “Latin Quarter” 
179

 Stephens; “Latin Quarter” 
180

 “Ismail Kadare: libri, Gjirokastra, shqiptarët...” Intervistë nga A.Krasta, “E diell” në Top Channel.  

http://frasher.beepworld.de/1kadare.htm. 27.03.2014 
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rastin e narratorit Xhejk), por edhe moral dhe emocional. Për t‟iu shmangur shthurjes 

e veseve të qytetit, ata udhëtojnë drejt një „bote‟ më tradicionale si Spanja. 

Personazhet kryesorë: Xhejku, Majku dhe Billi, nuk janë të lidhur pas vlerave dhe e 

kanë të lehtë të lëvizin sa nga një vend në tjetrin. Ndryshe nga ata, banorët vendas të 

Parisit dhe Pamplonës duket se bëjnë një jetë të qetë e të qëndrueshme, kurse të 

çatdhesuarit zhvendosen nga një vend i Evropës në tjetrin, si turistë të përhershëm.  

Romani ndahet në tri pjesë. Pjesa e parë vendoset në Paris dhe na njeh me 

personazhet kryesorë dhe lidhjet e tyre. Në pjesën e dytë i ndjekim në udhëtimin e 

tyre në Spanjë. Billi e Xhejku shkojnë të peshkojnë në fshat për t‟u bashkuar më pas 

me të tjerët në Pamplona, një qytet i vogël që organizon një aktivitet vjetor të ndeshjes 

me dema. Pjesa e tretë është një epilog pas fiesta-s. Libri mbyllet në një tjetër qytet të 

madh siç është Madridi. Pjesët mund të shihen si një seri lëvizjesh nga qyteti në fshat 

dhe kthim.  

Në skenën e Parisit, libri na jep një ide të pamjes që kishte qyteti në vitet ‟20. 

Ishte koha kur artistët e Brezit të Humbur kishin pushtuar qytetin. Por, siç na tregon 

një kërkim i thjeshtë në internet, duket se një pjesë e mirë e Parisit të asaj kohe 

vazhdon të ekzistojë edhe sot. Ndoshta restorantet kanë ndryshuar emrat dhe libraria 

ku autori shkonte dikur s‟është më, por rrugët, parqet dhe vendtakimet e studentëve 

janë po ato.  

Libri është një reflektim mjaft i saktë i kohës kur Evropa shihej si një vend që 

ofronte liri sidomos për eksperimentime të ndryshme. Ajo kishte tradita e vlera që 

Amerika „e re‟ s‟mund t‟i ofronte, por nga ana tjetër, mbartte edhe një lloj letargjie e 

konservatorizmi që amerikanët e rinj progresistë s‟e kishin të lehtë ta pranonin. Dhe 

lind dielli është një portretizim i amerikanëve në kërkim të vlerave të reja në një botë 

ku standardet e vjetra kanë ikur me luftën. Megjithëse lufta ishte shkatërruese, 

gjithsesi kishte njëfarë atmosfere e emocionesh në kërkim të të cilave janë 

personazhet që shkojnë deri në Spanjë për të parë ndeshjet e demave. Mesa duket, 

fiesta është njëfarë fushëbeteje; ajo i përfshin personazhet në diçka më të madhe se 

vetja e i bën të harrojnë jetën e tyre mjerane e boshe. Kaq i fortë duhet të ketë qenë 

ndikimi i saj në atmosferën e përgjithshme të librit, saqë ky i fundit mbante titullin 

Fiesta kur u botua në fillim.   

 

 

 

2.1.1.3 Kur një libër bëhet guidë udhëtimi 

 

Nuk është diçka e pazakontë të shohësh vende përmes syve të artistëve a shkrimtarëve 

që i kanë sjellë për ne në forma të ndryshme artistike, qofshin këto peizazhe në telajo, 

pjesë muzikore a shkrime. I tillë është rasti i këndvështrimit të Parisit që na jep 

Hemingueji në Dhe lind dielli. Turistë të pafundmë, studentë të veprës së tij letrare 

dhe shkrimtarë të rinj aspirantë të djegur nga dëshira për të përjetuar versionin e tyre 

bohemian në Qytetin e Dritave, përmbi gjysëm shekulli janë mbështetur në 

përshkrimet e tij për të krijuar një ide për Parisin. 

 F.Skot Fitzxheraldi e ka quajur librin e Heminguejt një „romancë e guidë‟. Në 

Dhe lind dielli, Hemingueji tregon lëvizjet e personazheve të tij si një udhërrëfim 

duke e shndërruar mënyrën e jetesës së të çatdhesuarve në një përvojë turistike. 

Arsyeja pse libri i ngjan kaq shumë një guide udhëtimi mund të jetë ndikimi i një 

tradite të librave të udhëtimit që u shfaqën në fillim të shek. XX si për shembull Faqe 
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nga një libër për Parisin
181

 nga Uoshbёrni (Washburn) në 1910, ose Parisi në 

Paradë
182

 i Uilsonit që ofrojnë guida të një mënyre jetese, në vend të guidave të 

zakonshme të monumenteve a muzeve. Çarls Fentoni vëren se ishte njohuria që 

Heminguej kishte për Evropën ajo çfarë i dha veprave të tij një „atmosferë 

autenticiteti‟. Ai shton se pjesa e librit që i kushtohet Parisit është kronikë e një stili 

jete saqë të duket sikur po lexon guidën e Rejnholdit, Parisi me kapakun hapur.
183

  

 Dhe lind dielli është një vepër që përshkruan udhëtimin si një gjendje e 

përhershme e personazheve të çatdhesuar. Theksi që personazhi Xhejk Barns vë tek 

ambjenti si dhe referencat e rrugëve, bareve dhe kafeneve që frekuentohen nga miqtë 

e tij, e radhisin veprën mes zhanrit të letërsisë së udhëtimit që përshkruan vendet ku 

zhvillohen ngjarjet. Përsëritja që romani i bën emrave të vendeve është e organizuar 

në mënyrë të ngjashme me atë të një guide udhëtimi. Ja një prej shumë të tilla 

përshkrimeve: 

 
Taksia u ngjit pёrpjetё kodrёs, kaloi sheshin e ndriçuar, pastaj hyri nё errёsirё, duke 

vazhduar pёrsёri tё ngjitej, mё tej nё njё rrugё tё niveluar e tё pandriçuar pas Sent 

Etien dy Montit, eci ngadalё duke rrёshqitur nё asfalt, kaloi pranё lulishtes me pemё 

ku kishte ndaluar njё autobuz nё sheshin de la Kontreskarpё dhe u kthye nё pistёn me 

kalldrёm tё rrugёs Mufetard. Nё tё dy anёt e rrugёs kishte klube dhe dyqane tё 

hapura.  (Kreu i katёrt, fq 22)   

 

„Kultura‟ e të pirit që Heminguej përshkruan në veprën e tij përmendet edhe nga 

guidat. Kafenetë dhe baret e cituara në roman - Dome, Select, Closerie des Lilas, 

Deux Magots, Zelli‟s, Cafe Napolitain, Crillon, Ritz e shumё tё tjerё, janё pjesё e 

pandarё e jetёs sё tё çatdhesuarve.  

Në “Itinerari dhe kartolina: strategji minimale në Dhe lind Dielli”, Xhon Ethertoni
184

 

shprehet se renditja e objekteve në itineraret e guidave ka pamjen e një axhende 

vizitash me një rend e orar të caktuar; një kronologji e vazhdueshme që kërkon 

disiplinë për t‟u ndjekur.
185

 Kjo vlen edhe për librin në fjalë, itineraret-axhendë të të 

cilit e afrojnë edhe më tepër me formën e një guide. Arsyeja mund të gjendet në 

profesionin e Xhejkut – një ish-pilot lufte (kujtojmë për analogji që vetë Heminguej 

ka qenë shofer ambulance) – që instinktivisht e ndan ditën në detyra të përcaktuara në 

hapësirë. Po kështu, një tjetër e përbashkët e personazhit me autorin, gazetaria, ku 

afatet kanë shumë rëndësi, mund të jetë një tjetër motiv i të qenit i organizuar: 
 

Nё mёngjes zbrita poshtё bulevardit dhe u ktheva nё rrugёn Suflo pёr tё pirё kafe dhe 

pёr tё ngrёnё ndonjё gjё tё lehtё pёr mёngjes. ... U hodha njё sy gazetave, duke pirё 

kafe, pastaj ndeza njё cigare. Luleshitёset ishin duke ardhur varg pёr tё filluar tregtinё 

dhe rregullonin tezgat e tyre tё zakonshme. Nxёnёsit ngjiteshin pёrpjetё rrugёs pёr nё 

shkollёn e mesme, ndёrsa studentёt zbrisnin pёr nё Sorbonё. Bulevardi ishte i 

mbushur plot me tramvajё dhe njerёz qё shkonin nё punё. Unё hipa nё njё trolejbus 

dhe udhёtova deri nё Madёlenё duke qёndruar nё platformёn e prapme. Nga 

Madёlena eca pёrgjatё Bulevardit tё Kapuçinёve deri nё Opera dhe prej andej mora 

rrugёn pёr nё zyrё. ... Nё orёn njёmbёdhjetё shkova me taksi nё rrugёn Keu d‟Orsej 

(fq 31-2) ... [dhe pas drekёs me hors d‟oeuvre e birrё nё Vecelt] ... shkuam nё de la 

Peks dhe morёm nga njё kafe. (fq 35) 
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 origj. Pages from the Book of Paris 
182

 origj. Paris on Parade, John Atherton 
183

 origj. Paris With the Lid Lifted 
184

 John Atherton. “The Itinerary and the Postcard: Minimal Strategies in The Sun Also Rises” 
185

 Po aty, fq 205 
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Gjuha – e thjeshtë, lakonike, pa zbukurime të tepërta, e drejtpërdrejtë – është një tjetër 

element që shton ngjashmërinë e romanit me guidat turistike. Kjo të kujton 

shkrimtarët realistë që i jepnin rëndësi përshkrimit dhe mendonin se ai duhej të ishte 

referues dhe i lidhur me një personazh, kështu që kur dikush të mendonte për një 

vend-ngjarje të caktuar, do ta lidhte atë me personazhin. Karlos Bejkëri shprehet se 

lexuesi që e njeh sadopak Parisin, do entuziasmohej po të lexonte emrat e kafeneve 

dhe rrugëve të Bregut të Majtë në librin e Heminguejt. Ai shton se, “këtë pamje kishin 

në atë kohë në Paris”
186

 duke nënkuptuar se Parisi i Xhejkut ishte edhe Parisi i 

Heminguejt. Bejkëri mendon se kërkimi i autentikes, të cilën ai e karakterizon si 

“përkushtim i Heminguejt ndaj të vërtetës”
187

 është një tipar i rëndësishëm i stilit të 

Heminguejt, dhe që, do thoja unë, është një tjetër tipar i përbashkët me guidat e 

udhëtimit. Heminguej e jep rëndësinë e përshkrimit përmes një gjuhe të kursyer dhe 

stili modern ku veprimi (lëvizja) është më i rëndësishëm sesa detajet specifike. Kjo e 

bën përshkrimin gati kinematografik.  

 Rrugët, kafenetë, baret dhe njerëzit që shfaqen në Dhe lind dielli janë bërë 

sinonime me stilin e jetesës së artistëve të çatdhesuar. Por, libri mund të lexohet edhe 

si një guidë e jetës së vetë Heminguejt për shkak të elementeve autobiografike dhe 

ngjashmërisë me veprën tjetër të tij, A Moveable Feast
188

 në kapitullin e parë të së 

cilës autori përshkruan rutinën e tij të të shkruarit. Kur moti ishte i ftohtë, për të mos 

harxhuar para për dru, ai shkonte në një kafene të preferuar duke përshkuar një rrugë 

të caktuar:  
 

Kaloja afër Liceut Henri IV, kishës së vjetër Sent Etien-dy-Mont dhe Panteonit që e 

rrihte era, kthehesha djathtas dhe së fundi dilja në pjesën me strehë të bulevardit Shën 

Mishel, pastaj kaloja nga Kluni dhe bulevardi Shën Zhermen derisa mbërrija te një 

kafene e mirë në sheshin Shën Mishel.
189

 

 

Pra, romani bën më tepër sesa thjesht të kthejë në krijim letrar një moment në 

historinë shoqërore të Parisit. Me Dhe lind dielli, Heminguej jo vetëm që kontribuon 

në literaturën e udhëtimit duke ofruar këndvështrimin e tij mbi një mënyrë jetese që e 

ka kaluar vetë përmes të qenit pjesë e grupit të artistëve të çatdhesuar që e bënë 

legjendar Parisin e viteve ‟20, por edhe kthen në mit këtë moment historik.  

Megjithëse përvoja që përshkruan Heminguej ishte bërë e njohur edhe nga librat e 

udhëtimit, gjithsesi turizmi u ushqye edhe nga shfaqja e këtij „miti‟ në letërsinë 

artistike. Ndikimi i romanit ndihet akoma sot pasi vazhdon të përdoret si bazë për 

udhëtimet letrare si „Shëtitje në Parisin e Heminguejt‟ apo libra udhëtimesh si Një 

guidë në Parisin e Heminguejt dhe shëtitje të udhëhequra (1989) nga Xhon Leland
190

 

që i ofron turistit letrar një pamje të qytetit përmes „syve‟ të Heminguejt. Dhe dielli 

lind është mishërimi i kryqëzimit mes letërsisë e turizmit.  
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 Carlos Baker, Hemingway: The Writer as Artist. Princeton: Princeton UP, 1963. fq 52 
187

 Po aty, fq 64 
188

 Libri nuk ka ardhur në gjuhën tonë, por mund të përkthehet si: Gosti e lëvizshme/shëtitëse; Festë e 

pambarim 
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 A Moveable Feast, fq 4-5, përkthimi im 
190 John Leland.  A Guide to Hemingway‟s Paris with Walking Tours 
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2.1.1.4 Vende të tjera të turizmit letrar që lidhen me Heminguejn 

 

Heminguej i tёrheq turistёt edhe nё mёnyra tё tjera përpos vendit ku zёnё fill ngjarjet 

e librave tё tij. Ai kryeson listёn e bareve hartuar nga Forbes Traveler. Heminguej (si 

shumё nga bashkёpatriotёt e tij) shkonte nё kafene e pabe jo vetёm pёr tё pirё, por 

edhe pёr tё punuar. (Padyshim i pёlqente edhe tё pinte, aq mё tepёr qё alkoli nё atё 

kohё ndalohej me ligj nё SHBA). Ka dy pabe tё quajtura Harry‟s (pёrkatёsisht nё 

Paris e Venecie) qё lidhen me shkrimtarin e qё i bёjnё jehonё si atij, edhe pijes sё tij 

tё preferuar, “Piccasso Martini.” Ritz Bar nё Paris ishte njё tjetёr vend i preferuar qё 

ai frekuentonte veçanёrisht nё shoqёrinё e njё tjetёr shkrimtari tё madh, Fitzxheraldit. 

El Floridita (nё Havana) u bё i preferuari i tij pas largimit nga Parisi. 

 

   
Figura 6. Ritz Bar, Paris   Figura 7. Harry‟s Bar, Paris 

 

                                    
       
Figura 8. Autograf i Heminguejt në barin e tij të preferuar 

 

         
 

Figura 9. Njё statujё bronzi nё 

pёrmasa reale e Heminguej nё El 

Floridita 
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Sipas artikullit tё The Forbes, Heminguej ishte njё klient kaq i rregullt sa iu caktua njё 

vend i veçantё qё mbetet bosh edhe sot, 50 vite pas vdekjes sё tij.  

 Vende tё tjera tё turizmit Heminguejan pёrfshijnё hotelin e tij tё preferuar Ritz 

dhe njё listё tё gjatё kafenesh e restorantesh: Le Trou dans la Mur Bar, the Course 

Restaurant (ushqimet e tё cilit pёrmenden nga vetё autori nё fjalё), Closerie des Lilas 

(ku zakonisht shkonte me Xhejms Xhojs) e shumё tё tjerё; shtёpia e tij e parё nё Paris 

(nё kodrёn Montmartre, Place de Tertre), ajo nё Key West nё Florida, etj. Gjithashtu, 

ёshtё e mundur tё vizitohen vende qё frekuentoheshin nga tё çatdhesuarit nё 

bulevardin Montparnasse (qё nga Closerie des Lilas, Restaurant de Petit Trianon 

Saint Germain-des-Pres, etj) duke qenё se “nё thelb, atmosfera e viteve ‟20 ёshtё e 

njёjta.”
191

 

 

 

2.1.2 Në udhë me Xhek Kerouakun 

 

Mbi 50 vite më parë, Në udhë (On the road, 1957)
192

 do të kthehej në simbol të një 

brezi të tërë, Bit (Beat), e do të ndikonte kulturën e rininë amerikane (e jo vetëm atë!) 

për disa dekada me radhë. Padashur, Keruaku kishte krijuar një model për t‟u ndjekur, 

një libër që do të ndryshonte mentalitetin e një vendi të tërë. Ndikimi i librit ishte i 

pashmangshëm edhe për dhjetra artistë, muzikantë, etj, por, a ka ai ndonjë kuptim për 

të rinjtë e sotëm? Çuditërisht, mjafton të lexosh përshtypjet e lëna nga udhëtarë të 

ndryshëm në blogje online e kupton se pushteti i Keruakut vazhdon akoma.  

I shkruar me një stil impresionist apo “spontan” siç e quante vetë autori, 

romani tregon udhëtimet e Keruakut (mishëruar në protagonistin Sal) përmes 

kontinentit amerikan e më pas në Meksikë, shpesh në shoqërinë e miqve të tij, 

veçanërisht të Nil Kesëdi (Neal Cassady - Din Moriarti në libër), Uilljam Barous 

(William Borroughs – plaku Bull Li në libër), Ellën Ginsbërg (Allen Ginsberg si 

Karlo Marks), etj. Gjatë këtyre udhëtimeve (katër), Sal Perëdajsi sheh vende të reja, 

eksperimenton ndjesi të reja e takon një larmi njerëzish.  

 

 
Figura 10. Udhëtimet e Salit te Në udhë 
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Keruaku sheh me sytë e rrëfimtarit e protagonistit Sal Perëdajs. Krahas 

aventurave të të rinjve në rrugët e Amerikës, libri na jep edhe një pamje të 

marrëdhënieve njerëzore të një bote në ndryshim e sipër. Ishin vitet ‟50 dhe në më pak 

se një dekadë më pas, një revolucion i madh shoqëror i priste amerikanët. Bitnikët 

ishin në krye të rezistencës në një shoqëri ku vlerat puritane ishin tashmë të 

vjetëruara. Ata nuk kishin një punë të qëndrueshme me një rrogë fikse dhe jeta e tyre 

ishte gjithçka përveçse e rregullt e normale, tipar që karakterizon të gjithë personazhet 

kryesore të romanit. Mund të thuhet se autori ka meritën që ka ditur të kapë një nga 

momentet kyç të historisë shoqërore amerikane.  

Keruaku duket se ishte plotësisht i ndërgjegjshëm për forcën e shkrimit dhe 

ndikimin tek lexuesi, pasi, siç thoshte ai, “është e lehtë të bësh Parisin të shenjtë, por 

unë dua të bëj Topekën të tillë.” Dhe arriti ta bëjë këtë për Denverin; për lexuesin që 

s‟e njihte Denverin, libri i Keruakut do i bënte të dëshironin ta njihnin. Ai kishte 

aftësinë t‟i frymëzonte e nxiste njerëzit të rijetonin magjinë e jetës në rrugë duke 

ringjallur edhe njëherë ëndrrën amerikane që është e lidhur në mënyrë të 

pashmangshme me lëvizjen. Duket sikur amerikanët kishin qenë gati, duke pritur, dhe 

libri ndezi shkëndijën ... . 

 

 

2.1.2.1 Një flâneur në Amerikën e viteve „50 

 

Në udhë mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, por unë kam zgjedhur ta lexoj 

në dritën e teorisë së flâneur që përputhet me frymën e këtij punimi pasi të ofron një 

mundësi për të ndjekur gjurmët e rrëfimtarit përmes Amerikës.  

Termi flâneur u përdor për herë të parë në letërsi nga Bodleri për t‟iu referuar 

“një personi që ecën nëpër qytet për ta përjetuar atë.” Por, do ishte Valter Benjamini 

(Walter Benjamin, 1892-1940) që do i jepte termit rëndësinë e duhur duke e kthyer në 

objekt studimi në shekullin XX, si “arketip i përvojës moderne urbane.”
193

 Pas tij, 

termi u bë simbol i rëndësishëm për studiues, artistë e shkrimtarë.  

 Në disa prej eseve të tij, Benjamini na jep figurën e dikujt që i prekur nga 

transformimet e fundshekullit XIX dhe risitë e kohës, e gjen veten duke medituar 

nëpër rrugët e Parisit. Këtë flâneur, Benjamini e sheh si një “njeri të turmës”, një 

“shëtitës urban.” 

 Sipas Bodlerit, “turma është universi i flâneur-it, ashtu siç është ajri për zogjtë 

e uji për peshqit.”
194

 Ky shëtitës, për Bodlerin nuk është një endacak i rëndomtë, një 

njeri që rri kot (si në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës), por një vëzhgues symprehtë. 

Ai ecën mes njerëzve të qytetit duke shijuar endjen e tij nëpër kafenetë e bulevardit, 

duke vëzhguar qytetërimin industrial e përjetuar modernen. Si Bodleri, ashtu dhe 

Benjamini shihnin te flâneur-i njeriun që reflektonte mbi problemet e shkaktuara nga 

procesi i modernizmit dhe transformimet që po ndodhnin, prandaj dhe mund të quhet 

një udhëtar i modernizmit.  

 Ashtu si Bodleri e Benjamini, edhe Keruaku ka flâneur-in e tij. Sigurisht, në 

rastin e kёtij tё fundit, distanca nuk lejon ta bësh gjithë rrugën në këmbë, por në thelb, 

koncepti i flâneur qëndron pasi mbi të gjitha ka rëndësi përjetimi. Konteksti mund të 

jetë i ndryshëm, por shpirti është i ngjashëm. Ky rol në vepër luhet nga Sali, i cili 
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duke qenë alteregoja e shkrimtarit, ka për detyrë të tregojë çfarë sheh dhe si e sheh. 

Flâneur-i i Keruakut nuk shëtit më vetëm në një qytet, por në të gjithë vendin e bile i 

kalon edhe kufijtë e tij. Ai ecën, merr autobusin, bën autostop, me një fjalë, është i lirë 

të shkojë nga të dojë. Megjithëse koncepti lindi në Evropë, Keruaku diti ta integrojë 

mirë në kontekstin amerikan të pas Luftës së Dytë Botërore, duke u ndalur më shumë 

te Nju Jorku e San Francisko.  

Nëse Parisi ishte vendi ideal për flâneur-in e shekullit XIX, Nju Jorku është i 

tillë për avangardistët e mes-shekullit XX. Pikërisht aty kishte lindur Gjenerata Bit. 

Qyteti, siç thotë Bill Morgani, gjithmonë kishte qenë si një magnet për shkrimtarët e 

këtij brezi.
195

 Në Nju Jork, Keruaku e personazhet e tij kanë mundësi të sodisin 

arkitekturën, urbanistikën, artin e situatën politiko-shoqërore, por edhe të përjetojnë 

rrëmujën e tij: 

 
Papritur e gjeta veten në Taims Skuer. Kisha udhëtuar tetë mijë milje përqark 

kontinentit amerikan dhe ja ku qëndroja tani përsëri në Taims Skuer, pikërisht në orën 

e trafikut më të tërbuar, duke shqyer sytë e mi prej shtegtari të matufepsur e 

shpirtdëlirë mbi çmendurinë më të plotë e brohorimën të Nju Jorkut me milionat e 

milionat e tij që bëjnë nxitimthi rrugëve për të nxjerrë dollarin e shkretë duke u shtyrë 

e pështyrë mes vete. Një ëndërr makthi ... .
196

 

 

Por, edhe cepi tjetër ekstrem i SHBA, San Francisko kishte çfarë t‟i ofronte flâneur-it. 

Arkitektura e topografia e tij e veçantë e tërhiqnin atë. Duhet kujtuar që në atë kohë, 

San Franciskoja ishte qendër e rëndësishme ku mblidheshin poetët. 

Në udhë bën të mundur që lexuesi të ndajë ndjenjat e emocionet e 

personazheve të tij. Të duket sikur po udhëton me ta, po dëgjon xhaz me ta që nga 

shtëpia. Është forca e rrëfimit ajo që të merr me vete duke bërë që imagjinata të 

fluturojë në vendet e përshkruara. Mirëpo, për disa kjo nuk mjafton, pasi s‟është asgjë 

para ndjesisë së të qenit në rrugë e përjetimit fizik të asaj çfarë përshkruhet në roman. 

Mundësia për të mbërritur në darkë në një qytet e për ta lënë ditën tjetër, liria për t‟u 

shkëputur nga rregullat fikse të rutinës së përditshme, s‟ka të krahasuar. Duhet të jetë 

kjo ndjesi që i bën lexuesit të kthehen në turistë e të dalin në rrugë edhe sot, mbi 50 

vite nga botimi i parë i veprës.  

 

 

 

2.1.2.2 Lexuesi-turist si flâneur në ditët e sotme 

 

Sot, Në udhë përmendet si symbol i gjeneratës Bit e mbahet si manifest kulturor i 

atyre viteve. Por ka edhe nga ata që librin e „lexojnë‟ në mënyrë të drejtpërdrejtë, aq 

sa të ndërmarrin udhëtimin përmes kontinentit thjesht për të provuar ndjesinë e autorit 

apo të personazheve. 

Cilat mund të jenë arsyet që të shtyjnë të marrësh gjithë këtë rrugë? “Vrisja 

mendjen se deri ku përputhej vizioni romantik i Keruakut me realitetin” shprehet 

gazetari i New York Times i cili vendos të shkojë deri në Meksikë për ta zbuluar: 
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Doja të dija ku kishte pasur të drejtë e ku jo dhe çfarë kishte ndryshuar duke qenë se 

ai kishte formuar përshtypjet e miliona lexuesve. Duke ndjekur rrugën nga Mazatlani 

në Meksiko Siti, shpresoja të kuptoja nëse vizioni i tij ëndërrimtar kishte mbetur ...
197

 

 

Kupton se ndikimi i Kerouakut ka mbetur i ndjeshëm dhe e ka ndjekur Meksikën deri 

në ditët e sotme, pasi njerëzit vazhdojnë ta konsiderojnë si simbol të lirisë ku mund të 

bësh çfarë të duash. Duket sikur edhe vetë meksikanëve u pëlqen të identifikohen me 

vizionin ideal të shkrimtarit e madje rrugës gjen edhe një përmendore të autorit.  

 Udhëtimi nga Nju Jorku në Kaliforni me ndalesa në Denver, Çikago, Nju 

Orlins, etj për personazhet në fjalë e veçanërisht për Sal Perëdajsin është jo vetëm 

zbulim i vetes, por edhe frymëzim, një lloj rilindjeje metaforike. Lexuesi-turist që 

niset në gjurmët e Keruakut mund të dëshirojë pikërisht këtë! Për më tepër, fakti që 

vepra është autobiografike përbën një shtysë më vete: “Mund të merrja avionin” 

shprehet një tjetër lexues-turist, “por doja të imitoja Xhek Keruakun i cili e bëri këtë 

udhëtim në 1947 dhe e hodhi në librin e tij Në udhë.”
198

 I njëjti person vazhdon: 

 
Përpara udhëtimit, kisha ndjekur itinerarin e Keruakut duke marrë metronë në 

Bulevardin 7 përmes Morningside Heights dhe Harlemit deri në stacionin 242nd 

Street në Bronks. Autostopi nuk është shumë i sigurtë në ditët e sotme, dhe është i 

ndaluar ose i kufizuar në disa shtete, kështu që mora autobusin numër 1 në Tarrytown 

dhe prej aty, një tren për në Peeksill. 

 

Me keqardhje kupton se e ka të pamundur të gjejë gjithçka si dikur: 

 
Çikago në 1947 vlonte nga xhazi. Sot, Loop [vend që frekuentohej dendur nga 

Keruaku e miqtë e tij] është një vend i shkretë. Teatrot dhe klubet ka kohë që janë 

mbyllur. Xhazi, që dikur ishte tregues i gjallërisë së Amerikës, sot është pronë e 

ekspertëve e historianëve. 

 

Edhe në Denver e njëjta pamje. Në rrugën Larimer, fasadat vazhdojnë të jenë, por 

gjithçka tjetër është venitur: “Bilardot e baret sot janë restorante, argjendari e dyqane 

rrobash.” Po kështu, sipas të njëjtës dëshmi, kryqëzimi mes 23shit dhe Ueltonit, ku 

Keruaku ishte ndalur për të parë një ndeshje softbolli e që gëlonte me pleq e të rinj që 

rrinin në rrugë duke qeshur e biseduar, sot i ka lënë vendin një trafiku të dendur. Kjo 

mungesë, gjithsesi do kompesohet në San Fransisko ku turistit i kthehet disi 

entuziazmi teksa sheh disa godina që kanë mbetur të pandryshuara që nga koha e 

bitëve si “City Lights Bookstore” e themeluar nga poeti bit Lorens Ferlingeti 

(Lawrence Ferlinghetti) dhe muzeu Bit i krijuar nga një adhurues i tyre. 

 

 Ndalesa e parë e turistit keruakian duhet të jetë patjetër në qytetin e Nju 

Jorkut, i cili, siç thotë vetë shkrimtari, “bëhet i idhët e i ftohtë për ibret në dimër, por 

në rrugët e tij, aty-këtu, hera-herës, vjen pak erë njeriu.”
199

 Bill Morgan, biograf i 

Keruakut, që ka hartuar edhe një guidë letrare në gjurmët e Bitnikëve, sugjeron që 

turisti ta fillojë udhëtimin e tij në kampusin universitar Columbia ku Bitët u shfaqën 
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për herë të parë si “farë e egër në një kopsht qyteti.”
200

 Për një përvojë vërtet 

bohemiane në qytetin që nuk fle kurrë do duhej vizituar West Village ku mblidheshin 

Keruaku dhe shokët e tij Kesëdi, Xhinsbergu, etj, për të pirë diçka në “Caffe Reggio” 

që përmendet edhe në libër apo në “Gaslight Café”, një tjetër strofull e njohur e 

bitnikëve në vitet ‟50 ku ata recitonin e Bob Dilan, një ndjekës i tyre do jepte shfaqje 

më vonë, në vitet ‟60. Për një ndjesi autentike, ia vlen të shihet libraria “Gotham Book 

Mart” pasi nuk ka ndryshuar që nga 1946. Një tjetër vend për t‟u vizituar është edhe 

“The White Horse Tavern” në rrugën Hudson ku mblidheshin shpesh letrarët e kohës, 

vend që s‟ka ndryshuar as dekor qysh atëherë, duke mundësuar kështu një përvojë 

edhe më autentike. Që këtu, Sali niset në Denver, Kolorado duke përshkuar 2000 km, 

ndalesa e tij kryesore në rrugën drejt perëndimit. Këtu, ndjekësit e Keruakut mund të 

ndalen në “My Brother‟s Bar” ose “saluni” më i vjetër i Denverit ku Keruaku e 

Kesëdi (Sal e Din) kalonin shpesh: 

 
E përfytyroja veten ulur në ndonjë bar të Denverit në mbrëmje, me gjithë shoqërinë 

përqark, dhe në sytë e tyre unë do ngjaja i çuditshëm e i rreckosur si ndonjë profet i 

cili kaptoi male e fusha për t‟u zbuluar Fjalën e shpëtimit… pa e kuptuar ne po 

lëviznim në krah të tregut me shumicë të frutave, në periferi të Denverit. Dalloheshin 

gjithashtu plot oxhaqe me tym, linja të panumërta hekurudhore, ndërtesa me tulla të 

kuqe, e në thellësi pashë dauntaunin e qytetit me ndërtesat e tij gri, dhe e besova: më 

në fund kisha mbërritur në Denver! Zbrita në rrugën “Larimer”... .
201

 

 

Po në Denver mund të vizitohet “Five Points” ku Sali (e Kerouaku) qëndronin e po 

kështu mund të vizitohet edhe “The Rossonian Hotel” që shfaqet edhe në disa prej 

skenave të filmit bazuar në romanin në fjalë, dikur një qendër e mirënjohur xhazi me 

shfaqje nga  Billi Holidej e Net King Këul. “Charlie Browns Bar and Gril” është një 

tjetër vend ku Kerouaku dhe Kesëdi kaluan një pjesë të madhe të kohës në verën e 

1947 e që akoma shquhet si pianobar.   

Nga Denveri, vazhdon rruga për në qytetin e shpirtit të lirë, San Fransisko 

“qyteti i ëndrrave, vendosur mbi njëmbëdhjetë kodrat mistike, me Paqësorin blu dhe 

murin e tij të mjegullës; e farfuria, e vezullimi i artë i qytetit në pasditen e vonë të 

përjetësisë.”
202

  

Të apasionuarit e Keruakut këshillojnë një ndalesë në zonën e plazhit verior 

(North Beach) e cila duket se akoma ruan atmosferën e kohës së bitnikëve. San 

Fransisko shquhet si vend i rilindjeve kulturore në përgjithësi, e letrare në veçanti. Siç 

shprehet poeti Lorens Ferlingeti në hyrjen e guidës, “Fillimi i viteve ‟50 ishte 

embrioni i lindjes së një Amerike të re, një mentaliteti të ri ... Poetë të rinj dhe 

ëndërrimtarë, vizionarë e endacakë, panë në atmosferën e pasluftës një mundësi për 

t‟iu larguar konformizmit e mërzisë. Dhe kështu, u nisën me autostop nga njëri breg 

në tjetrin për të zbuluar një Amerikë të re. San Fransisko ishte destinacioni i 

fundit.”
203

 Qyteti ka shumë për të ofruar nga ana artistike, si për shembull muzeun Bit 

(Beat Museum) që ruan trashëgiminë bit (letra, dorëshkrime, e suvenire të ndryshme). 

Për të plotësuar edhe më tej këtë rrugëtim, lexuesi-turist mund ta përmbyllë atë me një 

vizitë në Bulevardin Columbus ku gjendet shtëpia e Keruakut e aty pranë edhe libraria 

City Lights Bookstore themeluar nga Ferlingeti. Në fund të shëtitjes mund ta qerasni 

veten me një pije në Vesuvio Café aty afër, një bar që frekuentohej rregullisht nga 
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bitnikët dhe ndjekësit e tyre. Big Sur është një tjetër lokal me emër i lidhur me bitët, 

një vend i gjallë që të bën për vete me atmosferën xhaz dhe fotot e bitnikëve në mure. 

Siç shprehet Morgani, nëse ka një qytet në SHBA që mund të quhet shtëpia e bitëve, 

ky është San Fransisko. Nëse Nju Jorku mund të mbahet si vendlindja e bitëve, 

maturimin e famën, ata e arritën në këtë qytet të bukur bregdetar.
204

  

Numri i vendeve të përmendura në këtë punim është shumë i kufizuar. Guida e 

Morganit është e pazëvendësueshme në këtë drejtim pasi është e pasur me foto të 

rralla e dëshmi autentike të vetë Bitnikëve. Siç shprehet autori, Amerika “e pas luftës 

së dytë botërore, pa televizor e kompjuter” që përshkruan Keruaku te Në udhë, “është 

një Amerikë që po zhduket me shpejtësi” prandaj fton lexuesin ta shohë para se të jetë 

tepër vonë. 

Dikush ka thënë që vepra e artit jeton vetëm nëse rikrijohet. Përjetimi i saj në 

rrugë, besoj se është një nga këto forma të vazhdimësisë së veprës në fjalë. Vetëm 

kështu, ajo mund të bëhet plotësisht pjesë e lexuesit. Turizmi letrar e ka këtë fuqi 

rikrijuese.  

 

 
Figura 11. Dorëshkrim origjinal i Keruakut

205
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2.2 Turizmi letrar britanik 

 

Shekulli XIX është veçanërisht i rëndësishëm pasi ishte kjo periudha kur filloi tradita 

e vizitës në vende që lidheshin me shkrimtarët anglofonë. U zhvillua Stratfordi i 

Shekspirit (që në vitin 1769), pelegrinazhi në vendlindjen e Robert Bërnsit në Ellouei 

(Alloway, 1799), Ebotsfordi i Skotit (Abbotsford, 1811), shtëpia e motrave Bronti në 

Hauorth në fund të shek.XIX, etj.
206

 Pra, udhëtarët anglezë të shekullit XIX filluan të 

interesoheshin për të vizituar vende me lidhje letrare që kryesisht kishin të bënin me 

shkrimtarët e vdekur dhe shkrimet e tyre. Aristokratët e Grand Tour-it kishin treguar 

interes diletant për vende letrare evropiane, si për shembull, shtëpinë e Petrarkës dhe 

nga fundi i shek.XVIII, disa ishin në kërkim të shtëpisë së Rusosë pranë liqenit të  

Gjenevës.
207

 Por, në shek. XIX, ky itinerar u zgjerua si nga ana shoqërore, ashtu dhe 

gjeografike pasi lexues të shtresave të ndryshme nisën pelegrinazhe drejt 

destinacioneve letrare në Britani, dhe më vonë edhe në Amerikë. Lexuesit në masë i 

kapi dëshira për të vizituar varret, vendlindjet dhe shtëpitë e shkrimtarëve të vdekur, 

të kundronin vendet që vetë shkrimtarët kishin vizituar, a për të cilat kishin shkruar. 

            Në të njëjtën kohë, lindën zhanre të reja të cilat varionin që nga kujtimet e 

udhëtimeve, eseja topografike, guida letrare (për të cilën ka meritë të veçantë Xhon 

Mërej), harta letrare dhe libra me itinerare letrare që përshkoheshin në këmbë a 

biçikletë.
208

 U shtuan gjithashtu edhe forma të reja përkujtimoresh, që nga festimet 

publike të ditëlindjeve të autorëve, ngritja e monumenteve e pllakatave në nder të 

autorëve e deri në itinerare në ndjekje të gjurmëve të shkrimtarëve e personazheve të 

tyre, lexime kolektive, marrje e relikeve, blerje e suvenireve, lënia e nënshkrimeve a 

përshtypjeve në librin e vizitorëve, etj.
209

 E gjithë kjo ndeshet edhe sot, duke treguar 

sesi kultura e shekullit XIX vazhdon të konsumohet tashmë nga turistët modernë. 

Ёshtё thёnё kaq shumё pёr turizmin britanik deri tani, saqё ndoshta njё çёshtje 

mё vete do ishte e tepёrt. Pothuaj tё gjithё shembujt e pёrdorur pёr ilustrim nё pjesёn 

teorike tё kёtij punimi bazohen nё letёrsinё britanike. Po kёshtu, 4 ndër 10 vendet e 

para tё klasifikimit tё destinacioneve letrare nё botё, gjenden nё Britani. Pjesa mё e 

madhe e veprimtarive letrare organizohen nё Britani. Dhe sikur tё mos mjaftonte, 

edhe literatura ekzistuese rreth fenomenit tё turizmit letrar duket se i kushtohet 

pikёrisht Britanisё. Pra, mund tё flasim pёr njё traditё e njё industri tё mirё-stabilizuar 

tashmё. Pёr kёtё arsye, kjo çёshtje do japё njё panoramё tё pёrgjithshme tё disa prej 

shkrimtarёve britanikё, kontributi i tё cilёve pёr turizmin letrar nё Britani e më tej, 

ёshtё i paçmueshёm. Do vijojё mё pas njё analizё e librave qё mund tё konsiderohen 

si shembuj pёrfaqёsues tё turizmit letrar nё ishull. 
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       Figura 12. Londra letrare

210
 

 

 

 
Figura 13. Hartë e Britanisë letrare

211
 

 

 

 

2.2.1 Shekspiri 

 

Besoj s‟ёshtё e nevojshme tё shtohet shumё nё kёtё pikё pasi emri e vepra e tij janё 

pёrmendur disa herё si tё lidhura nё mёnyrё tё pazgjidhshme me turizmin letrar. 
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Stratford-mbi-Avon, ku lindi gjeniu ёshtё vendi mё i njohur nё botё pёr turizёm letrar. 

Një qytet me vetёm 23 mijё banorё, ai pret rreth 3 milionё turistё çdo vit.
212

  

 Gjeografia e zonave qё lidhen me trashёgiminё shekspiriane, gjithsesi, shkon 

pёrtej vendlindjes sё tij (ku mund tё vizitohet shtёpia e tij dhe varri, nё Londёr ku 

gjendet dhe teatri Globe) pasi vend-ngjarjet e veprave tё tij shtrihen deri nё 

Danimarkё (Hamleti), Venecia, Itali (Tregtari i Venedikut; Otello), Iliri – Ballkani 

Perёndimor (Nata e Dymbёdhjetё), Egjipt (Antoni dhe Kleopatra) etj, megjithёse 

pёrgjithёsisht pranohet se njohuritё e autorit vinin kryesisht nga burime dytёsore dhe 

jo nga pёrvojat e tij personale. Destinacione si „Kёshtjella e Hamletit‟ nё Danimarkё, 

shtёpia e Romeos e Zhulietёs nё Veronë, apo e famshmja Rialto nё Tregtari i 

Venedikut, i detyrohen jo pak Shekspirit.   

 Shtёpia e shkrimtarit nё Stratford-mbi-Avon njihet tё ketё tёrhequr turistё tё 

paktёn qё nga shekulli XVIII, mes tё cilёve edhe vizitorё me emёr si Ёrvingun, 

Hothornin e Xhejmsin qё gjithashtu kanë lënё edhe kujtime me shkrim pёr kёtё  

pёrvojё. Festa si “Jubileu i Shekspirit” organizohen qё nga 1769 nё nder tё gjeniut. 

Megjithёse i vogёl, qyteti ofron njё pasuri unike tё destinacioneve letrare qё nga 

shtёpia e Shekspirit, ajo e An Hethuej (e shoqja), aktivitete letrare dhe dyqane me 

suvenire letrare. Nga ana tjetër, rindёrtimi i teatrit Globe në Londër qё shёrben edhe si 

muze ёshtё prova mё e mirё se si letёrsia mund tё pёrdoret pёr qёllime turizmi.  

 

  
Figura 14. Shtёpia e Shekspirit                                Figura 15. Varri i Shekspirit nё kishёn Holy Trinity 
(burimi: google images) 

 

 

       

2.2.2 Bajroni 

 

Vepra e tij Shtegtimet e Çajld Haroldit ёshtё interpretuar shpesh si njё libёr udhёtimi 

bazuar nё Grand Tour-in e poetit nё vitet 1809-1811. Ёshtё njё libёr interesant pёr 

larminё e vendngjarjeve qё jo rrallё kanё pёrcaktuar rrugёt pёr t‟u ndjekur nga 

lexuesit e tij. Nё fakt, admiruesve tё Bajronit u duhet tё gjurmojnё hapat e tij jo aq nё 

Angli ku lindi, sa nё kontinent ku kaloi pjesёn mё tё madhe tё jetёs. Vendet qё lidhen 

me tё: Vila Diodati afёr Gjenevёs, Pallati Mocenjigo nё Venecie, Misolongi, etj nuk 

janё angleze dhe poezia e tij ka gjithmonё nuancat lokale tё vendit ku vendosen 

ngjarjet (Shqipёri, Greqi, Itali, Zvicёr). Më gjatë për Bajronin dhe lidhjen e tij me 

Shqipërinë do të flitet në pjesën e tretë të këtij punimi. 
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2.2.3 Uërdsuёrthi dhe trashёgimia e tij letrare njihen pёr rolin e rёndёsishёm nё 

krijimin e Lake District (Zona e Liqenit) si njё destinacion turistik. Fama e tij si „poeti 

i liqenit‟ filloi me botimin e pёrmbledhjes sё poezive, Balada Lirike nё 1798 qё 

kontribuoi nё ndёrtimin e njё versioni piktoresk tё distriktit.  

 Ёshtё veçanёrisht poezia “Endem i vetёm si njё re” qё pёrdoret mё tepёr nga 

bordi turistik pёr tё promovuar liqenet, ndoshta sepse ёshtё ajo qё njihet mё tepёr 

ngaqё ёshtё përdorur gjithmonё nё tekste shkollore. Vetё poezia flet pёr njё shёtitje 

gjatё sё cilёs, poeti arrin nё mes tё njё fushe zambakёsh qё mё tepёr sesa si pamje, 

kanё rёndёsi si kujtim. 

  
Figura 16. Lake District (foto: google images)    

 Figura 17. Shtëpia e Uërdsuërthit  

Uërdsuёrthi gjithashtu krijoi guidёn e tij pёr tek liqenet (Guide to the Lakes) ku mori 

rolin e udhёrrёfyesit (autori jetonte nё zonё pёrveçse shkruante pёr tё). 

Turistët e sotëm, krahas shijimit të panoramës së mrekullueshme të liqenit e 

kodrave përreth që ka frymëzuar jo pak shkrimtarë, mund të vizitojnë edhe shtëpinë e 

Uërdsuërthit dhe muzeun aty pranë.  

 

 

2.2.4 Motrat Bronti – Sharlot, Emili dhe Ana janё gjithashtu mes legjendave nё 

historinё e turizmit letrar. Emri i tyre lidhet mё sё shumti me Hauёthin nё Jorkshir ku 

ato jetuan dhe qё Emili e pёrshkroi nё veprёn e saj Lartёsi tё stuhishme. Elizabeth 

Gaskelli, biografja e parё e Sharlot Brontisë ka meritёn se ishte nismëtarja qё hapi 

rrugёn pёr turistёt e ardhshёm.
213

 Sot ekziston njё zonё e quajtur „Vendi Bronti‟ me 

Hauёthin si qendёr. Atje mund tё shёtitet nё rrugёn kryesore qё ёshtё akoma dhe sot e 

shtruar me gurё si nё kohën e motrave shkrimtare, tё vizitohet muzeu Parsёnixh 

(Parsonage) qё i ёshtё kushtuar kujtimit tё motrave tё famshme dhe ёshtё restauruar 

nё stilin e shekullit XIX.   
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Figura 18. Rruga kryesore nё Hauëth            Figura 19. Muzeu Parsënixh (google images) 

 

„Vendi Bronti‟ gjithashtu tё jep mundёsinё tё vizitosh ndёrtesat qё lidhen me romane, 

si: Top Uidhёns (qё tё kujton banesёn e Hethklifit nё Lartёsi tё stuhishme), Uajkollёr 

(qё lexuesit e identifikojnё me vilёn Ferndean ku jetonte Roçesteri nё romanin Xhejn 

Eёr), etj. 

 Pavarёsisht se mё tepёr lidhet me motrat Bronti, distrikti i Jorkshirit ka edhe 

shumë referenca tё tjera letrare si Lorens Sterni, Ted Hjusi, Silvia Plethi e tё tjerё 

autorё mё pak tё njohur.
214

  

 

 

2.2.5 Xhejn Ostin (Jane Austen) 

 

Njё tjetёr shkrimtare femër e shekullit XIX, ka bёrё tё paharrueshёm njё tjetёr vend 

duke e kthyer atë nё vendngjarjen e njё prej veprave tё saj mё tё mira, Bindja 

(Persuasion). Është fjala për Beth nё Anglinё Perёndimore. Pas versionit filmik 

(ekranizimit) tё romanit, ёshtё trefishuar numri i vizitorёve nё Lajm Park, Çeshir, të 

cilët duan të „prekin magjinё.‟
215

  

 Nё Beth mund tё vizitohen vende qё lidhen me shkrimtaren si: “No.4 Sidney 

Place” njё nga shtёpitё ku jetoi apo vende qё shfaqen nё romanet e saj si pёr shembull 

“Edgar Buildings”, rezidenca e Izabela Thorpit nё Abacia Northënger (Northanger 

Abbey). Gjithashtu, mund tё shёtitet nёpёr qytet, rrugёt dhe ndёrtesat e tё cilit duket se 

nuk kanё ndryshuar shumё qё nga shekulli XIX kur autorja i pёrshkruante dendur e 

me mjaft detaje nё veprat e saj. Mund tё vizitohet edhe Çotёn-i (Chawton) qё pёrfshin 

kujtime tё familjes, mes tё cilave edhe njё tufё flokёsh tё shkrimtares.  

 

  
Figura 20. Qendra XH.Ostin                   Figura 21. Bath (burimi: google image)         
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2.2.6 Tomas Hardi (Thomas Hardy) 

 

Hardi ёshtё njё tjetёr autor veprat e tё cilit kanё njё lidhje tё fortё me konceptin 

„vend‟. Maltbi ia atribuon kёtё lidhje dy veçorive tё romaneve tё Hardit: faktit qё janё 

pjesё e letёrsisё realiste dhe karakterit rural qё ajo mendon se ёshtё tipar i pandashёm 

i tё qenit anglez.  

Sa i pёrket sё parёs, Maltbi argumenton se realizmi i romaneve ёshtё çfarё i 

bёn ata tё besueshёm. Ajo citon Furstin i cili ka theksuar veçantinё e vendit si njё nga 

tiparet kryesore tё romanit realist “si njё mёnyrё pёr t‟i mveshur fiksionit vulёn e 

vёrtetёsisё.”
216

 Vendngjarjet e veprave të Hardit pёrfshijnё qytete, rrugё, kisha, shtёpi, 

bujtina, ura e fusha qё janё maskuar dhe u ёshtё ndryshuar emri. Autori i vendos nё 

zonёn lindore tё Anglisё qё ai e quan Ueseks (Wessex). Nё fakt, kёto janё vende reale 

qё janё riemёrtuar dhe shndёrruar nё vendngjarje të trilluara. Rajoni fiktiv ka marrё 

emrin e mbretёrisё sё vjetёr angleze tё Ueseksit, por qё nuk ekzistonte mё nё kohёn 

kur u shkruan romanet e Hardit. Ajo çfarё duket se i bёn tё besueshёm librat e tij janё 

veçanёrisht pёrshkrimet e detajuara tё skenave rurale dhe fakti qё një pjesë e 

konsiderueshme e vendngjarjeve nё romane bazohet nё ato tё Dorsetit ku Hardi lindi 

dhe kaloi pjesёn mё tё madhe tё jetёs sё tij. Pёrshkrimet duhet tё kenё qenё aq tё 

sakta, saqё njё artikull i vitit 1891 nё Bookman i titulluar “Ueseksi i Tomas Hardit” 

rekomandonte qё lexuesit tё vizitonin Anglinё jugperёndimore duke pёrdorur tregimet 

e shkrimtarit si guidё. Njё tjetёr element qё ia shtonte besueshmёrinё ishte fakti qё nё 

faqet e fundit tё romaneve tё tij, ai kishte pёrfshirё harta (tё vendeve qё ndodhen nё 

Dorset, me njё emёr tjetёr). Nё 1912, Hardi shkroi nё parathёnien e The Woodlanders: 

“Jam i nderuar nga kureshtja qё ёshtё treguar pёr tё zbuluar emrin dhe vendndodhjen 

e vёrtetё tё „Little Hintock‟ ... turistёt mё kanё siguruar se e kanё gjetur pa problem 

dhe ёshtё njёsoj si pёrshkrimi nё libёr.”
217

 

 Maltbi beson se lidhja e dytё mes romaneve tё Hardit dhe destinacioneve 

letrare qёndron nё faktin qё ngjarjet e tyre janё vendosur nё fshat. Sipas Maltbit, njё 

vendndodhje rurale idealizohej nё kohёn kur shoqёria po bёhej gjithnjё e mё urbane, 

gjё qё u shoqёrua me jo pak zhgёnjim. Pёr mё tepёr, vetё nocioni i tё qenit anglez i 

kishte rrёnjёt nё fshat. Nostalgjia bёhet kёshtu pjesё e tёrheqjes: 

 
Nga fundi i viteve 1800, ideologjia e asaj qё nёnkupton tё qenit anglez i ishte 

pёrgjigjur krizёs urbane duke u fokusuar nё idealin rural. Imazhe tё gardheve nё anёt 

e rrugёve, çative me kashtё, zanatçive tё zonёs, gjelbёrimit tё fshatit, kryesisht tё 

Anglisё jugore, edhe nga mesi i 1800-s nuk bёnin pjesё nё pёrvojёn e shumё 

njerёzve. Kёto imazhe janё njё element i pandarё i letёrsisё sё Hardit.
218

 

 

Sot, vizitorёt mund tё shkojnё nё „Vendin e Hardit‟ qendra e tё cilit ёshtё Dorçestёr, 

qyteti qё shfaqet si Kestёrbrixh nё romanet e tij. Studimet e tij ruhen nё muzeun e 

kontesё. 
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Figura 22. Gold Hill, Dorset qё njihet si Shaston    Figura 23. Shtёpia ku lindi shkrimtari, Dorset 

                  nё romanet e Hardit (imazhet: google) 

 

 

   

    
 

 

 

 

  

2.2.7 Uliksi, njё odise 24-orёshe pёrmes Dublinit 

 

2.2.7.1 Xhejms Xhojsi dhe Dublini 

 

Dublini ka qenё shtёpia, frymёzimi dhe vendi ku kanё marrё jetё ngjarjet e veprave tё 

shumё autorёve qё nga Jejtsi (Yeats), tek Hini (Heaney) e mjaft tё tjerё qё s‟ishin as 

dublinas e as irlandezё, por me asnjё prej tyre nuk identifikohet mё tepёr ky qytet sesa 

me Xhejms Xhojsin, duke u kthyer nё personazh tё tё gjithё veprave tё tij, megjithёse 

autori ishte larguar nga Dublini qё nё moshёn 22 vjeçare.  

 Vendi/hapёsira luan njё rol po aq tё rёndёsishёm nё veprёn e Xhojsit sa edhe 

nё jetёn e tij. Shёnimi i Stefan Dedalusit (personazhi qё mishёron mjaft tipare tё vetё 

shkrimtarit) nё fletoren e tij ёshtё mjaft domethёnёs: 

 
Stefan Dedalus 

Shkolla fillore 

Kolegji Klongos Ud 

Sollins 

Distrikti Sildar 

Irlandё 

Evropё 

Botё 

Univers 

                                                                              (Portreti i artistit në rini, kapitulli 1) 

 

Megjithёse qyteti ka ndryshuar qё nga koha e Xhojsit, librat e tij vazhdojnё tё 

shёrbejnё si guidё pёr kureshtarёt letrarё. Nёse nisemi tё eksplorojmё vendet qё 
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lidhen me autorin, do kuptojmё se tё njёjtat vende shfaqen edhe nё veprёn e tij qё 

dihet se ёshtё e mbruajtur me elemente autobiografike. Korku, nga ku e kishte 

origjinёn shkrimtari, pёrmendet nё kapitullin e dytё te Portreti i artistit në rini. 

Bllekroku (Blackrock) nё Dublinin juglindor ku jetoi familja e tij, gjithashtu shfaqet 

nё kapitullin e dytё tё po tё njёjtit libёr. Lagjet ku Xhojsi u rrit pas kthimit tё familjes 

sё tij nё 1893, janё tё pranishme si te Portreti i artistit në rini ashtu dhe te Dublinasit: 

Mountjoy Square, North Richmond Street (tregimi “Araby”, Dublinasit), Fairview 

Strand (Portreti, kreu 5). Po kёshtu, edhe shkollat qё shkrimtari frekuentoi, gjejnё 

shprehje nё punёn e tij krijuese, siç ёshtё rasti i kolegjit Klongous Ud, shkolla jezuite 

qё Stefan Dedalusi pёrmend nё kapitullin e parё tё Portretit. Nё mёnyrё tё ngjashme, 

romani i mёsipёrm nuk lё jashtё as universitetin dhe bibliotekёn Archbishop‟s Marsh 

Library ku shkonte autori nё fjalё. 

            Përmes pamjes së Dublinit që ofron, Xhojsi njëkohësisht përfshin edhe copëza 

të jetës e kulturës irlandeze e përmes tyre, shpalos edhe krenarinë e të qenit irlandez: 

“Cili qytet në botë (o dea o dea!) me dy rrokje e gjashtë shkronja me origjinë ... (ah 

pluhur oh pluhur) mund të mburret se ka a) parkun më të madh publik në botë, b) 

industrinë më të shtrenjtë në botë për prodhimin e birrës, c) rrugёkalimin më të 

populluar në botë ...”
219

 

 Identiteti i Xhojsit është i lidhur ngusht me atë të Dublinit e Irlandës në 

përgjithësi. Duke shkruar për Dublinin, ai shkruan për veten dhe dashurinë për 

vendlindjen të një njeriu që jeton në mërgim. Për Xhojsin, Dublini është vendi i 

dëshirave, kujtimeve, ndjenjave, prandaj dhe e përjetëson në veprat e tij. Xhojsi mund 

të shkruante për ndonjë prej qyteteve ku jetonte në atë kohë: Paris, Trieste e Zyrih, 

por jo, ai zgjedh të shkruajë për qytetin e tij të lindjes. Nga ana tjetër, edhe Dublini 

duket se i është mirënjohës për këtë. Sipas Maloufit, “Dublini si entitet turistik dhe 

metropol evropian, i detyrohet Xhojsit për një pjesë të mirë të identitetit të vet.”
220

  

 Xhon Neshi (John Nash) vëren se, “personazhi i tij gjysëm-autobiografik, 

Stefan Dedalus, mendonte që Irlanda ishte e rëndësishme për sa kohë i përkiste atij”; 

në mënyrë të ngjashme mund të thuhet se Xhojsi ishte i rëndësishëm “për sa kohë i 

përkiste Irlandës.”
221

 Kjo përkatësi është në thelb të veprës së Xhojsit dhe mënyrës se 

si e sheh lexuesi. Duke e portretizuar Dublinin në veprat e veta, Xhojsi e shndërron 

qytetin e tij të lindjes nga një vend i thjeshtë në një hapësirë emocionale e estetike. 

Duke rikrijuar Dublinin përmes tekstit, Xhojsi rikrijon veten e tij, identitetin e tij si 

dublinas e irlandez. Por, identiteti i Xhojsit është i shumëfishtë, gjë që reflektohet 

edhe te larmia e personazheve të tij: Stefan Dedalusi ka origjinë greke, Leopold Blumi 

është hebre hungarez, Moli, e shoqja, ka lindur në Gjibraltar. Ky multikulturalizëm 

tregon vetë identitetin e tij si një njeri që jeton në mërgim por, në të njëjtën kohë është 

ndoshta një nxitje më tepër për turistë nga çdo cep i botës për të gjetur jo vetëm 

Xhojsin, por edhe veten në Dublin.   

 E veçanta e Dublinit të Xhojsit është se ai na shfaqet si një qytet global e 

kozmopolit. Siç shprehet Tindell, “Dublini modern me referenca të Londrës, Nju 

Jorkut, Parisit dhe Romës, shndërrohet në të gjithë qytetet e botës.”
222

 Në këtë 

mënyrë, romanet e tij ofrojnë një hartë për t‟u eksploruar nga turistët aventurierë e 

letrarë. Siç i shkruan në një letër vëllait të tij në 1905, 
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Kur kujton që Dublini ka qenë kryeqytet për mijëra vite, që është qyteti “i dytë” i 

Perandorisë Britanike, që është të paktën tri herë më i madh se Venecia, është e 

çuditshme që asnjë artist nuk ia ka paraqitur botës.
223

 Shprehja “dublinas” më duket 

se ka një kuptim të veçantë dhe dyshoj se mund të thuhet e njëjta gjë për fjalë si 

“londinez” e “parizien” të cilat janë përdorur si tituj nga shkrimtarët.
224

 

 

Duket në këtë mënyrë se dublinasi i mirë, Xhejms Xhojsi ka menduar deri në detaje 

që jo vetëm t‟i shprehë dashurinë, por edhe të lërë një trashëgimi të pasur për qytetin e 

tij të lindjes e t‟i detyrojë lexuesit përmes forcës së veprës së tij të kthejnë sytë nga ai.  

 Edhe mundësitë që shfaqen para turistit modern janë të panumërta. Nё ditёt e 

sotme, organizohen udhëtime tё posaçme nё Dublinin e Xhojsit. Mund tё vizitohet 

shtёpia ku lindi Oliver Gogarti (“Buck Mulligan”) nё veprёn Uliksi, vendi ku 

zhvillohen ngjarjet nё tregimin “Konvikti”
225

 te Dublinasit, rruga 7 Eccles ku ndodhet 

shtёpia e Leopoldit e Molit, e kёshtu me radhё. Bile, mund tё vizitohen edhe vende qё 

lidhen drejtpёrdrejt me autorin, si pёr shembull, shtёpitё e tij apo kolegjet Belvedere 

dhe Triniti ku u arsimua.  

 

 

 

2.2.7.2 Me Uliksin nëpër Dublin 

 

Njё nga romanet mё kontraversalё tё shkruar ndonjёherё, i konsideruar kryevepёr nga 

njёra anё dhe i çensuruar si i pamoralshёm nga ana tjetёr, Uliksi ёshtё njё libёr qё 

pakkush e ka lexuar e edhe mё pak syresh e kuptojnё.  

 Romani u botua pёr herё tё parё nё pjesë nё vitin 1918, por u ndalua nё 1920 

pёr shkak tё damkёs si i pamoralshёm. U botua si libёr nё Paris nё 1922, por u ndalua 

nё Mbretёrinё e Bashkuar dhe SHBA deri nё 1936.
226

  

 Uliksi ёshtё njё libёr rreth asgjёje dhe gjithçkaje nё tё njёjtёn kohё. Asgjё, pasi 

pёrshkruan njё ditё tё zakonshme nё jetёn e Leopold Blumit, njё hebre qё punon si 

agjent reklamash pёr njё gazetё lokale. Gjithçka, pasi nё njё ditё tё vetme, Xhojsi 

krijon njё enciklopedi 700 faqёshe, njё tekst tё pasur me referenca nga shumё fusha. 

Njё ditё e vetme
227

 nё jetёn e njё njeriu universalizohet duke u bёrё dita nё jetёn e 

çdokujt: Uliksi fillon nё kullёn Martelo dhe zgjerohet pёr tё pёrfshirё qytetin, botёn, 

universin. Ajo çfarё Xhojsi ofron ёshtё njё pamje pa fund e hapёsirёs.  

 Historia, e bazuar pjesёrisht (siç sugjeron edhe titulli) nё Odisenё e Homerit, 

ёshtё njё ditё nё jetёn e Stefan Dedalit dhe Leopold Blumit qё enden nёpёr Dublin nё 

njё udhёtim sa fizik, aq dhe mendor. Pjesa fizike e udhёtimit tё Blumit nis nga kulla 

Martelo nё Sendikov e kthim nё shtёpinё e tij nё Rrugёn Ekles. Pёrshkrimet e 

Dublinit tё 1904 janё aq tё detajuara sa çdo historian do t‟i dёshironte. Pjesa 

psikologjike ёshtё gjithashtu e rёndёsishme pasi zbulon marrёdhёniet njerёzore si dhe 

pёrfshin komente me nёnkuptime politike e shoqёrore. Libri ka 18 kapituj qё 

mbulojnё secili rreth njё orё tё ditёs sё personazheve qё fillon nё 8 tё mёngjesit dhe 

mbaron diku nё 2 tё natёs. Çdo kapitull i referohet njё episodi specifik nё Odisenё e 
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Homerit.
228

 Episod pas episodi, zoti Blum kalon nёpёr mjedise tё ndryshme e takohet 

me njerёz tё ndryshёm. Ai kalon nga dyqani i mishit, te varrimi i njё miku, nё kishё 

dhe nё njё banjё turke, nё redaksinё e gazetёs e me radhё. Lёvizja e tij nёpёr Dublin 

kryhet pothuaj gjatё gjithё kohёs pёrgjatё lumit Lifi (lumi i Dublinit), “duke marrё 

parasysh idenё e Xhojsit, por edhe tё tё tjerёve, tё lumit si simbol i rrjedhjes sё 

kohёs.”
229

  

 

 

  

2.2.7.3 Dublini i Uliksit si destinacion turistik letrar 

 

Thuhet qё Xhojsi tё jetё shprehur pёr romanin e tij: “dua tё jap njё pamje tё Dublinit 

qё tё jetё aq e plotё sa nёse njё ditё qyteti do zhdukej papritur nga faqja e tokёs, 

njerёzit do tё mund ta rindёrtonin falё librit tim.”
230

 Me kёtё, Xhojsi ndoshta donte qё 

lexuesit e tij tё besonin se libri ёshtё njё burim faktesh gjeografike po aq sa edhe 

vepёr letrare. Ndërsa për Kempbëllin, kjo mburrje e Xhojsit tregon që “versioni që ai 

kishte krijuar mund të jetë më jetëgjatë se qyteti real mbi të cilin ishte mbështetur.”
231

  

Sidoqoftё, kёto fjalё janё domethёnёse (veçanёrisht nga kёndvёshtrimi i kёtij punimi) 

pasi nёnkuptojnё qё nё njёfarё mёnyre vetё autori donte qё ky libёr tё ishte (mes tё 

tjerash) edhe njё lloj guide. Qёndrimi i lexuesve-turistё pohon se ata vazhdojnё t‟i 

japin librit njё autoritet tё ngjashёm me atё tё hartёs.   

Sipas Xhouzef Frenkut, shumë romancierë i motivojnë lexuesit e tyre që të 

lexojnë ose interpretojnë qytetet (në romanet e tyre) “në mënyrë hapësinore”
232

 pasi 

ata përfaqësojnë një rrjet lidhjesh komplekse që ndihmojnë çdo individ të ndërtojë e 

rindërtojë identitetin e vet. Në këtë mënyrë, qyteti është më shumë se qytet. Sipas 

Leila B.Jamilit, “romanet janë trope narrative, strategji tekstuale si dhe metafora 

vizive përmes të cilave na jepen tipare të veçanta.”
233

 Ajo shton se duke ecur nëpër 

rrugët e qytetit të vet, çdo romancier takon njerëz të tjerë, mëson për  kulturat e vendet 

e tyre dhe kjo gjë e ndihmon të ndërtojë identitetin e vet. “Vendlindja,” shprehet 

Jamili, “është një nga burimet e krijimit të identitetit.”
234

 Duke iu referuar Xhojsit, 

studiuesja thotë se romanet e tij janë “harta metaforike përmes të cilave ai mund të 

shëtisë në mënyrë reale ose metaforike, herë në mënyrë të ndërgjegjshme e herë të 

pandërgjegjshme për të formuar e riformuar veten e tij.”
235

  

 Në njё kёrkim në internet kupton se sot nuk ёshtё gjё e pazakontё tё shohёsh 

turistё tё Uliksit qё ndjekin harta (pёrveç librit) nё kёrkim tё vendeve „reale‟ nё 

veprёn letrare tё Xhojsit. Njё nga veprimtaritë mё tё njohura nё kujtim tё shkrimtarit 
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dhe veprёs sё tij ёshtё „Bloomsday‟ (Dita e Blumit) qё mban emrin e njё prej 

protagonistёve kryesorё tё veprёs dhe organizohet me 16 qershor nё Dublin, njё ditё 

nё tё cilёn fansat e Uliksit festojnё duke lexuar pjesё tё librit dhe ndjekur gjurmёt e 

Blumit nёpёr qytet.  

„Bloomsday‟ qё festoi 100 vjetorin e vet nё vitin 2004, shkon pёrtej kufijve tё 

Irlandёs pasi festohet edhe nё Toronto, Nju Jork, Melburn, Tokio e Buenos Aires.
236

 

Pra, Uliksi na shfaqet sa lokal, aq dhe global. Mekourti shprehet se kjo vepër është në 

radhë të parë një histori rreth Dublinit të Xhojsit, një “metropol kozmopolit që 

kumbon nga jehonat që vijnë nga gjithë kontinenti.” Është ky imazhi jo vetëm i 

Dublinit kozmopolit, por edhe i vetë Xhojsit global. Por ka edhe më tepër: letërsia e 

turizmi ecin paralel me teknologjinë! Në vitin 2013, iPhone krijoi një aplikacion, 

JoyceWays, që të lejon “të shëtisësh me Xhojsin” në rrugët e Dublinit nga shtëpia jote. 

Kjo shërben qoftë si guidë, qoftë si një hyrje informuese për Uliksin. 

Pёrveç kёsaj, ёshtё edhe “Xhiroja e Pabeve” qё pёrfshin njё tur tё pabeve mё 

tё famshme nё kohёn e Xhojsit dhe sidomos ato qё shfaqen nё shkrimet e tij dhe 

vazhdojnё tё ekzistojnё edhe sot siç ёshtё pabi Devi Birn ku Leopold Blumi i Uliksit 

ha për drekë njё sanduiç me gorgonxola e mustardё dhe pi njё gotё Burgundi nё 

episodin „Lestrigonёt‟.  

Eko përmend edhe rastin e adhuruesve të Xhojsit që shkojnë në Dublin në 

kërkim të farmacisë ku Blumi kishte blerë një sapun në formë limoni, dhe për të 

kënaqur kërkesat e turistёve, kjo farmaci që ekziston edhe sot, filloi ta prodhonte 

rishtas këtë lloj sapuni.
237

 

 Uliksi ngjan nganjёherё me odisenё e vetё jetёs sё Xhojsit qё filloi kur ishte dy 

vjeç dhe familja e tij ndёrroi shtёpi pёr herё tё parё, por qё do tё ndiqej nga njё numёr 

zhvendosjesh tё tjera gjatё fёmijёrisё sё tij
238

 prej tё cilave mё e njohura ёshtё ajo e 

kullёs Martelo nё Sendikov e qё pёrmendet si te Uliksi ashtu dhe te Portreti i artistit 

në rini dhe mund tё vizitohet edhe sot e kёsaj dite. Nё moshёn 22 vjeçare, Xhojsi nisi 

jetёn nё ekzil nёpёr kontinent duke u ndalur nё Paris, Zyrih e Trieste, qё gjithashtu 

pёrmenden nga fundi i romanit.  

 Ёshtё mbi tё gjitha saktёsia me tё cilёn Xhojsi ka pёrshkruar Dublinin qё e 

afron romanin me njё guidё udhёtimesh qё mund tё pёrdoret nga turistёt modernё tё 

Uliksit. Sipas Budgenit, Xhojsi pёrdori “Udhёzuesin e Tomit,”  njё libёr qё pёrmbante 

lista tё pronarёve dhe/ose qiraxhinjve tё çdo prone banimi a tregtimi nё qytet. Kjo 

tregon interesin e tij pёr fakte e detaje qё lidheshin me hapёsirёn fizike. Ky pasion i 

Xhojsit pёrmendej edhe nga i ati i cili kishte thёnё se “edhe po ta linin nё mes tё 

shkretёtitёs, ai do ulej e do bёnte njё hartё tё saj.”
239

 Budgen beson se Xhojsi duhet tё 

ketё qenё nё dijeni tё fuqisё sё hartografisё nё lёmin e diturisё pasi lidhja mes 

precizionit topografik tё Uliksit dhe retorikёs sё hartografisё s‟mund tё jetё rastësi. Ai 

vёren se kapitullin “Gurёt vёrvitёs”, Xhojsi e shkroi me njё hartё tё Dublinit para 

vetes “nё tё cilёn ishin shёnuar me tё kuqe itinerari i dukёs sё Dadlit dhe at‟ 

Konmit.”
240

 Mund tё hamendёsojmё se mbёshtetja e Xhojsit te hartat ishte strategjia e 

tij pёr t‟i dhёnё romanit peshёn e faktit.  

 Njё arsye tjetёr mund tё jetё qё ndoshta pikёrisht pёr shkak tё kompleksitetit 

tё veprёs, ёshtё mё e lehtё qё tё pёrdoret harta, gjё qё pёrbёn njё tjetёr pikё afrimi të 

librit me guidat e udhёtimit: 
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Nga kёndi i monumentit kombёtar tё Batlёrit, ai vёshtroi shёtitoren e Beqarёve (161). 

… Ndёrsa vuri kёmbё mbi urёn O‟Konell, njё pufkё tymi shpёrtheu nga muri anёsor. 

Punishte birre me lёndё eksporti. Angleze. Ajri i detit e tharton, mё thanё. Do jetё 

interesante ndonjё ditё tё siguroj kartёn sajё Hankokut pёr tё parё distilerinё (162). … 

Ai u hodh matanё rrugёs Uestmorlend kur S-ja sapo eci mundimshёm anash tij. 

Dyqani i biçikletave tё Roverit. Sot janё ato garat. Qё kur ka kjo? Kur vdiq Fil 

Gilliani. Banonim nё perёndim tё rrugёs Lombard (165). ... Ai e kaloi redaksinё e 

Irish Times. ... Ai ndali nё kryqёzimin e rrugёs Flit. Njё interval dreke pёr gjashtё 

peni te Roui? Duhet tё shoh pёr atё reklamёn nё bibliotekёn kombёtare. Ose pёr tetё 

peni te Bartoni. Mё mirё. E kam rrugёs. Kapёrceu magazinёn e Boltonit nё 

Uestmorlend. Njё skuadёr policёsh doli nga rruga Kollixh njёri pas tjetrit. Njё tjetёr 

skuadёr u duk, pёr nga stacioni, pasi marshonte nё mёnyrё tё çrregullt pёrreth 

kangjellave tё Trinitisё (170-1).  ... Ai e kaloi kёndin e rrugёs Nasau dhe qёndroi 

pёrballё dritares sё firmёs Jits dhe i Biri duke studiuar çmimet e dylbive. Apo tё shkoj 

mё mirё te dyqani i Harrisit sa tё shkёmbej dy fjalё me rioshin Sinkler? (175) ... rruga 

Djuk. Mё nё fund. Duhet tё ha. Te Bartoni. Mё mirё do ndjehem. Mori kthesёn nё 

cepin e Kombrixhit, ende i pёrndjekur (177). Ai doli nё ajёr mё tё pastёr dhe u kthye 

drejt rrugёs Grafton. Ha ndryshe tё hёngrёn. ... Ai hyri te Devi Birn (179-180).
241

 ... 

 

Ky ёshtё njё fragment nga episodi „Lestrigonёt‟ kur Blumi pёrshkon qytetin pёr tё 

gjetur diçka pёr tё ngrёnё. Pёrshkrimi ёshtё kaq i pёrpiktё saqё tё jep ndjesinё se 

mund ta pёrdorim fragmentin si guidё dhe se me siguri do ishim nё gjendje ta njihnim 

vendin e pёrshkruar nёse do ndodheshim atje.   

 Njё tjetёr nga shumё udhёtimet nёpёr Dublin dhe njё nga mё tё gjatёt e mё tё 

detajuarit ёshtё procesioni i funeralit tё Pedi Dignamit nga Sendimaunt nё juglindje e 

deri te Varreza Prospekt nё Veri qё kalon nё ose afёr pjesёs mё tё madhe tё 

vendndodhjeve kryesore nё roman e ofron kёshtu rrugёn pёr t‟u ndjekur nga lexuesit e 

Xhojsit. Ajo fillon nё kryqёzimin e bulevardit Njubrixh dhe rrugёs Tritonvil ku Blumi 

bashkohet me vajtuesit nё karrocёn jashtё shtёpisё sё tё ndjerit dhe vazhdojnё rrugёn 

anёs lumit Doded, nёpёr rrugёn Ringsend, kalojnё urёn mbi Kanalin e Madh pёr tek 

Great Brusuick Street ku Blumi sheh kishёn e Shёn Markut, pёr tё pёrmendur vetёm 

disa emra.  

 Nё mbyllje, do doja tё pёrfshija njё fragment se si turisti Majk Karsnak 

pёrshkruan pёrvojёn e tij nё kёrkim tё gjurmёve tё Xhojsit nё Dublin: 

  
… Nё pranverё vendosa tё rimerrja librin nё dorё pasi planifikova njё udhёtim nё 

Dublin nё qershor. Do isha atje pёr Ditёn e Blumit, njё lloj Star Trek-u letrar ku 

njerёzit vishen si personazhet e romanit dhe recitojnё fragmente ose ndjekin hapat e 

Blumit pёrmes Dublinit. Eksperienca pёr mua ishte çorientuese. Dublinasit, fansat, 

profesorё e studentё kryesisht nga kolegji Triniti kalojnё nëpër rrugё tё veshur me 

kostumet e epokёs. Gra me fustane tё gjata e kapele tё gjera recitojnё pjesё nga 

monologu i Molit. Njё burrё me kapele cilindёr luan rolin e „qytetarit‟ luftarak nga 

episodi i Ciklopit. Pothuajse çdo bar ose librari ka njё broshurё nё vitrinё qё i bёn 

reklamё aktiviteteve qё lidhen me Uliksin. … “Bloomsday” ёshtё prova e ndikimit tё 

romanit dhe arsyes pse kaq shumё njerёz shёtisin Dublinin me Uliksin nё dorё si 

guidё.
242
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Figure 24. „Bloomsday‟ (burimi: google image) 

 

I njёjti vizitor pranon thёnien e Xhojsit tё cituar mё sipёr kur e kupton se mund tё bёjё 

njё tur tё qytetit duke u mbёshtetur te libri. Kёshtu, pabi Davy Byrne vazhdon tё jetё 

aty, siç ёshtё kulla Martelo nё Sendikov (ku fillon romani) nё Gjirin e Dublinit e qё 

ka pamjen qё pёrshkruhet nё roman. Dhe ka mё tepёr: 

 
Po bёhej vonё, por akoma mund tё gjeja disa gurё prove nga Uliksi. Ndalova te harku 

prej guri ku Blumi blen njё libёr pёr Molin (shitёsit ambulantё vazhdojnё tё gjenden 

nё zonё); piva nё bare nё atё qё dikur kishte qenё „lagjia me drita tё kuqe‟ e Dublinit 

ku Leopoldi dhe Stefani takohen; eca pёrgjatё molit ndёrsa dielli po lindte pak pas 

orёs 4 tё mёngjesit duke ndjekur gjurmёt e karrocёs sё kontit nё episodin „Gurёt 

vёrvitёs‟ e duke imagjinuar personazhet e ndryshme ndёrsa shёtisja pёrgjatё bregut 

… 

 

Rasti i Dublinit është padyshim një nga shembujt më të mirë për të ilustruar teorinë e 

Vestfalit rreth natyrës performuese të letërsisë në lidhje me pasqyrimin dhe krijimin e 

hapësirës. Nёse ёshtё e vёrtetё qё romanet mund t‟i japin njё dimension tё ri përvojёs 

sё udhёtimit, dhe qё nga ana tjetёr, pёrvoja e udhёtimit mund tё tё japё njё 

kёndvёshtrim tё ri pёr librin, besoj se ёshtё pikёrisht rasti i Uliksit.  
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2.2.8 Virxhinia Ulfi dhe kulti i grave udhëtare  

 

Virxhinia Ulf (Virginia Woolf, 1882-1941) është një nga autoret me lidhjet më të 

veçanta me turizmin letrar për shumë arsye. Studiues të shumtë e përmendin si 

nismëtare të letërsisë moderne duke vënë theksin veçanërisht në eksperimentet e saj 

me stilin, por pakkush e di se ajo është e para edhe në një tjetër aspekt, atë të turizmit 

letrar.   

 Një udhëtare e palodhur (gjë jo e zakontë për femrat e kohës së saj), Ulfi duket 

se me ndërgjegje të plotë kërkon të krijojë libra që shtrojnë rrugët për t‟u ndjekur nga 

adhuruesit e saj, për t‟i shndërruar ata nga udhëtarë imagjinarë në mendjen e tyre në 

udhëtarë realë që aspirojnë të përjetojnë në terren aventurat për të cilat lexojnë. Në 

çdo vepër të saj, lexuesi gjen shenja që e ftojnë në udhëtim. Përmes historive të saj, 

Ulfi kënaq në mënyrë të veçantë dëshirat për aventurë të grave të shtypura. 

Sipas Kerën Lorënsit, “aventura dhe leximi i aventurës prodhojnë një kënaqësi 

erotike që lidh udhëtarin, shkrimtarin e lexuesin.”
243

 Duke ndërmarrë një udhëtim 

letrar, lexuesi “kapërcen hendekun që e ndan nga autori” dhe në këtë moment “fillon 

komunikimi.”
244

 Të jep kënaqësi fizike e psikologjike e të fut në punë imagjinatën. 

Një ndjesi e tillë është përjetësuar te The Voyage Out (1915) ku Ulfi i referohet 

kërkimeve të saj për territore “të paeksploruara, të mbushura me pasuri të pafund.”
245

 

Ulfi e mvesh udhëtimin me nji tis estetik dhe krijon një formë të re aventure ku femrat 

luajnë rol parësor.  

The Voyage Out (shqip: udhëtim jashtë) synon pikërisht këtë dhe e shpreh me 

këmbëngulje që në titull. Vepra përfshin aventura të ndodhura gjatë leximeve të saj të 

fëmijërisë. Ulfi përjetëson vendin për ta bërë atë, siç thotë Barti “një lloj ligjërimi”, 

“një sistem komunikimi”, ose “një mesazh.”
246

 Siç komenton Ulfi në esenë e saj 

“Portrete vendesh”: “Psikologjia e tokës bëhet edhe më komplekse sa më shumë 

mendon për të… . Prekja e objektit real, emri me shpatat e kryqëzuara mbi të, një 

kasolle me datën gdhendur mbi derë, mjaftojnë për të nxitur kureshtjen.”
247

 

E njëjta ide gjendet edhe në artikullin tjetër të saj me titull “Në kërkim të 

rrugëve”
248

 për të cilin Hill-Milleri shprehet: “Londra i ka dhënë asaj një bollëk 

materialesh që kanë nxitur krijimtarinë letrare të Ulfit, e kanë lidhur atë me mendjet e 

zhdukura, e kanë transportuar përtej vetes në një bashkim me jetë të tjera.”
249

 

 

 

2.2.8.1 Një vëzhgim letraro-turistik i veprave të Ulfit 

 

Kur shkruhet për një vend, ky i fundit merr një domethënie të veçantë, gati mitike. 

Nëse i referohemi përkufizimit të Bartit për mitin, si “një shumësi shenjash, një shenjë 
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globale”
250

 ne mund ta shohim një vend si shënjues të formuar nga një shumësi 

shenjash. Një vend i caktuar mund të shënjojë ditët e lumtura të fëmijërisë duke 

vendosur kështu lidhje me të shkuarën, por që shpesh përzihet edhe me të tashmen. 

Për shembull, “Talland House” te To the Lighthouse
251

 nuk është vetëm një realitet 

material, një shtëpi fshati për të kaluar një fundjavë a pushimet verore, por edhe një 

hapësirë imagjinare e një vendi të dashur familjar që na jepet përmes syve të 

Virxhinia Ulfit e brenda së cilës ajo sheh prindërit, kushërinjtë, miqtë dhe ngjarjet e 

paharrueshme të fëmijërisë e jetës së saj. Imazhet që ajo krijon evokojnë jo vetëm 

peizazhin fizik, por janë edhe nostalgjike në nivel personal e shoqëror. Sipas Kuentin 

Bellit, për Virxhinian, udhëtimi për në Kornuoll ishte “një kredhje në nostalgji; treni 

që ajo merrte në Pedington dhe e çonte në të shkuarën … .”
252

  

 Te fari (1927) ishte libri përmes të cilit Ulf shtroi përfundimisht rrugën për 

udhëtarët, turistët dhe aventurierët. Romani është i mbushur me kujtime të fëmijërisë 

së saj, të përjetësuara në një sfond që i ndriçon: fari. Thjeshtësia e ndjenja me të cilën 

rrëfehen këto kujtime bëjnë që Talland Hauz, shtëpia e Virxhinias, të bëhet shtëpia e 

çdo lexuesi (e turisti). Si për të dashur të joshë lexuesin, ajo qëllimisht përmend 

shtëpinë e Shekspirit, ndoshta duke shfaqur kështu një dëshirë të fshehtë që edhe 

shtëpia e saj të ketë një ditë fatin e shtëpisë së shkrimtarit të madh: “[Zoti Ramsej] 

mendoi për një artikull në The Times që tregonte se shumë amerikanë vizitonin 

shtëpinë e Shekspirit çdo vit. „Sikur Shekspiri të mos kishte ekzistuar kurrë‟, pyeti 

veten ai, „a do ishte bota sot shumë më ndryshe?‟”
253

 Duket se Ulfi parashikon çfarë 

do ndodhë me Talland Hauzin, një ndër destinacionet letrare më të vizituara sot. 

 Duhet thënë se të gjitha veprat e shkrimtares kanë baza reale pasi mbështeten 

në përvojat e saj personale në vendet që përshkruan, përndryshe s‟mund të kishim 

kurrë panorama letrare aq të detajuara të rrugëve të Londrës si te Mrs Dalloway apo 

The Years. Po kështu, Kornuolli e Seint Ivsi janë vizatime të sakta të vendeve reale, 

sigurisht, të filtruara përmes imazheve letrare. Sipas Hill-Millerit, Seint Ivsi, fari i 

Godrevit dhe Talland Hauzi janë shumë të rëndësishme për jetën dhe veprën e Ulfit. 

Kornuolli rishfaqet shpesh jo vetëm në To the Lighthouse, por edhe në Jacob‟s Room 

e The Waves. Seint Ivsi dhe Talland Hauzi formojnë kujtimet më të hershme të 

fëmijërisë së saj, kurse zhurma e detit jehon në të gjitha romanet e saj.
254

  

 Te Zonja Dellouei, Ulfi jep një përshkrim aq të plotë të metropolit londinez, sa 

duket sikur do të sfidojë Xhojsin me Dublinin e tij. Si në rastin e këtij të fundit, edhe 

romani i Ulfit (i cili gjithashtu zhvillohet në 24 orë) mund të përdoret fare mirë si një 

guidë për shëtitjet në qytet. Këtë ka bërë Hill-Milleri e cila i ka kushtuar një kapitull 

të plotë
255

 asaj çfarë quan “xhiro me Zonjën Dellouei.” Ajo ka vizituar të gjitha rrugët 

që personazhet: Klarisa, Septimus, Rezia, etj përshkojnë në libër dhe përshtypjet e saj 

i shkruan me detaje për të tjerë udhëtarë që si ajo do kenë dëshirë të ndjekin këto 

gjurmë. Ajo gjithashtu përshkruan turin “Bloomsbury” që lidhet ngusht me karrierën e 

Ulfit si shkrimtare dhe shtëpinë e prindërve të Vixhinias në Kensington, lagje ku ajo 

kishte kaluar fëmijërinë.  

 Duke qenë se një pjesë e mirë e librave të saj mund të “përkthehen” në gjuhën 

e turizmit, duket se me a pa dashje, Ulfi luan rolin e promovueses së turizmit që ka 
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bukurinë e magjepsjen poetike të gjuhës që nuk gjendet në broshurat e udhëtimit. 

Fakti që Ulfi ka sy të mirë për detaje mund të diktohet edhe nga puna e saj si gazetare. 

Interesante është që Ulfi na ofron një lloj aventure brenda aventurës pasi edhe 

vetë personazhet e saj ndërmarrin udhëtime që i çojnë në ndryshimin e perceptimit të 

jetës. Kemi (Cam), personazhi femër më aventuriere te To the Lighthouse, kupton që 

udhëtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Kur varka i afrohet ishullit dhe farit, 

ajo kupton se përfytyrimi i saj i fëmijërisë është krejt i ndryshëm nga ai i tashëm, si e 

rritur. Bile, fari krijon një lloj marrëdhënieje të re mes fëmijëve dhe të atit. Është si 

një lloj pasqyre ku ata mund të shohin e të kuptojnë më mirë veten dhe njëri-tjetrin. 

Është një udhëtim sa i jashtëm aq dhe i brendshëm. Një tjetër personazh (femëror) 

Lili, “ndihet e plotësuar” sepse nga “aty ku ndodhet tani, mund të thotë se ka rënë në 

dashuri me vendin.” Këtë ndjenjë që ajo e shpreh në telajo, Ulfi e tregon përmes 

fjalëve.  

Veprat e Ulfit janë shembuj tipikë të librave me udhëtime në letërsinë artistike 

të shekullit XX. Ato përmbajnë mjaft kode kulturore e etnologjike. Ajo sillet si turiste 

letrare a bartesiane kur lexon veprat e të tjerëve dhe fton lexuesit të sillen si të tillë kur 

lexojnë veprat e saj. Vetë Ulfi si antituriste (a turiste intelektuale) vepron si etnografe 

e interesuar për shenjat e ndryshme të kulturës të cilat i “përkthen” sipas kodit të saj të 

të kuptuarit. Fakti që Ulfi shkruan për ato që ka parë vetë, është një shtysë më shumë 

për lexuesin-turist, pasi, edhe kur shkruan, ajo mendon si udhëtare.
256

 Siç shprehet 

edhe Fasëll, duke lexuar një libër udhëtimi, lexuesi bëhet “dyfish udhëtar” pasi 

njëherë udhëton nga fillimi deri në fund të librit, pastaj “në krah të udhëtarit letrar.”
257

  

Një nga veçantitë e prozës së Ulfit është se megjithëse „vendi‟ luan rol të 

veçantë në veprat e saj, më tepër sesa përshkrimi i tij, ndihet ndikimi që ka ky vend te 

autorja, pasi, siç u tha, Ulfi shkruan bazuar në përvojat e saj jetësore e vendet reale që 

ka parë. Kështu për shembull, te To the Lighthouse, ajo shpesh përdor simbole të detit, 

dallgëve, anijeve për të evokuar kujtimet e fëmijërisë. Kjo është shumë interesante në 

këndvështrimin e turistit letrar pasi në këtë mënyrë, përshkrimi „i çaluar‟ nxit më fort 

kureshtjen e tij për të shkuar e  parë vetë vendin në fjalë.  

Në pothuaj të gjitha veprat e saj, Ulfi i vendos ngjarjet në një vend që e njeh 

mirë. Te Mrs Dolloway ajo portretizon Londrën dhe rrugët e parqet e saj; te To the 

Lighthouse vendi i përshkruar është evokim i Seint Ivsit në Kornuoll. Këtu ajo 

përshkruan një vend imagjinar në Skoci dhe e përzien me elemente të Kornuollit. Po 

kështu edhe te The Waves, megjithëse se në pamje të parë duket një histori plotësisht e 

trilluar duke qenë se ngjarjet zhvillohen në ishullin imagjinar Robinsonade.
258

 

Gjithsesi, pavarësisht emërtimit imagjinar të ishullit, bazat për krijimin e tij janë reale. 

Siç shprehet Martin Grini, në rastin e historive me aventura, “trillimi dhe fakti 

pasqyrojnë dhe ushqejnë njëri-tjetrin.”
259

 Për t‟u kthyer te The Waves, e veçanta e 

këtij libri është se ndryshe nga romanet e aventurës të shkruar deri në atë kohë, ky i 

Ulfit, jo vetëm është shkruar nga një femër, por edhe vë në qendër të tij femrat, të cilat 

ishin lënë në hije nga autorët meshkuj.   

 Letërsia, veçanërisht ajo artistike (fiksioni), të mundëson një udhëtim 

metaforik jo vetëm në botën e imagjinatës, por edhe në atë reale. Në të gjithë veprat e 

Ulfit, mund të udhëtosh në imagjinatë por edhe të bëhesh turist letrar e të nisesh në 

kërkim të vendit që përshkruhet në libra. Kështu, mund të bësh një shëtitje krah 
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Klarisa Dellouejt e Piter Uolshit nëpër Londër.
260

 Në të njëjtën kohë, mund të bëhet 

një udhëtim i brendshëm në mendjen e Klarisës e Piterit të cilët udhëtojnë në të 

shkuarën e tyre ose në kohën e rinisë së tyre në Borton.  

Një nga metodat që përdor Ulfi për të nxitur lexuesin-turist është krijimi i 

subjekteve etnografike që përfshijnë zakone e tradita, tipike për shkrimet 

antropologjike. Vepra e Ulfit është interesante jo vetëm për topografinë e pasur, por 

edhe për njohuritë e saj kulturore. Përshkrimi që ajo i bën ushqimit, për shembull, 

është i tillë sa ta bëjë lexuesin të shkojë në vendin e përshkruar vetëm për të shijuar 

ushqimin. Kështu, bie fjala, te To the Lighthouse, Ulfi i bën një përshkrim të detajuar 

„Boeuf en Daube‟ gatuar nga receta franceze e gjyshes së zonjës Ramsej. Sipas Bartit, 

ushqimi është “një dukuri që i korrespondon vetë kuptimit të kohës së lirë.”
261

 Kështu, 

përshkrimi i gatimit kthehet në një lloj diskursi kulturor përmes të cilit ne njohim  

tjetrin. Më tej, krahasimi që shkrimtarja i bën ushqimit anglez e atij francez duket 

sikur është i qëllimshëm për të treguar këtë ndikim kulturor te turisti letrar. Gjatë 

udhëtimeve të saj në Francë, ajo e kupton se vera, siç thotë Barti, “mund të  mbulojë 

të gjitha aspektet e hapësirës e kohës për një francez [...] është një totem [...] që duket 

se i përket vetëm atyre.”
262

 Duke përdorur këtë “shenjë” tipike të të qenit francez, Ulfi 

na shfaq jo vetëm dashurinë e saj për Francën, por edhe aftësinë e saj për të lexuar dhe 

dëshifruar domethënien e pijes. Shenja të tjera kulturore përfshijnë vallëzimin dhe 

operan. Te The Voyage Out jepet një përshkrim i detajuar i një grupi turistësh që 

përfshihen në vallet e vendit ku kanë shkuar; po këtu, nuk mungon edhe referenca për 

teatrin në Bajerojt në Gjermani që Ulfi e kishte vizituar edhe vetë.
263

 Të gjithë këto 

referenca tregojnë përpjekjet e Ulfit për të përkthyer kodet kulturore të vendeve ku ka 

qenë dhe nga ana tjetër për të bërë që tregimet e saj të udhëtimit të nxisin lexuesit e 

saj për t‟u kthyer në turistë. Në këtë mënyrë, autorja, siç thotë Barti “e transformon 

ritin turistik në një aventurë të peizazhit dhe intelektit.”
264

 Ajo jep idenë se udhëtimi 

është si një ëndërr, veçanërisht për femrat, pasi i jep formë një sërë përshtypjeve që 

mbesin përgjithmonë në mendjen e një gruaje dhe ndikojnë në personalitetin e saj: 

 
Dritat e Londrës do më rrethojnë në këtë kohë nesër në mbrëmje, siç po shkëlqen fari 

tani. Ky është një mendim që shoqërohet me melankoli pasi pavarësisht bukurisë së 

këtij vendi, të nisesh është si të marrësh me vete diçka që ke kohë që e njeh e që 

mund të mos e shohësh për shumë vite. Do doja ta kisha parë më shpesh kur kam 

pasur mundësi.
265

  

 

Romanet e Ulfit përfshijnë një kombinim të raporteve objektive të udhëtimit dhe 

aventurave subjektive të trilluara. Ajo e bën lexuesin të shohë jo vetëm me sytë e 

mendjes, por edhe me sytë e një guide udhëtimi. Te The Voyage Out (1915), Ulfi 

ndërton përvojat e turistëve të ndryshëm. Gjatë shkrimit të librit, shkrimtarja udhëtoi 

dendur në Angli dhe jashtë saj, ndikimi i të cilave ndihet jo pak në libër ku përdoren 

edhe mjaft aluzione nga vepra të tjera. Udhëtimi ndodh në koloninë Santa Marina të 

Amerikës Jugore, por që nuk gjendet askund në hartë. Kjo bën që vepra e Ulfit të jetë 

njëfarë eksplorimi gjatë të cilit ajo zbulon një tokë të re, Santa Marinën, përshkruan 

ndikimin që ky udhëtim ka te disa prej personazheve të saj dhe ndryshimet që ndodhin 
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te ata. Romani përshkruan tre udhëtime, ku secili bën të mundur një udhëtim të 

„brendshëm‟ ose „të jashtëm‟. I pari është një udhëtim detar për në Santa Marina me 

anijen Eufrosinë; i dyti, një udhëtim turistik për t‟iu ngjitur malit Monte Rosa dhe i 

treti është një udhëtim eksplorues në një lumë. Duke i përfshirë personazhet e saj në 

tre udhëtime të ndryshme, Ulfi i jep atyre mundësinë të përjetojnë forma të ndryshme 

të udhëtimit dhe i klasifikon në tri kategori. Të parët janë ata që bëjnë udhëtimin më 

aventuresk, por edhe më të vështirë e me rreziqe; të dytët janë turistë të thjeshtë e disi 

sipërfaqësorë që kërkojnë thjesht kënaqësi; të tretët janë ata që mund të konsiderohen 

si turistë bartezianë.  

 Anija Eufrosinë është një lloj personazhi më vete. Besoj se është një zgjedhje 

e qëllimshme e Ulfit e një perëndeshe mbrojtëse për gratë udhëtare. Edhe udhëtaret jo 

më kot janë zgjedhur femra, si për të treguar dëshirën e shkrimtares për t‟i parë gratë 

jashtë mureve të shtëpisë. Sipas Elis Foksit,
266

 ky roman tregon udhëtimet e 

brendshme të Ulfit në letërsinë elizabetiane të udhëtimit dhe ndikimin e saj në jetën 

dhe veprën e shkrimtares.  

 Në kapitullin 20 të romanit në fjalë, një grup turistësh bartezianë vendosin të 

nisen në një udhëtim në zona të pashkelura, duke mishëruar kështu dëshirën e 

turistëve të rinj intelektualë anglezë për të zbuluar vende ekzotike. Zona që ata 

zgjedhin për të udhëtuar është një lumë që qysh në kohën e Elizabetës “pakkush e ka 

parë. [...] Dhe asgjë s‟ishte bërë për t‟i ndryshuar pamjen nga ç‟kishte qenë në sytë e 

udhëtarëve elizabetianë.”
267

 Kjo padyshim nxit lexuesin i cili mbushet me dëshirën 

për të ndjekur itinerarin e përshkuar nga personazhet në fjalë që udhëtojnë për 20 

milje “dhe arrijnë bregun e lumit me të rënë nata.” Në mes të pyllit ku asgjë nuk 

pipëtin, ata ndihen të lirë nga kufizimet e shoqërisë. Personazhet e përjetojnë si të 

ishin ata eksploruesit e parë. Hill-Milleri e sheh këtë ekspeditë jo thjesht si aventurë 

pushimesh, por si një mënyrë për të qenë larg pseudo-vendeve si hotelet e larg 

turistëve të zakonshëm.    

 Në njëfarë mënyre, Ulfi hap faqet e para të historisë së turizmit dhe tregon se 

turizmi është në shumë aspekte zgjatim i zbulimeve të dikurshme, pasi turisti, siç 

thotë Eshkrofti, “hyn në territorin e „tjetrit‟ në kërkim të një përvoje ekzotike.”
268

 

Sipas Gaston Bashlarit, një libër udhëtimi në letërsinë artistike përfshin një 

sistem shenjash e kodesh që variojnë e nxisin dëshirën për të udhëtuar. Një aventurier 

është në kërkim jo vetëm të vendeve, por edhe të hapësirave, pasi vendi i jep njeriut 

kënaqësi, kurse hapësira nxit dëshirën e njeriut. Është pikërisht kjo „topofili‟ që 

shpjegon dëshirën për udhëtim e aventurë.
269

  

Ulfi ishte e lidhur fort me vendin. Në një prej udhëtimeve të saj të shumta, ajo 

ishte bërë nostalgjike dhe kishte thënë: “Është e çuditshme se si krijohet malli. Ai 

ushqehet me emra; kështu, thjesht fjala „Devon‟ të duket më e bukur se çdo poezi. 

Edhe një rrugë e lagur e Londrës të duket më e bukur se e gjithë Greqia. Nuk na merr 

malli për njerëzit, por për vendet.”
270

 

Jan Moris vëren se edhe kur vendosi t‟i jepte fund jetës, e bëri këtë në një 

lumë jo larg shtëpisë në Saseksin e saj të dashur.
271

 Morisi ka shkruar Udhëtim me 

Virxhinia Ulfin duke ndjekur gjurmët e shkrimtares në vendet ku ajo ka udhëtuar në 
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Angli e jashtë saj. Megjithëse është mbështetur kryesisht në ditaret, letrat e artikujt e 

autores më tepër sesa në romanet e saj, gjithsesi është interesante dëshira e tij për të 

parë atë çfarë ka mbetur që nga koha e shkrimtares. Udhëtimi nis që nga Saseksi e 

Kornuolli i saj i dashur e vazhdon në Londër, Itali dhe Rivierë, malet greke e pyjet e 

Spanjës etj. duke i shoqëruar rrëfimet e tij me komente për autoren në fjalë. Libri i 

Morisit mund të ishte një guidë e mirë për turistët modernë të cilët mund ta fillojnë 

shëtitjen e tyre nga shtëpia ku lindi shkrimtarja në lagjen Kesington në Londër, e më 

pas në shtëpinë ku kalonte pushimet verore, Talland Hauz në Seint Ivs, Kornuoll dhe 

shtëpinë ku jetoi me të shoqin në Monk House, Saseks. Po kështu, në Londër gjenden 

dy sheshe që lidhen me V.Ulfin dhe grupin “Bloomsbury” ku ajo bënte pjesë si dhe 

shumë vende që shfaqen te Mrs Dolloway; mund të shkojnë në Kent ku vendosen 

ngjarjet e Orlando apo në Kembrixh për A Room on One‟s Own. Sot ka mjaft ture 

letrare të mirë-organizuara dhe libra-guidë në nder të Virxhinia Ulfit që lehtësojnë 

çapitjet e lexuesve-turistë. 
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2.3 Shembuj bashkëkohorë  

 

 

2.3.1 Nё rrugё pёr tё dëshifruar Kodin e Da Vinçit 

 

Nёse librat e shqyrtuar deri tani i pёrkasin asaj qё zakonisht konsiderohet „klasike‟ 

ose „letёrsi e lartё‟, dy tё tjerat nё vijim mund tё pёrkufizohen si pjesё e kulturёs 

popullore e komerciale, megjithёse ka nga ata qё mund tё argumentojnё se edhe kёto 

libra tashmё janё kthyer nё klasikё; nё kёtё pikё, termi do kёrkonte njё argument tё 

detajuar se çfarё duhet konsideruar „klasike‟ gjё qё do devijonte nga qёllimi primar i 

kёtij punimi. 

 Idea pёr tё pёrfshirё Kodin e da Vinçit nё listёn e librave qё kanё kontribuar nё 

historinё e turizmit letrar erdhi nga njё ... bisedё nё tren! Bashkёbiseduesi im po mё 

tregonte jo pa pasion se ai kishte vizituar disa vende nё Romё duke pёrdorur si guidё 

librin e Den Braunit, Ёngjёj e djaj. Mё joshi mendimi tё provoja tё bёja tё njёjtёn gjё 

(nё mёnyrё virtuale) me njё tjetёr libёr tё Braunit, edhe mё tё njohur e qё e kisha 

lexuar, Kodi i da Vinçit (2003). Vetёm kur nisa tё bёj kёrkime nё 2009 kuptova sa e 

vonuar isha pasi romani kishte vite qё ishte pёrfshirё nё vijёn e parё tё turizmit letrar 

e bile duke qenё pjesё e njё sёrё guidash si Guida e vizitorёve nё Parisin e da Vinçit e 

shumё tё tjera tё ngjashme tё krijuara mbi modelin e librit dhe që ofrojnё udhëtime të 

posaçme pёr eksplorimin e qytetit duke vizituar vendet qё pёrmenden nё libёr. 

Ekzistojnë edhe itinerare si „Dёshifrimi i kodit tё da Vinçit‟ qё ndjekin të gjithë kursin 

e librit nga Parisi nё Londёr e nё Edinburg.   

 Me 81 milionё kopje tё shitura dhe i pёrkthyer nё 44 gjuhё, libri ёshtё 

shndërruar nё fenomen. Duke arritur tё ndezё interesin pёr artin, historinë dhe fenë, 

libri ka kohё qё i ka kapёrcyer kufijtё e letёrsisё. Ndikimi i tij ёshtё veçanёrisht i 

dukshёm nё turizёm. Kёshtu, vetёm muzeu i Luvrit ka shёnuar 800,000 turistё mё 

shumё nё vit qё nga botimi i librit. Nё faqen zyrtare tё muzeut nё internet, ka njё 

artikull tё veçantё qё i kushtohet fenomenit Kod i da Vinçit:    

 
Botimi nё vitin 2003 i romanit tё Den Braunit, Kodi i da Vinçit, ka patur njё ndikim tё 

rёndёsishёm nё shkёmbimet mes disa vizitorёve tё muzeut dhe njerёzve nga 

industritё kulturore ose turistike qё janё nё kontakt tё drejtpёrdrejtё me ta. Duke 

filluar qё nga vera e vitit 2003, tre muaj pas botimit tё librit nё Shtetet e Bashkuara, 

lektorё dhe ciceronё qё shoqёronin grupet e vizitorёve tё muzeut vunё re se gjithnjё e 

mё tepёr po shtoheshin pyetjet. Vizitorёt anglisht-folёs duket se po interesoheshin pёr 

pikturat e Leonardo da Vinçit dhe Karavaxhos dhe pёr vende si piramida e galeria e 

madhe, pёr sistemin e sigurisё sё muzeut apo „dhomёn e Mona Lizёs‟ dhe e gjithё 

kjo, jo pёr motive artistike a historike, por pёr lidhjen e tyre me romanin. Gjesti i 

Virgjёreshёs te “Madona e shkёmbinjve”, numri i xhamave tё piramidёs dhe nё 

veçanti mendimet e ekspertёve rreth “zbulimeve” qё bёnte romani, po ktheheshin nё 

tema diskutimi tё mirёfillta. Me pёrkthimin e librit dhe suksesin e tij ndёrkombёtar u 

shtua kjo tendencё edhe nga vizitorёt italianё, spanjollё, japonezё, rusё e francezё 

pёrveç atyre anglo-saksonё. Nё 2006, efekti i Kodit tё da Vinçit  ishte bёrё pjesё e 

jetёs sё pёrditshme tё organizatorёve tё vizitave nё Luvёr. Ekranizimi i librit nё film 

nё 2006 do tё thotё se fenomeni i Kodit do zgjasё ...
272
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Po kёshtu, Reni, njё fshat prej vetёm 26 banorёsh ka tёrhequr me mijёra turistё qё i 

kanё sjellё ekonomisё sё fshatit njё pasuri prej mё shumё se 20 milionё euro, sipas 

lajmeve tё CBS:  

 
Njё shёtitje 4-minutёshe do ju çojё nga njёri cep i fshatit te tjetri. Ajo çfarё sjell 

dyndje turistёsh kёtu ёshtё njё mister i hershёm dhe tashmё edhe lidhja me njё nga 

romanet mё tё shitur tё tё gjitha kohёrave, Kodi i da Vinçit ... Disa fshatarё, shumё 

prej tё cilёve nё moshё tё thyer, frikёsohen kur mendojnё pёr turmat e njerёzve qё do 

vijnё nё verё pёr shkak tё publicitetit tё librit e tashmё edhe tё filmit. “Nёse rritet 

numri i turistёve,” thotё majori L‟huilier, “do na duhet tё nxjerrim rregulla e ligje tё 

reja. Vitin e kaluar erdhёn 150 autobuzё. Po tё kemi 300 a 400 tё tillё do na duhet ta 

rimendojmё.”
273

  

 

Fshati, megjithёse nuk pёrmendet drejtpërdrejt nё roman, mendohet se fsheh misterin 

se Jezusi dhe Meri Madalena u martuan nё fshehtёsi dhe patёn njё fёmijё, siç 

pretendohet nё roman, por qё ёshtё pёrmendur edhe nga libra tё tjerё para tij.  

I mbёshtetur edhe nga versioni filmik i krijuar tre vite pas librit, Kodi ka 

frymёzuar mijёra pelegrinё letrarё pёr tё ndjekur gjurmёt e Robert Langdonit e Sofi 

Nevёsë. “Ajo çfarё Brauni ka bёrё ёshtё se i ka dhёnё njerёzve njё hartё dhe i ka 

ndezur shpirtin e kuriozitetit” thotё Den Bёrnsteini, autor i Sekretet e kodit: misteret e 

paautorizuara tё kodit tё da Vinçit.
274

 Pavarёsisht pёrmbajtjes sё diskutueshme (apo 

ndoshta pikërisht falё saj!), romani duhet vlerёsuar pёr faktin qё arriti tё rriste 

interesin pёr art, histori e fe.  

Ndikimi qё libri ka pasur nё turizёm pёrmendet dhe vlerёsohet nga njё artikull 

rreth njё filmi tё ri qё bazohet nё njё roman, ngjarjet e tё cilit janё vendosur nё Skoci: 
 

Krerёt e turizmit pёrgatiten pёr njё Kodi i da Vinçit tё dytё pasi turistёt amerikanё 

dynden drejt Skocisё tё nxitur nga suksesi mё i fundit kinematografik i Hollivudit. 

Outlander (I huaji), i autores amerikane Dajana Gabaldon ёshtё kthyer nё fenomen nё 

SHBA duke u pёrfshirё nё listёn e mё tё mirёve nё gazetёn New York Times ... . 

Romani i Gabaldonit ka ngjallur interes rreth jetёs sё malёsive skoceze, me forume 

online qё i kushtohen librit ... . Një amerikane, Xhudi Loustater tani organizon turet 

Gabaldon nё Skoci si pjesё e kompanisё sё saj, Selltik Xhёrnis. Turnetё e saj vjetore 

prenotohen qё para mbylljes sё afateve dhe parashikohet njё rritje e mёtejshme me 

daljen e filmit.Vetё Loustateri ёshtё njё fanse e madhe e Gabaldonit, qё u dashurua 

pas librit kur u botua pёr herё tё parё nё 1991: “mё kujtohet qё lexova librin dhe pata 

ndjesinё se duhet tё shkoja nё Skoci pёr tё parё vetё vendet e pёrmendura nё libёr. ... 

Euan Kolvil nga “Vizito Skocinё” u shpreh se filmi do tё kishte efektin e Kodit tё da 

Vinçit nё turizmin e malёsive skoceze.
275

  

 

Vetёm pak kohё pas botimit, Kodi ishte nё qendёr tё lajmeve botёrore; kanё kaluar 

vite dhe akoma flitet pёr tё. Kur ndodh diçka e tillё, çdokush pyet me tё drejtё: Pse? 

Pse ky libёr pati njё ndikim e reagim tё atillё? Si lexuese, mund tё pёrmend disa 
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arsye, qё ndoshta mund tё pёrmblidhen nё fjalёt qё mё vijnё nё mend kur kujtoj 

librin: pёrfshirёs, tёrheqёs, sfidues, provokues.  

 Nё fakt, edhe thjesht trajtimi i njё teme delikate (qё shpesh konsiderohet „e 

paprekshme‟) si feja, ёshtё shumё i guximshëm. Ofrimi i njё historie alternative tё 

fesё, siç bёri libri, ishte akoma mё i guximshëm. Nё kёtё mёnyrё, vetё zgjedhja e 

temёs ishte hapi i parё pёr tё ngjallur kureshtje. Duket se e gjithё kjo i bёri reklamё 

librit. Bile, publiciteti shiti edhe libra qё kishin dalё para Kodit dhe ishin pёrdorur nga 

ky i fundit si burim, si pёr shembull Gjaku i shenjtё dhe Grali i shenjtё ose Zbulimi 

templar. Gjithsesi, tema fetare nuk mbetet thjesht e tillё pasi gёrshetohet mjeshtёrisht 

me detaje qё nga historia e artit tё Rilindjes e deri te ato shkencore dhe organizata 

sekrete. Tё gjitha kёto elemente e bёjnё librin mjaft intrigues dhe ofrojnё njё 

kёndvёshtrim tё ri:  

 
Norma Najjar, njё mёsuese gjimnazi nga Nju Jorku, planifikoi udhёtimin e saj tё parё 

nё Paris duke shёnuar faqet nё librin e Braunit dhe duke nёnvizuar detaje vendesh qё 

i kapte syri. “Nuk dija asgjё pёr Parisin pёrveç Kullёs Ejfel dhe Harkut tё Triumfit” 

thotё ajo. “Libri mё dha ide se çfarё tё vizitoja.”
276

  

 

Nё mёnyrё tё ngjashme, Bërnsteini shprehet: “Kam qenё 50 herё nё Paris, por s‟kisha 

qenё asnjё herё nё Sent Sylpis (ku fshihej gurkyçi sipas romanit). Tani, pёr shkak tё 

librit, tё gjithё duan tё shkojnё ... .”
277

 Romani ndoshta s‟do kishte pasur kurrё 

suksesin qё pati po tё mos ishte treguar nё mёnyrёn qё ёshtё treguar: pёrmes njё sёrё 

elementesh ngacmuese si kriptekset, anagramat, enigmat, lojrat e fjalёve dhe simbole 

tё veshura me njё atmosferë qё tё mbajnë pezull. Duke njohur kureshtjen e njerёzve 

dhe dёshirёn e brendshme tё çdokujt pёr mister e aventurё, Brauni me zgjuarsi ka 

zgjedhur mёnyrёn se si ta tregojё historinё e tij.  

 Sё fundi, libri i detyrohet pёr suksesin e tij edhe pёrmendjes sё vendeve reale. 

Kjo nxit pelegrinazhin qё shpesh shihet si njё nevojё nё kёrkim tё sё vёrtetёs. Njё 

vizitё nё vendin e pёrmendur jo vetёm qё do ishte njё suplement i kёnaqёsisё sё 

leximit duke qenё njё përvojё personale, por gjithashtu do ofronte njё mёnyrё pёr tё 

dёshifruar kodin e kёshtu edhe tё ndante faktin nga fiksioni, siç shprehet turistja 

Norma Najar: “Para se tё nisnim turin, guida thoshte se kishte disa pasaktёsi nё libёr, 

por mua s‟mё bёnte pёrshtypje; e dija se nё fund tё fundit ishte njё krijim letrar. Mё 

interesonin mё tepёr vendet qё pёrmendeshin.”
278

  

 Ashёri, njё pronar bujtine nё fshatin Ren, pёrmend rastin e çuditshёm tё njё 

njeriu nё kёrkim tё njё thesari misterioz qё nuk lejonte as shёrbyesen t‟i hynte nё 

dhomё ku kishte diagrama nёpёr mure. Ai shton: 

 
Disa vijnё me formula tё komplikuara nga gjeometria e shenjtё. Disa marrin me qira 

avionё tё vegjël pёr tё fluturuar mbi zonё nё kёrkim tё rrёnojave tё pazbuluara nё njё 

rajon tё pasur me histori dhe me objekte mesjetare. Disa pёrdorin dinamit, tё tjerё 

hapin tunele tё nёndheshme. Ka edhe nga ata qё tё joshur nga mendimi i zbulimit tё 

arit kanё hequr dorё nga jeta e tyre normale. Ka bile edhe njё eremit qё jeton i izoluar 

nё njё rimorkio nё anё tё kodrёs.
279
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2.3.1.2 Veni, vidi, (Da) Vinci: Subjekti me pak fjalё 

 

Kodi i da Vinçit, njё kombinim i zhanrit thriller, atij policesk dhe fiksionit 

konspirativ, ёshtё njё roman qё ndjek gjurmёt e Robert Langdonit, njё profesor i 

simbologjisё fetare nё Universitetin e Harvardit kur ai rastёsisht pёrfshihet nё hetimin 

pёr vrasjen e kuratorit Zhak Sonjer, bashkё me mbesёn e tё ndjerit, kriptologen Sofi 

Nevё. Viktima ёshtё gjetur i zhveshur nё muzeun e Luvrit nё pozicionin e Njeriut 

Vitruvian tё Leonardo da Vinçit me njё mesazh kriptik tё shkruar anash trupit dhe njё 

yll pesёcepёsh tё vizatuar mbi bark me gjakun e tij.  

Duke ndjekur treguesit e lёnё nga Sonjer, Langdoni dhe Sofia mёsojnё pёr konfliktin 

mes Parёsisё sё Sionit (anёtarё tё tё cilit ishin Sonjeri dhe Da Vinçi) dhe Opus Deit 

për gralin e shenjtё (prova qё Jezus Krishti ishte martuar me Mari Madalenёn dhe 

kishin pasur njё fёmijё). Vetёm pasi zgjidhin njё sёrё enigmash, ata mёsojnё tё 

vёrtetёn qё Sofia ёshtё njё pasardhёse e kёsaj linje gjaku. Skena finale tё lё tё besosh 

se Langdoni mund tё ketё gjetur provёn fizike tё gralit nё Muzeun e Luvrit. 

 

 

 

2.3.1.3 Nё gjurmёt e Langdonit dhe Nevёsё pёr tё dёshifruar kodin 

 

Libri paraqet njё gjeografi tё pasur vendesh pёr turistёt nё katër shtete: Francё, 

Britani, Skoci dhe Itali (megjithёse kjo e fundit pёrmendet vetёm tërthorazi pasi 

protagonistёt nuk shkelin atje).    

Pjesa mё e madhe e ngjarjeve vendosen nё Paris. Lexuesi-turist mund tё fillojё nga 

hoteli Ritz ku takohemi pёr herё tё parё me Robert Langdonin. Mund tё ndjekim 

gjurmёt e profesorit nё Kopshtin Tyileri (Jardin des Tuileries), nё Karuselin e Luvrit 

(Carrousel du Louvre), nё Galerinё e Madhe ku kuratori Sonjer ndiqej nga Silasi dhe 

mё pas nё pjesёn Denon ku u gjet i vdekur. Njё ndalesё para kryeveprave tё da Vinçit: 

“Mona Liza”, “Darka e Fundit” dhe “Madonna”, tё cilat kanё rёndёsi kyç pёr librin 

pasi mendohet se pёrmbajnё tregues rreth natyrёs sё vёrtetё tё Mari Madalenёs, mund 

të pasohet me njё vёzhgim tё piramidёs sё pёrmbysur, vendi ku fshihet grali nё 

skenёn e fundit tё librit. Nё Chateau de La Villette, nё tё dalё tё Parisit, nё shtёpinё e 

historianit tё artit Sёr Lej Tibing, Roberti dhe Sofia mёsojnё historinё e plotё tё gralit 

tё shenjtё. Njё tjetёr vend pёr tё vizituar nё Parisin e Kodit tё da Vinçit ёshtё kisha 

Sent Sylpis ku Silasi arriti duke ndjekur Linjёn e Kuqe nё kёrkim tё gurkyçit (njё 

kishё qё sot ka marrё famё falё librit). 

 Nё Londёr, vendet kryesore qё shfaqen nё libёr janё:  

Kisha e Templarёve e ndёrtuar nga kalorёsit templarё ku janё varrosur kryqtarёt (tё 

parёt qё zbuluan misterin e gralit tё shenjtё) dhe ku Langdoni e Nevёja fillojnё 

kёrkimin e tyre nё Londёr. Kisha qё “deri vonё kishte qenё njё nga sekretet mё tё 

ruajtura tё Londrёs” ka pritur 50% mё tepёr vizitorё nё vit qё nga botimi i romanit, 

sipas faqes zyrtare tё kishёs. Në rrugën Fleet Street gjendet kolegji King ku nё 

bibliotekёn e Departamentit tё Religjionit, Roberti dhe Sofia kёrkojnё pёrgjigjen pёr 

enigmёn e radhёs duke pёrdorur katalogjet kompjuterikё dhe me ndihmёn e njё 

studiuesi vendas kёrkojnё tё zbulojnё kuptimin e “nё Londёr gjendet njё luftёtar qё 

Papa e varrosi.” Vendi tjetёr ёshtё Abacia e Uestminsterit, kisha e familjes mbretёrore 

britanike ku gjendet edhe varri i Sёr Isak Njutonit (qё mendohet tё ketё qenё njё nga 

mjeshtrat e mёdhenj tё Parёsisё sё Prionit) dhe ku Roberti dhe Sofia zbulojnё 
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identitetin e 'Mёsuesit‟ qё nё kёtё pikё heq qafe njё nga bashkёpunёtorёt e tij nё 

Parkun Shёn Xhejms. Kёrkimi mund tё pёrfundojё nё tё famshmen Kapela Roslin nё 

Edinburg, Skoci qё ёshtё pёrshkruar si 'tapiceria e gurtё'. Si masonёt e lirё, ashtu dhe 

kalorёsit templarё pretendojnё se zbukurimi i gurtё mason nё kishё ёshtё njё kod 

sekret qё nёse dёshifrohet do zbulojё vendodhjen e thesareve, veçanёrisht tё gralit tё 

shenjtё: “Fokus i grupeve fetare ezoterike dhe teorive konspirative rreth gralit pёr vite 

me radhё, Kapela Roslin ёshtё plot simbole misterioze dhe kode tё gdhendura nё 

gur.”
280

  

 Nё mbyllje tё kёsaj çёshtjeje, po huazoj fjalёt e gazetarit Krajser: “Thesari i 

shekullit XXI mund tё jetё nё paratё e turistёve. Poshtё kambanave tё kishave, tingulli 

qё dёgjoni ёshtё ai i arkave tё kursimit.” Nё kёtё mёnyrё, libri pёrbёn njё shembull 

tipik tё pёrdorimit tё letёrsisё si mjet marketingu. 

 

 

 

 

 

2.3.2 Njё magjistar i vogёl si shok udhёtimi: Harri Poter 

 
Pas pothuaj 200 vitesh si fari ndriçues i thesareve turistike tё Skocisё, duket se Robert 

Bёrnsi po pёrballet me konkurim tё fortё nё fushёn e turizmit letrar. Nёse dikur 

vizitorёt e pёrtej oqeanit dyndeshin tё ndiqnin gjurmёt e poetit fermer ose figurave tё 

tjera tё mёdha historike si Sёr Uollter Skot apo Sёr Athё Konёn Dojli, njё brez i ri 

shkrimtarёsh po bëhen të njohur.
281

  

 

Fragmenti i mёsipёrm ёshtё shkёputur nga njё prej artikujve tё shumtё kushtuar Harri 

Poterit qё ёshtё padyshim shumё mё tepёr se njё libёr fёmijёsh. Para sё gjithash ёshtё 

njё fenomen mediatik. Falё publicitetit tё madh, tё gjithё kanё dёgjuar a dinё diçka 

rreth tij, edhe pa i lexuar librat. Njё kёrkim i thjeshtё pёr Harri Poterin nё Google tё 

jep 435,000,000 referenca, pjesa mё e madhe e tё cilave, artikuj gazetash. Pёrveçse 

njё fenomen mediatik dhe letrar, Harri Poteri ёshtё bёrё gjithashtu njё burim i 

rёndёsishёm studimi. I mbёshtetur edhe nga versione filmike qё nё pjesёn mё tё 

madhe tё rasteve kanё qenё suksese prej disa miliardё dollarësh, turizmi i lidhur me 

Harri Poterin ёshtё aq i madh sa tё identifikohet me Edinburgun, qytetin e autores sё 

tij, Roullingut. (JK Rowling).   

Edinburgu ёshtё shpallur i pari Qytet Botёror i Letёrsisё nga Kombet e 

Bashkuara nё vitin 2004 dhe shumё njerëz mendojnё se kjo ёshtё falё magjistarit tё 

vogёl Poter. Megjithёse gjithmonё ka pasur interes pёr Edinburgun dhe historinё e tij 

letrare, duket se ky status ka nxitur mё tej turizmin letrar atje, tani nga njё 

kёndvёshtrim i ri nё raport me shkrimtarёt bashkёkohorё. Pёrveç kёsaj, ka ndihmuar 

edhe tё ringjallё interesin pёr klasikёt (kryesisht Skotin e Bёrnsin).   

Mund tё lindё pyetja a ёshtё e drejtё ta pёrfshijmё kёtё libёr tё kulturёs pop me 

klasikё si Bёrnsi e shkrimtarё tё tjerё tё njohur skocezё? Ndoshta pёrgjigjja mund tё 
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ishte: derisa kontribuoi qё Edinburgu tё rishfaqej nё hartёn turistike letrare, atёherё 

pse jo? 

 

 

 

2.3.2.1 Poter-mania: Poteri magjeps 

 

Ndikimi i Harri Poterit nё turizmin e Skocisё tregohet mirё nga ky artikull i vitit 

2001: 
Krerёt e turizmit britanik janё kritikuar pasi s‟e kanё pёrmendur Skocinё nё njё 

broshurё rreth vendeve qё lidhen me filmin “Harri Poter.” Broshura ёshtё pjesё e njё 

strategjie botёrore marketingu nga Autoriteti Turistik Britanik qё ka pёr qёllim tё 

pёrfitojё nga fama e librit. Deputeti i Partisё Kombёtare tё Skocisё, Pit Uishard ka 

kritikuar pёrjashtimin dhe ka kёrkuar njё mocion nё Dhomёn e Komuneve duke 

dёnuar veprimin e autoritetit pёrkatёs. Ai u shpreh: “Ёshtё e pafalshme qё skocezёt tё 

paguajnё dhe ata qё e kanё pёr detyrё tё pёrfaqёsojnё turizmin skocez nёpёr botё, tё 

heqin qёllimisht Skocinё nё kёtё mёnyrё.” Sa i pёrket fushatёs për Harri Poterin, 

skocezёt po paguajnё pёr tё promovuar turizmin anglez ndёrkohё qё vetё Skocia 

humb miliona paundë nё kёtё biznes turistik. (BBC)  

 

Qё me daljen e librit Harri Poter dhe guri filozofal (i pari nё listё) nё 1997, qё pёr 

ironi ishte refuzuar nga tetё botues, edhe gjashtё tё tjerё janё botuar brenda njё kohe 

relativisht tё shkurtёr, duke fituar famё botёrore, sukses komercial e vlerёsime letrare. 

I pёrkthyer nё 67 gjuhё dhe fitues i disa çmimeve, vetёm libri mendohet tё ketё sjellё 

fitime prej 550 milionё paundёsh.
282

 Turizmi që lidhet me Harri Poterin pёrfshin jo 

vetёm vendet qё shfaqen nё libra e filma, veçanёrisht kёshtjellёn Elnuik (Alnwick) e 

cila ka pasur njё rritje tё vizitorёve me 120%
283

 qё kur u shfaq nё filmat e H.Poterit si 

Hoguërts, shkolla e magjistarёve tё vegjёl, por edhe kafenenё Nicolson ku lindi libri 

dhe qё tani ёshtё bёrё pjesё e historisё letrare tё Edinburgut. „Shtёpia‟ e librit tё parё 

Harri Poter ka dalё nё treg dhe pronari Edi Ng shpreson tё gjejё njё blerёs qё ta kthejё 

atё nё muze. Çmimi i saj ёshtё llogaritur tё jetё rreth 1 milion paundë.
284

  

Mania “Harri Poter” ёshtё shfrytёzuar mirё nga tregu; njё kёrkim nё internet 

tregon se ka mjaft udhëtime qё i kushtohen magjistarit tё vogёl dhe guida me vendet 

qё pёrmenden nё roman. Nё fakt, duhet tё ketё vёrtet diçka magjike ky Harri Poter qё 

librat e tij arrijnё rekorde shitjesh sapo prekin libraritё
285

 dhe filmat kryesojnё 

klasifikimet. Dhe nuk ёshtё vetёm Edinburgu qё ka pёrfituar. Kёshtu, linja e trenit nga 

bregu perёndimor (West Coast) deri nё Malleg ka parё njё rritje jo tё vogёl tё numrit 

tё pasagjerёve pasi u shfaq nё filmat e H.Poterit si Ekspresi Hoguërts.
286

 Edhe 

VisitScotland (“Vizitoni Skocinё”) ёshtё pёrpjekur tё shfrytёzojё kёtё detaj: “Po 

pёrdorim fitime anёsore, si pёr shembull, viaduktin Glenfinan qё identifikohet 
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menjёherё me trenin me avull për tё inkurajuar njerёzit tё bёjnё udhёtime „magjike‟ 

me tren nё Skoci.”
287

 Pёrveç kёsaj, objekte qё lidhen me temёn nё fjalё, si pёr 

shembull, videolojra, etj, sjellin fitime shtesë. Po kёshtu, organizohen festivale tё 

librit pёr nder tё magjistarit tё vogёl. Gjithashtu, magjia dhe misteri i librit pёrdoren si 

mёnyrё pёr tё shtuar kureshtjen e njerёzve pёr mitet dhe legjendat skoceze, tё gjitha 

kёto me njё qёllim tё vetёm: pёr tё promovuar Skocinё letrare. Rezultati ёshtё mёse i 

kёnaqshёm: Harri Poteri ёshtё njё biznes fitimprurёs qё ka rritur numrin e vizitorёve 

nё malёsitё skoceze.  

 

 

 

2.3.2.2 Nё gjurmёt e Harri Poterit  

 

Ka disa vende qё pёrbёjnё itinerarin pёr fansat e magjistarit. Tё gjithё kёto vende 

shfaqen edhe nё filmat Harri Poter; emrat e vendeve nё libra janё imagjinarё, 

kёshtuqё turistёt e Harri Poterit vizitojnё vendet qё shfaqen nё filma. Kёshtu, mund tё 

fillohet itinerari nё shtёpinё Dёrsli (Dursley) nё Berkshir ku Harri jetoi me xhaxhain 

dhe gruan e tij.  

Njё tjetёr vend ёshtё kёshtjella Alnuik, njё fortesё e shekullit XIV mes 

Anglisё dhe Skocisё ku janё xhiruar pjesa mё e madhe e skenave jashtё shkollёs 

Hoguërts. Vende tё tjera pёrfshijnё: Universitetin e Oksfordit, Christ Church College 

(Kolegji i Kishёs sё Krishtit) ku ёshtё pёrdorur Holli i Madh si mensё dhe biblioteka 

nё shkollёn Diviniti ku janё xhiruar skenat e infermierisё sё Hoguërtsit. Biblioteka 

“Bodleian” me dorёshkrimet e saj misterioze, qё gjithashtu ёshtё pёrdorur si 

vendngjarje edhe pёr filma tё tjerё, ёshtё njё tjetёr vend kyç pёr Hoguërtsin.
288

 King 

Cross nё Londёr (ku Harri merr trenin “Hogwarts Express” pёr tё shkuar nё shkollёn 

e magjistarёve) dhe stacioni “Goathland” nё Jorkshirin verior (qё nё libёr quhet 

stacioni “Hogsmeade” ku Harri zbret) janё dy vende tё tjera qё shfaqen nё filmat e 

Harri Poterit. Njerёzit qё punojnё nё King Cross duket se tani janё mёsuar me pyetjen 

(qё dikur ngjante e çuditshme) rreth platformёs 9 ¾, por tё paktёn muri prej tulle mes 

platformave 9 e 10 ndodhet akoma aty dhe njihet si “dera pёr nё botёn magjike.”
289

 

Nё Urdhri i feniksit, stacioni i metrosё Uestminster u pёrdor si Ministria e Magjisё. 

Vende tё tjera pёrfshijnё katedralen e Glousestёr (qё mendohet se banohet nga 

fantazma murgjish) dhe Abacinё Lakok. Tregu i Londrёs, Ura Bllekfrajёrs, kopshti 

zoologjik (ku Harri kupton qё ka aftёsinё tё komunikojё me gjarpёrinjtё) dhe fshati 

Glenso nё malёsitё skoceze ku gjiganti Hagrid ka kasollen, gjithashtu shfaqen nё 

filmat e Harri Poterit dhe janë vende që mund të vizitohen.
290
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2.4 Zbulime të reja në rrugë të vjetra: Venecia letrare  

 

“Venecia s‟ka të krahasuar, ajo nuk ngjan me asnjë vend tjetër”  

(Provoked in Venice, Mark Rudman)  

 

Kur flet për turizmin letrar, është e pamundur të anashkalosh Venecien. Një nga 

qytetet më turistike në botë, vendlindje e eksploruesit Marko Polo dhe qyteti i 

adoptuar i të madhit Dante Aligieri pas dëbimit të tij nga Firence, Venecia ia vlen të 

vizitohet për shumë arsye, qoftë për veçantinë e saj nga pikëpamja gjeografike si një 

qytet që lundron në ujë, po aq edhe për historinë, artin e kulturën e saj të pasur. Siç 

shprehet Peroza, “në Venecie, arkitektura natyralizohet dhe natyra kulturalizohet e 

kufijtë mes natyrës e kulturës zhduken.”
291

 Por, ka edhe një tjetër motiv për t‟u shtuar 

në listë: letërsia. Venecia është bërë burim frymëzimi për vepra arti të panumërta: 

piktura, pjesë muzikore, por edhe për kryevepra letrare.    

Megjithëse nuk njihet të ketë nxjerrë shkrimtarë të klasit të parë (me 

përjashtim të Goldonit ndoshta), korpusi letrar që lidhet me të s‟mbetet pas atij artistik 

e arkitekturor: Venecia ka meritën të ketë frymëzuar shumë njerëz të letrave. Në 

shekuj, një numër i madh shkrimtarësh të njohur kanë shkelur në Venecie duke lënë të 

dokumentuara kujtimet e tyre (si Henri Xhejms e Zhorzh Sandi) apo duke vendosur 

ngjarjet e veprave të tyre aty (vetëm në poezinë amerikane të shekullit XX, të paktën 

58 poetë i kanë kushtuar poezi). Venecia ia detyron një pjesë të mirë të suksesit të saj 

në turizëm mënyrës sesi është përshkruar nga artistë të ndryshëm. Është aq e vërtetë, 

sa në esenë e tij të gjatë “Kundër Venecias” (Contre Venise), shkrimtari dhe filozofi 

francez Rezhi Dëbrej (Régis Debray) do shprehej se qyteti “është ndërtuar më tepër 

nga shkrimtarët se nga muratorët, nga piktorët se nga arkitektët, nga fjalët sesa tullat 

…”
292

 

 Spektri i Venecies letrare
293

 shtrihet që nga Rilindja me vepra të Shekspirit si 

Tregtari i Venedikut apo Othello, (të cilat gjithashtu janë bërë disa herë filma që 

vendosin ngjarjet në disa prej zonave më të bukura të qytetit si sheshi i Shën Markut 

apo ura Rialto) e deri në ditët tona. Shkrimtarët e tërhequr nga Venecia (disa edhe pa 

shkelur ndonjëherë atje) si Shekspiri, Gëte, Bajroni, Xhejmsi, Prusti, Lorensi, 

Longfellou, Melvilli, Brauningu, Raskini, etj, i zbukurojnë edhe më tepër rrugët, 

pallatet, kishat dhe kanalet e qytetit. Qoshet e fshehta të Venecies të mbushura me 

hasmëri, rivalitet e romancë, sillen në jetë nga veprat e këtyre shkrimtarëve.  

Mahler e quan Venecien një “qytet tekstor.” Sipas tij, ka dy mënyra për ta 

krijuar. “E para ka të bëjë me përdorimin e elementeve prototip të qytetit: Kanali i 

Madh, Pallati i Doxhit, Ura e Psherëtimave; e dyta është përdorimi i miteve ekzistuese 

të Venecies si qytet i dashurisë, i karnevaleve, i kurtizaneve, i shkeljes së 

rregullave.
294
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 Për romantikët
295

 (Bajroni, Shelli, Uërdsuërthi), Venecia ishte vendi i 

meditimit për lavdinë e humbur të qytetërimeve të vjetra, apo për pavdekshmërinë e 

shpirtit poetik. Duket sikur ata donin ta “shpëtonin” qytetin që po vdiste duke e 

përjetësuar në veprat e tyre. 

 Për shkrimtarët modernë, nga ana tjetër, Venecia është mishërim i 

dykuptimsisë, i dashurisë dhe vdekjes, i të dukshmes dhe të padukshmes:  

 
… rrugët e vogla si labirint, kanalet e urat e pafund, qetësia e pazakontë e trafikut … 

të gjitha këta atribute kompozonin një skenar ose topografi imagjinare për shkrimtarët 

anekënd. … Uji, errësira, qetësia; vendi i sensualitetit dhe fshehtësisë, maskave e 

maskeradave, i bukurisë së pabesë, i Othellos e Shajlokut, i Volpones e lakmisë, 

komplotit e kurtizaneve – të gjitha këto e bënin Venecien një skenë perfekte për 

romanet gotike. …
296

 

 

Mahleri vëren me të drejtë se Venecia në këndvështrimin e shkrimtarëve modernë 

afrohet me konceptin e Fukosë për “hapësirat e tjera” dhe teorinë e tij për 

“heteropinë” që ai e përkufizon si “utopi e realizueshme,” vende që janë dhe s‟janë në 

të njëjtën kohë, që i përkasin një kulture të caktuar, por gjenden edhe jashtë saj, e 

përfaqësojnë atë kulturë dhe e kundërshtojnë atë.    

 Ndryshimi në mënyrën si perceptohej Venecia erdhi me rritjen e turizmit. Pika 

e kthesës ishte viti 1846 kur qyteti u lidh me pjesën tjetër me viadukt; në 1857 u 

ndërtua hekurudha dhe pas hapjes së tunelit në Alpe, “turmat e turistëve” në Venecie 

u bënë një frazë e zakonshme për gazetarët. Gradualisht, qyteti filloi të konsiderohej 

si pjesë e trashëgimisë kulturore botërore.
297

 

 Venecia, qyteti gati ireal e përrallor, është një temë e pashterrshme për të cilën 

mund të flitet pareshtur. Duket se çdokush që e viziton s‟i shpëton joshjes për të 

shkruar për të, gjë që e ka kthyer qytetin në një lloj palimpsesti. Henri Xhejms, një 

nga adhuruesit më të njohur të qytetit, që e ka vizituar 14 herë gjatë jetës së tij, ka lënë 

një trashëgimi të pasur letrash dhe esesh për të. “Ndjen kënaqësi të madhe qoftë edhe 

t‟i shkruash emrin” thoshte ai. “Të vjen ta përqafosh, ta përkëdhelësh, ta bësh 

tënden.”
 298

 

 Çfarë e bën edhe më të veçantë qytetin në fjalë, është fakti që ka mbetur 

relativisht i pandryshueshëm, gjë që do të thotë shumë për turistin letrar. “S‟ka asgjë 

të re për të thënë për Venecien” thoshte Xhejmsi, por nganjëherë, “e vjetra është më e 

mirë se e reja. E trishtë do ishte ajo ditë, kur do kishte diçka të re për të thënë.”
299

  

“Shkrimtarët i kanë shërbyer mirë Venecias”, shprehet Ian Litëllud në guidën e tij 

letrare të qytetit A Literary Companion to Venice dhe “ajo ia ka kthyer nderin duke 

mbetur siç e kanë përshkruar ata.”
300

 Shumë qytete janë ruajtur për ne në letërsi; e 

veçanta e Venecies është se ajo ka mbetur e njëjtë edhe në realitet: 

 
Nëse Xhejmsi do hipte sërish në gondolën e tij, s‟do kishte asnjë problem të gjente 

një campo të vogël bosh me një pus në mes, një kishë të vjetër anës dhe dritare të 
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larta veneciane me pamje andej. Ndërtesat që shihte Kazanova janë ende aty, në 

“Campo Sant‟Angelo.” Nëse Tomas Koriati (Thomas Coryate) do qëndronte në urën 

Rialto, do ta njihte aq sa për kujtuar vizitën e tij në 1608.
301

  

 

Sidoqoftë, në shekuj, shkrimtarët kanë ditur të gjejnë mënyra të reja për të përshkruar 

Venecien e vjetër. Pandryshueshmëria që shoqëron Venecien i ka dhënë kësaj të 

fundit statusin e qytetit të pavdekshëm të ëndrrave, shkëlqimit, romancës. Por, në të 

njëjtën kohë, e ka veshur qytetin me rrobën e rrënimit, që merret shpesh si nënkuptim 

i vdekjes. Edhe vetë struktura e saj si labirint, e përforcon imazhin e misterit duke e 

bërë qytetin një mit e anti-mit në të njëjtën kohë. Duhet të jetë kjo dyfaqësi e qytetit 

“me nga një pallat e burg nga secili krah”
302

 që e bën Venecien një temë kaq tërheqëse 

për shkrimtarët.   

 Imazhi letrar i Venecies paraqitet gjithashtu me dritëhije. Vdekja dhe 

shkatërrimi zënë po aq vend sa aspekti romantik; romanet e poezitë ku njerëzit vdesin 

në këtë qytet janë të panumërt; sidomos gjatë shekullit XIX, duket sikur Venecia është 

vendi perfekt për të vdekur. Gondolat janë djep për Xhejmsin, por ngjyra e tyre e zezë 

krahasohet me atë të arkivolit si nga Bajroni, ashtu dhe nga Mani.
303

 Tema e vdekjes 

dhe lidhja e saj me Venecien gjendet në disa vepra, përfshirë The Wings of Dove
304

 

(1902) të Xhejmsit në qendër të së cilës është Mili Thili që vuan nga një sëmundje e 

pashërueshme dhe vdes në Venecie. Me fokusin e vet te dashuria dhe vdekja, kjo 

vepër është një ilustrim i dy fytyrave të qytetit. Venecia është një shembull tipik i 

bashkëjetesës mes bukurisë dhe shkatërrimit. Në mijëvjeçarin e ri duket se ka akoma 

vend për të në letërsinë artistike. Një pjesë e imazheve të shekullit të kaluar vazhdojnë 

të jenë, por me më shumë shtresa kuptimore, veçanërisht në tekstet postmoderne. 

 Një tjetër shkrimtar që është kthyer në një nga legjendat e qytetit është edhe 

Bajroni, ndoshta më tepër i njohur për jetën e tij ekstravagante plot femra e pallatin e 

tij në Canal Grande të mbushur me majmunë, qenë e dhelpra, sesa për shkrimet e tij. 

Sipas Maks Rynanenit, pas ditëve të saj të lavdishme, Venecia u harrua. Ajo filloi të 

rifitonte vëmendje gjatë Romantizmit, por tashmë si “skenë e dekadencës, një qytet që 

po fundosej në kuptimin e mirëfilltë të fjalës”
305

 por ishte falë shkrimtarëve britanikë 

si Bajroni që u ngrit në nivel poetik. Ai jep një pamje të trishtë të rënies të qytetit: 

 
Në Venetik më s‟ndihet këngë e Tasos, 

I heshtur vozit lundrën gondolieri, 

Pallatet i rrëzohen anës zallit, 

dhe veshi s‟haset prorë me Muzikën. ... (Çajd Harold, Kënga IV, strofa 3) 

 

Statuja qelqi – thyer – vistër e gjatë 

E dogëve të vdekur u bë pluhur 

Porse pallati i tyre madhështor 

Dëshmon për pasqylitë e zyrës tyre; 

U thye skeptri i tyre, shpata ndryshket 

Në duar t‟huaja, pallatet e zbrazur. 

Rrugicat plot fytyra armiqsh, të cilat 

Shpesh e kujtojnë ç‟është zgjedha, hedhin 

Mbi Venedikn‟ e bukur re të zeza sterrë.  (Çajd Harold, Kënga IV, strofa 15)  
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 Por nga ana tjetër, poeti nuk anashkalon magjinë dhe bukurinë e Venecies: 

 
Për ne ka një magji më fort se emëri; 

se vistër e gjatë e hijeve t‟heronjve 

që, t‟hidhëruara, vajtojnë imperin 

e zhdukur të qytetit që s‟ka dogë – 

Trofeja jonë as kalbet, as rrëzohet 

tok me Rialton; Shajlloku, Arapi 

dhe Pjeri s‟mund të fshihen a të prishen – 

shtyllat e berit janë! Dhe ndë vdektë, 

këta të tre i japin jetë Venetikut. (Çajd Harold, Kënga IV, str. 4) 

 

   

Tema e dashurisë dhe romancës, ëndrrave dhe imagjinatës, magjisë e lumturisë që e 

karakterizojnë këtë qytet është ana tjetër e medaljes që është më e fuqishme se ajo e 

vdekjes dhe shkatërrimit.  

Turoma, duke iu referuar librit të udhëtimeve të Mërejt, mes të tjerash 

përmend faktin se në dy dekadat pas botimit të Çajld Haroldit, itinerari i Bajronit në 

Evropë filloi të përcaktonte turin kontinental të shumë udhëtarëve britanikë. Turizmi 

masiv filloi në vitet pas vdekjes së Napoleonit. Librat dhe guidat e udhëtimit ishin një 

pjesë e rëndësishme e lulëzimit të industrisë së turizmit. Autorët anglezë të këtyre 

librave përdornin vargje të Bajronit duke lënë mënjanë aspektin e tyre politik e duke i 

mëshuar atij emocional e estetik. Tashmë, “s‟ishte gjë e pazakontë për një anglez që të 

qëndronte në Urën e Psherëtimave e të recitonte vargje të këngës së katërt të Çajld 

Haroldit. Venecia ishte kthyer në një qytet të madh turistik dhe Bajroni ishte një nga 

ata që tërhiqte më fort.”
306

   

 Krahas këndvështrimit sentimentalist, siç u tha edhe më sipër, Venecia të jep 

edhe një ndjesi frike e misteri për shkak të strukturës së saj si labirint dhe rrugicave të 

errëta. Ky duhet të ketë qenë ndikimi i qytetit te Morieri (Maurier) e Mekivëni 

(McEwan) që kanë krijuar histori horrori të vendosura në Venecie. Të shkruara në 

harkun e pak viteve distancë, Mos shiko tani (Don‟t look now, 1971) i Morierit dhe 

Rehatia e të huajit (The Comfort of Strangers, 1981) i Mekivënit e mveshin qytetin 

me një atmosferë gotike.  

 Mes shkrimtarëve bashkëkohorë, Xhon Berendi (John Berendt) vendos 

ngjarjet e veprës së tij Qyteti i ëngjëjve të rënë (The City of Falling Angels, 2005) në 

Venecie në kohën e trazirave që pasuan djegien e Teatrit “La Fenice” në 1996 për të 

medituar rreth Venecies bashkëkohore. Libra të tjerë të njohur ngjarjet e të cilëve 

zhvillohen në qytetin në fjalë janë Qytete të padukshme (Invisible Cities, 1972) të 

Italo Kalvinos si dhe një përmbledhje me poezi amerikane të shekullit XX, Gondola 

Signore, Gondola të botuara nën kujdesin e Rosela M. Xorxi (Rossella Mamoli 

Zorzi). Mbi të gjithë, duhet përmendur emri i Xhon Raskinit (John Ruskin, 1819-

1900) i cili megjithëse njihet më tepër si kritik i artit dhe arkitekturës, ka shumë 

rëndësi për Venecien dhe konsiderohet shpesh si burim frymëzimi nga shumë 

shkrimtarë që e citojnë atë në veprën e tyre. Raskini e donte fort qytetin të cilit i 

kushtoi një libër të vëllimshëm, Gurët e Venecies (The Stones of Venice, 1851-53) që 

fokusohet te historia, arti dhe arkitektura e Venecies. Ka meritën që ka tërhequr 

vëmendjen e botës ndaj shkatërrimit dhe humbjes së artit dhe arkitekturës së qytetit. 
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 Megjithëse “nga të gjithë qytetet në botë, Venecia është më e lehta për t‟u 

vizituar pa shkuar”
307

 dhe “askush nuk hyn i huaj në Venecie”
308

 pasi është pikturuar 

e përshkruar me mijëra herë, siç thotë Xhejmsi, gjithsesi asgjë s‟mund të zëvendësojë 

udhëtimin atje. Përvoja mund të pasurohet duke lexuar rreth qytetit, pasi, e lavdishmja 

Serenissima jeton në letërsi dhe përbën një vend të veçantë për turizëm letrar.   

Ja çfarë shkruan Embër Rexhisi e cila ndodhej në Venecie për një konferencë, 

por përfitoi për të bërë edhe një shëtitje letrare. Studiuese e Xhon Edington Simëndsit 

(John Addington Symonds), Rexhisi, ishte bërë kurioze për qytetin në fjalë kur në një 

tekst të Simëndsit që përshkruante Venecien kishte ndeshur një fjalë që s‟e njihte: 

chrysoprase. Kureshtja e kishte nxitur që të kërkonte në internet, por ajo çfarë kishte 

gjetur (një lloj guri jeshil) s‟ia kishte shuar plotësisht kureshtjen: “S‟do ta kisha 

kuptuar kurrë përshkrimin e Simëndsit po të mos kisha udhëtuar në Venecie.” Ajo 

shton:  

 
Gjeta pak kohë për t‟u shkëputur nga konferenca e për të bërë pak turizëm në lidhje 

me Simëndsin. Mora një vaporetto në Lido për të ecur në rrugët e “Parrocchia Santa 

Maria” ku ai kishte rënë në dashuri me gondolierin venecian Anxhelo Fusato në 

1881. Humba një orë në kërkim të “Fighetti”, një dyqan vere ku Simëndsi kishte pirë 

dhe kishte pasur takimin e parë. Por, mesa duket po shpresoja më kot që ai vend të 

kishte mbijetuar. Në një tjetër dalje, bëra një xhiro në shëtitoren “Zattere” përgjatë 

kanalit “Giudecca”. Kërkoja “Ca‟Torresella”, një shtëpi që dikur i përkiste Horacio 

F.Braunit e në të cilën Simëndsi kishte marrë me qira një hyrje. S‟e kujtoja numrin e 

shtëpisë dhe kisha vetëm një kujtim të mjegullt të kësaj ndërtese nga një fotografi 

bardh e zi në biografinë e Simëndsit nga Filis Groskërthi (Phyllis Grosskurth) në 

1964. Gjithsesi, gjeta një shtëpi që i ngjante dhe bëra një foto. ... Sa mirë është të 

shohësh e të lexosh:  të lexosh për “kalldrëmin si chrysoprase”  dhe të shohësh 

ngjyrën e kanaleve veneciane.
 309 

  

Mes vendeve letrare që mund të vizitohen në qytet krahas atyre që shfaqen në librat e 

përmendur më sipër, mund të jenë edhe Caffe Florian e Harry‟s Bar si dhe varreza 

San Michele ku është varrosur Ezra Paundi dhe të tjerë autorë të famshëm.  

E krijuar që nga 1720 në zemër të Venecies (në sheshin Shën Mark), Caffe 

Florian u bë e njohur edhe për faktin se ishte e vetmja që lejonte gratë e për rrjedhojë 

ishte caku i preferuar i Kazanovës. Me kalimin e viteve, ajo u bë strofka e mjaft 

artistëve si Bajroni, Gëte, Madam dë Stali, Dikensi, Balzaku, Rusoi, Prusti, 

Rubinsteini, Stravinski, Modiliani, etj
310

. 

 Harry‟s Bar, nga ana tjetër është i lidhur ngusht me emrin e Heminguejt. 

Shkrimtari kishte pijet e tij të preferuara “Montgomery” dhe “Bellini” që kërkohen 

edhe sot nga ndjekësit e tij.  

Një tjetër mjedis i veçantë nga pikëpamja letrare është Palazzo Barbaro në 

Kanalin e Madh (Canal Grande). I ndërtuar në stil gotik në 1425 e i zbukuruar me stil 

barok më vonë, pallati u ble nga Daniel e Ariana Kërtis (Curtis) në 1885 dhe për 

shumë vite shërbeu si qendra e të çatdhesuarve (kryesisht amerikanë) dhe si një vend i 

jetës artistike të qytetit. Mes vizitorëve numëroheshin Edith Uortën, Klod Mone, 

Robert Brauning, Henri Xhejms, etc. Në këtë pallat, me emër të ndryshuar, vendosen 
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ngjarjet e romanit Wings of Dove të Xhejmsit (dhe filmi i bazuar në libër) si dhe 

Brideshead Revisited nga Uog (Evelyn Waugh) e po kështu përmendet në The City of 

Falling Angels.
311

  

Modelet letrare dhe artistike luajnë një rol të padiskutueshëm në diskurset 

turistike. Përfundimisht, mund të thuhet që Venecia është shembull në këtë drejtim. 

Askund tjetër më mirë se në Venecie nuk mund të shkrihen letërsia, fantazia e turizmi. 

 

 

 

2.4.1 Në Venecie me Shajlokun e  Othellon 

 

Megjithëse nuk ka prova që Shekspiri të jetë larguar ndonjëherë nga Anglia, disa prej 

veprave të tij kanë mjaft imazhe dhe aluzione për Italinë: Love‟s Labour Lost, Romeo 

and Juliet (në Veronë), The Taming of the Shrew (Padova) e mbi të gjitha The 

Merchant of Venice e Othello (Venecie). Në rastin e këtyre të fundit, përdorimi i 

detajeve si emri „Gobo‟ që i jepet shërbëtorit të Shajlokut, përdorimi i fjalëve lokale si 

„gondola‟ apo edhe zakoni venecian i ofrimit të pëllumbit si dhuratë, toleranca ndaj të 

huajve dhe minoriteteve, etj., të bëjnë të besosh se autori ka qenë në qytet. 

 Në fakt, ka një periudhë të errët në biografinë e Shekspirit (të ashtuquajturat 

„vite të humbura‟ 1585-1592). Hipoteza refuzohet nga studiues që pretendojnë se 

shkrimtari mund të ketë marrë njohuri të tilla përmes leximit, miqve që kishin 

udhëtuar dhe kontakteve të tij me udhëtarët ose tregtarët italianë në Londër. Shaul 

Basi e Alberto Tozo Fei e përdorin këtë kontradiktë si pikënisje të librit të tyre 

Shekspiri në Venecie (Shakespeare in Venice, 2007) megjithëse qëllimi i tyre nuk 

është të japin zgjidhje, por thjesht t‟i ofrojnë lexuesit një udhëtim imagjinar që 

Shekspiri mund të kishte bërë po të kishte shkuar në Venecie. Autorët ftojnë lexuesin 

të përdorin librin si guidë dhe të zbulojnë qytetin me Shajlokun e Otellon “duke 

udhëtuar në imagjinatën e tyre.”
312

 Ata ndjekin gjurmët e Shekspirit duke përdorur 

vetë shenjat që gjejnë në veprat e tij dhe sugjerojnë që lexuesi të fillojë udhëtimin në 

sheshin e Shën Markut, “hyrja kryesore për në qytet nëse Uilliami i ri do kishte ardhur 

nga deti” ose përmes Getos,
313

 po të kishte ardhur në rrugë tokësore dhe të kishte 

përshkuar lagunën me traget, “anija kryesore/ që bën tregti me Venecien”
314

 siç bën 

Portia te Tregtari i Venedikut.   
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2.4.2 Dritëhijet e një qyteti: Vdekje në Venecie, Tomas Man 

 

Vdekje në Venecie (1912) tregon me pak fjalë historinë e Gustav fon Ashenbahut,
315

 

një shkrimtar gjerman në të pesëdhjetat, i cili ndjen nevojën të ndryshojë ambient për 

t‟u frymëzuar. Zgjedh Venecien dhe zë një suitë në Grand Hôtel des Bains në 

Lido
316

… Bie në dashuri me një djalë 14 vjeçar dhe e ndjek nëpër rrugët e qytetit. 

Zbulon se Venecia kërcënohet nga murtaja, por autoritetet vendase e fshehin këtë fakt 

për të mos larguar turistët. Për hir të pasionit, zgjedh të qëndrojë, edhe pse i 

ndërgjegjshëm për rrezikun: fundi fatal nuk vonon.   

“Pse Venecia?” është pyetja që lind që në momentet e para që lexon librin. 

Duket se zgjedhja nuk është aspak e rastësishme, përkundrazi, është e menduar mjaft 

mirë. 

Në radhë të parë, Venecia është qyteti që përputhet në mënyrë të përsosur me 

subjektin e novelës. Dritëhijet e qytetit, që u përmendën më sipër, janë mishërim i 

dashurisë dhe vdekjes që ecin krah Ashenbahut. Edhe toni që Mani përdor për të 

përshkruar qytetin ndryshon vazhdimisht: Venecia paraqitet sa magjepsëse, aq edhe 

vdekjeprurëse. Për më tepër, vetëm një qytet-labirint si Venecia të lejon të luash 

kukafshehthi, të shfaqesh e mos shfaqesh në të njëjtën kohë. Venecia është ëndrra që 

të lejon të fantazosh me sy hapur.  

 Vetë emri i saj duket se evokon dashurinë: Venecia-Venus. Venecia, qyteti i 

dashurisë, është mendimi i parë që të vjen sapo përmendet emri. Studiuesi Majkëll 

Ros kundërvë Firencen “apolloniane” me Venecien “erotike”
317

 duke u shprehur se 

nëse Firence është qyteti i intelektit, Venecia është “qyteti i dëshirës.” Rosi shton se 

vendi ku zhvillohen ngjarjet është më i rëndësishëm sesa mendohet zakonisht. Ai nuk 

është thjesht një sfond ku shtjellohet subjekti, por mjedisi që “ngjyros gjithçka që 

prek.”
318

 Në fakt, po ta mendosh mirë, mund të pohosh me siguri që historia në fjalë 

(dhe çdo histori!) do kishte ndjekur një rrjedhë tjetër po të vendosej në një vend tjetër. 

Venecia, me dualizmin që e karakterizon, është skena ideale ku ballafaqohet 

Apolloni me Dionisin.
319

 Ashenbahu udhëton nga Mynihu i ftohtë në Venecien e 

ngrohtë, jo vetëm në kuptimin klimatik. Venecia është peshorja ku vendosen forcat e 

kundërta: nevoja për të ruajtur kontrollin, nga njëra anë dhe dëshira për t‟u çliruar 

emocionalisht, nga ana tjetër; një kontrast mes mendjes dhe trupit, arsyes dhe 

spontanitetit.  

Mahleri e sheh Venecien si një topos letrar të përshtatshëm e tërheqës për 

shkak të afrimit të saj me fiksionin. Edhe shkrimtarja Jang është e të njëjtit mendim: 

“Është vështirë të thuash ç‟pjesë e magjisë së qytetit është realitet e ç‟pjesë është 

letërsi. Këto të dyja janë aq të lidhura, sa është e pamundur t‟i ndash.”
320

 Këtë ide e 

gjejmë të mishëruar te Gustav fon Ashenbahu i cili na shfaqet sa shkrimtar, aq dhe 

njeri i zakonshëm. Venecia bën të mundur që të mbizotërojë kjo e dyta, duke nxjerrë 

në pah emocione që i kishte ndrydhur nën petkun e disiplinës së shkrimtarit.  
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“Kapërcimi i kufijve kulturorë mundëson çlirimin nga ekzistenca e unit” shprehet 

Homi Bhabha. Në këndvështrimin e studiuesit në fjalë, Venecia na shfaqet si një 

“hapësirë e tretë”, një vend rizbulimi e rikrijimi ku identiteti transformohet duke u 

bërë hibrid e më fleksibël. Sipas Turomës, Venecia është vendi ideal për transformim:  

 
Venecia gjithmonë është konsideruar si e ndërmjetme. … Në sytë e perëndimorëve, 

Venecia ka qenë gjithmonë një pikë takimi për kulturat e ndryshme dhe vetë format e 

saj të shprehjes kulturore ishin  hibride dhe ekzotike. ... Ajo shfaqte tipare të Orientit 

ndërkohë që përfaqësonte kulturën italiane e evropiane.
321

 

 

Biografi i Manit, Ulrih Vajshtajn shprehet se shkrimtari kishte një sërë arsyesh për të 

zgjedhur Venecien: 

 
Venecia ishte resorti i preferuar i Tomas Manit. I kujtonte qytetin e tij të lindjes 

Lybekun. Venecia përshtatet me personalitetin dhe vdekjen e Ashenbahut: qyteti ka 

qenë frymëzim për artistë,  piktorë dhe muzikantë dhe po kështu është një qytet që po 

vdes e që ka humbur shumë nga lavdia e dikurshme.
322

  
 

Së fundi, duket se Mani zgjodhi Venecien për një arsye praktike: sepse e njihte. Edhe 

vetë bashkëshortja e shkrimtarit në librin e saj Kujtime të pashkruara (1974) e pohon 

një gjë të tillë duke u shprehur që novela bazohet në pushimet që ata kishin kaluar në 

Lido një vit më parë: 

 
Të gjitha detajet e historisë, duke filluar që nga burri në varrezë, janë marrë nga 

ngjarje të vërteta… Në sallën e ngrënies, që ditën e parë pamë familjen polake, 

pjesëtarët e së cilës kishin pikërisht atë pamje që përshkruan im shoq: vajzat ishin 

veshur me rroba të errëta dhe djali bukurosh rreth të trembëdhjetave mbante veshur 

një kostum marinari me jakë të hapur me lidhëse. I tërhoqi vëmendjen burrit tim 

menjëherë. Djali ishte tepër tërheqës dhe im shoq s‟ia ndante sytë. Nuk e ndoqi në 

gjithë Venecien – këtë s‟e bëri – por djali e tërhiqte dhe mendonte shpesh për të.
 323

 

 

Pse një turist do donte të vizitonte Venecien e Manit? 

Fakti që novela është autobiografike pasi jo vetëm që protagonisti është shkrimtar, por 

edhe sepse Mani kishte qenë në Venecie, njëherë në 1905 e më pas në 1911, mund të 

jetë një joshje më vete. Është përmendur tashmë fakti që lexuesi-turist ka dëshirë të 

shohë e të prekë gjithçka ka parë e prekur shkrimtari i tij i zemrës. 

Një tjetër motiv mund të jetë pikërisht nevoja për të ndryshuar atmosferë (një 

nga motivet e zakonshme edhe për turistët e zakonshëm). Turisti i sotëm i Tomas 

Manit mund të dëshirojë ta ndjekë atë në Venecie për të provuar, ashtu si protagonisti 

i veprës, çlirim e frymëzim. Man të lë të kuptosh se qyteti është tepër i veçantë, pasi, 

përtej të qenit një vend gjeografik, ai ka aftësinë të nxjerrë në pah ndjenja të veçanta:   

 
Kjo ishte dëshira për të shtegtuar, ja kjo ishte e tëra, por ajo e kaploi papritur, si një 

krizë ethesh, iu shndërrua në një pasion që të errëson arsyen. ... Edhe kjo ndjenjë që e 

pllakosi tani kaq vonë e kaq papritur, më parë ishte frenuar nga arsyeja, nga 

vetëdisiplina e përvetësuar sistematikisht qysh në rini. ... Ky mall për vise të largëta, 

thoshte me vete, për gjëra të reja, kjo etje për t‟u çliruar, për të flakur nga supet një 
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barrë, për të humbur mendjen, ishte orvajtje për arrati; do të arratisej sa më larg nga 

puna e vet, nga monotonia e shërbimit të pandryshueshëm, të urryer e të 

devotshëm.
324

   

Zuri të studionte itineraret e linjave te vaporeve, vështronte me ngulm horizontin me 

ca sy hetues, kur befas, papritur dhe pa asnjë lloj mëdyshjeje, i vegoi para syve 

qëllimi i udhëtimit. Nëse për një natë donte të arrinte në një vend që gjendet vetëm 

nëpër përralla, të pakrahasueshëm për ku të nisej? Oh, kjo ishte e qartë!
325

 
 

Një tjetër arsye mund të jetë dëshira për të parë në realitet si „vihen në jetë‟ 

përshkrimet e mrekullueshme që autori i bën qytetit. Për më tepër, topografia e 

çuditshme e qytetit fsheh një pasuri më vete e të fton të bësh një shëtitje nëpër shekuj 

arti: 
Kështu që, ai përsëri do të shihte atë mrekulli, atë qytet që ngrihet nga deti, lidhjen e 

mahnitshme të ndërtesave fantastike, që republika kishte ngritur për të çuditur detarët 

që i afroheshin, madhështinë që krijonin në ajër pallati dhe Ura e Psherëtimave, 

shkallën me luanin dhe Shën Markun në breg, krahun luksoz të dalë mjaft përpara të 

tempullit përrallor dhe orën gjigante në hapësirën e urës mbi kanal... 
326

 Ç‟mrekulli 

ishte ky gërshetim i jetës së rehatshme pranë detit të jugut me afërsinë, me mundësinë 

e përhershme për të vajtur në një qytet misteriozisht të mrekullueshëm!
327

 

 

Si Ashenbahu, ata mund të duan të harrohen në miklimin djallëzor të kësaj 

“bukurosheje lajkatare dhe të dyshimtë – edhe përrallë, edhe kurth për të huajt.”
328

 Ja 

çfarë thotë një turist për përvojën e tij në Venecien a Manit: 

 
E nisa lidhjen time dashuri-urrejtje me Venecien duke mbërritur fillimisht në 

stacionin hekurudhor, por, gjatë një tjetër udhëtimi dhe pasi kisha lexuar veprën e 

Manit, mora varkën për në Venecie pas një dite të mrekullueshme në Lido. ... 

Kuptova çfarë kishte dashur të thoshte Ashenbahu
329

 dhe përmes kësaj përvoje, 

mënyra sesi hyra në Venecie dhe si mendoja për fasadën e saj, ndryshoi jo vetëm nga 

pikëpamja intelektuale, por edhe si përjetim. ...
330

 

 

Një tjetër turist, që për më tepër është edhe vetë shkrimtar, e përjeton kështu: 

 
U ula aty ku ishte ulur Ashenbahu buzë një Rive të vjetër. Shihja Kopshtet Publike që 

zhdukeshin pas nesh, piacën që hapej me gjithë shkëlqimin e vet, pallatet dhe harqet e 

mermertë të Rialtos. ... Udhëtari i ditëve të sotme kërkon (dhe gjen) vendet ku 

zhvillohet historia e shkrimtarit Ashenbah, ose e alteregos së tij Manit. Porti, laguna, 

shtëpi shumëngjyrëshe të vjetra, Shën Marku, pallati i shkëlqyer dhe Ura e 

Pshërëtimave, kolonat e luanit, shkëlqimi i tempullit të mrekullueshëm, ... Hotel 

Excelsior nga ku do nisej varka për të shkuar në stacionin e trenit. Atje gjen “lulet, të 

bardha e lejla që kundërmojnë erë bajame e varen nga kopshte të vogla rrethuar me 

mure të vjetra. ... Lypsarë të kërrusur tregojnë mjerimin e tyre, duke zgjatur kapelet e 

duke rrotulluar sytë si të ishin të verbër. Tregtarë antikuaresh në pragjet e ndërtesave 
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të zymta na ftojnë me gjestet e tyre servile me shpresë se do na mashtrojnë. Kjo është 

Venecia e Manit dhe vazhdon të jetë fantazia e udhëtarit që zgjedh të injorojë diktatet 

e turizmit dhe kërcënimet e përmbytjeve e rrënimit. Me bukurinë e saj mikluese e të 

dyshimtë, është një qytet gjysëm përrallë, gjysëm kurth për turistët, ku arti dikur 

lulëzonte fuqishëm ...
331

 

 

Siç e vërteton edhe kjo dëshmi, turisti letrar në Venecie ka çfarë gjen pikërisht për 

faktin se ajo ka mbetur relativisht e njëjtë. Me librin e Manit në dorë, ai mund të 

kërkojë e të shohë “më të çuditshmin nga të gjitha qytetet.”
332

 Ashtu si Ashenbahu (e 

Mani), mund të magjepsesh nga “qetësia e veçantë e qytetit mbi ujë”
333

 “bukuria 

tekanjoze e Venecies”
334

 në një qytet “misteriozisht të mrekullueshëm”
335

 sepse 

Venecia është aq e pasur sa t‟i japë mundësinë kujtdo që të marrë një copëz të saj me 

vete e ta mbajë në zemër përgjithmonë. 
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KREU III 

SHQIPËRIA: MUNDËSI DHE PERSPEKTIVA 

 

Mos ndiq vetëm rrugët e shtruara. Shko në një rrugë të pashkelur dhe lër një 

gjurmë pas. (Muriel Strade) 

 

 

 

3.1 Shqipёria, njё vёzhgim i shkurtёr 

 

Tё flasёsh pёr turizmin letrar nё Shqipёri ёshtё luks po tё kesh parasysh se vetё 

turizmi ёshtё akoma nё fazat fillestare – njё nga pasojat e shumta tё regjimit komunist 

qё pengoi zhvillimin e tij. Nё fakt, grupet e para (të organizuara) tё turistёve tё huaj 

arritёn tё vizitonin vendin tonё relativisht vonё. 

 E shtrirё nё zemёr tё Mesdheut, nё brigjet e Adriatikut dhe Jonit, Shqipёria 

ёshtё njё vend i pasur me bukuri natyrore, akoma e paprekur pёr faktin qё nuk ёshtё 

shfrytёzuar masivisht e pёr njё kohё tё gjatё. Ajo ofron njё rang tё gjerё vendesh qё 

pёrfshijnё si plazhe ranore, ashtu dhe male shkёmbore. Pёrveç kёsaj, ёshtё e pasur me 

vlera të trashёgimisë kulturore. Historia e saj e gjatё qё daton nё kohёn e qytetёrimit 

grek, romak e ilir gjen shprehje nё objekte qё kanё mbёrritur deri nё ditёt tona. Sot, 

Shqipёria ka tre qytete qё janё pjesё e trashёgimisё botёrore e pёr rrjedhojё nёn 

mbrojtjen e UNESKO-s: Butrintin, Beratin dhe Gjirokastrёn. Vendi ka gjithashtu njё 

trashёgimi tё pasur letrare mes sё cilёs, letёrsi gojore, poezi epike dhe tradita tё 

ndryshme narrative. Duke qenë se Shqipëria ka një të shkuar të shënjuar nga dhuna, 

tragjedia, por edhe qëndresa e triumfi, ishte e pashmangshme që këto ngjarje 

dramatike që ka parë ky vend, të mos gjenin shprehje në mendjen, imagjinatën e 

shkrimet e autorëve të ndryshëm. Për rrjedhojë, letërsia shqiptare dokumenton faza të 

ndryshme të zhvillimit historik të vendit e disa prej ngjarjeve më të rëndësishme që e 

kanë shoqëruar. Krahas ngjarjeve, edhe peizazhet e larmishme të vendit kanë gjetur 

vend në shkrimet letrare shqipe. Siç shprehet Kadare,  

 
Një grumbull i madh shkrimtarësh, poetësh e njerëz të letrave, të mëdhenj e të vegjël, 

me fat e pa fat, të thjeshtë e të ndërlikuar, kishin lëvruar arën e saj të vështirë e të 

sertë si vetë trualli i vendit. [...] Ishte vështirë që në një hapësirë tjetër kaq të ngushtë, 

të gjeje një larmi kaq të madhe tipash e fytyrash letrare si në Shqipëri. [...] Këta 

shkrimtarë me portrete, veshje e fate të çuditshme kishin ngritur gur pas guri e mur 

pas muri ngrehinën e letërsisë. [...] Ngrehina e letërsisë shqipe ishte gjysëm tempull, 

gjysëm kështjellë, gjysëm manastir, e ashpër e spartane, si rrallëkund.
336

  

 

Megjithatё, ky burim s‟ёshtё fort i njohur nga autoritetet e turizmit dhe pak 

bёhet pёr ta promovuar, pasi, aktualisht, letёrsia nuk luan ndonjё rol me peshё nё 

fushёn e turizmit në vend. Ka disa arsye pёr kёtё. Sё pari, megjithёse vendi ka 

pёrfaqёsuesin e vet ndёrkombёtar, Ismail Kadarenё, nuk ka njё vend tё veçantё e tё 

njohur nё të gjithё botёn, si fjala bie, Stratfordi-mbi-Avon. Veç kёsaj, krahasuar me 

letёrsitё e tjera ballkanike, shumё pak nga krijimtaria artistike shqiptare ёshtё 

pёrkthyer nё gjuhё tё tjera e veçanёrisht nё anglisht, si lingua franca kryesore nё 
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kohёt moderne. Sigurisht, ky nuk ёshtё tregues i mungesёs sё cilёsisё nё gjuhёn 

shqipe. Pjesёrisht rrjedh nga vёshtirёsia dhe tё qenit unike e gjuhёs sonë dhe shpjegon 

deri diku edhe numrin e vogël tё pёrkthyesve dhe ekspertёve tё huaj tё shqipes.   

Njё tjetёr problem vjen nga fakti qё letёrsia shqipe ёshtё zhvilluar relativisht 

nё izolim. Terreni i padepёrtueshёm malor qё zё njё pjesё tё mirё tё vendit e bёnte 

Shqipёrinё njё terra incognita qё tёrhiqte pak turistё tё huaj deri nё fund tё shekullit 

XIX. Me pёrjashtim tё porteve tё Durrёsit e Vlorёs qё pёrdoreshin kryesisht pёr tregti 

detare dhe rrugёs Egnatia qё pёrdorej qё nga lashtёsia pёr tё lidhur qytetet 

perandorake tё Romёs dhe Kostandinopojёs, rrugёt e komunikimit ndёrkombёtar 

kishin tendencё ta anashkalonin Shqipёrinё duke e lёnё kёshtu nё prapambetje 

ekonomike e kulturore nё njё Perandori Osmane qё po fundosej. Pёrveç kёsaj, vendi 

kaloi edhe njё histori tё gjatё e tё vёshtirё nёn pushtimin e huaj. Rrallё ndonjё vend 

tjetёr nё Evropё i ёshtё nёnshtruar njё kontrolli tё huaj aq tё gjatё e heterogjen sa 

Shqipёria, saqё mund tё quhet mrekulli qё ky komb i vogёl ia doli tё mbijetonte dhe 

tё ruante kulturёn kombёtare. Pёr fat tё keq, problemet nuk do pёrfundonin me 

shpalljen e pavarёsisё nё 1912. Pas pёrfshirjes nё konfliktin ballkanik, nga i cili doli 

me vetёm gjysmёn e territoreve, vendi do të vuante edhe dy luftra botёrore qё mё pas 

do të ndiqeshin nga 50 vite izolimi komunist. Mёsimi i gjuhёve tё huaja (me 

pёrjashtim tё rusishtes) gjatё regjimit, shpesh ishte i ndaluar, gjё qё shpjegon edhe 

mungesёn e pёrkthyesve profesionistё (me pak pёrjashtime).  

 Historia duhet fajёsuar edhe pёr shfaqjen e vonё tё letёrsisё shqiptare 

krahasuar me letёrsitё e tjera evropiane. Libri i parё nё shqip u botua vetёm nё 

shekullin XVI (nё vitin 1555), por niveli i tij i avancuar gjuhёsor dhe ortografia e 

saktë mund tё konsiderohen si tregues tё njё tradite tё hershme tё tё shkruarit nё 

shqip. Kёrkimet kanё treguar qё fragmente dorёshkrimesh tё pabotuara datojnё qё nga 

shekulli XIII. Para shekullit XVI, autorёt shqiptarё botonin, por vetёm nё latinisht e 

greqisht siç ёshtё rasti i Rrethimi i Shkodrёs i Marin Barletit nё 1504. Historia e 

Skёnderbeut e tё njёjtit autor, botuar nё Romё nё 1510 ёshtё pёrkthyer nё pothuaj tё 

gjitha gjuhёt evropiane. 

Shkrimet e hershme ishin kryesisht tekste fetare ose kronika historike. Nёn sundimin 

5-shekullor tё Perandorisё Osmane, ndalohej me ligj shkrimi dhe botimi nё gjuhёn 

shqipe. Letёrsia kombёtare u zhvillua vetёm nё shek.XIX, duke shёnuar kёshtu 

pёrpjekjet e pareshtura pёr t‟u shkёputur nga Perandoria Osmane dhe pёr t‟u bёrё njё 

vend i pavarur. Për të cituar sërish Kadarenë, “Shekulli XIX ishte me të vërtetë i 

veçantë për letërsinë shqipe. Ai ishte shekulli i Rilindjes Kombëtare, koha magjepsëse 

kur pas një nate robërie katërqindvjeçare, ndihej që mëngjesi nuk ishte larg.”
337

 Por, 

në analizën e tij, shkrimtari i madh veçon shekullin XX si “shekulli i artë”
338

 në 

historinë e letërsisë shqipe. 

 Pavarësisht vështirësive, kjo “bimё e brishtё ka çelur shumё lule nё atё tokё 

shkёmbore e legjendare, tё cilat meritojnё vёmendjen e botёs sё jashtme”
339

 shprehet 

Robert Elsi, albanologu i zellshёm kanadez qё ka kontribuar jo pak nё njohjen e 

letёrsisё shqiptare nё perёndim falё pёrkthimeve tё tij. Elsi pohon vёzhgimin e 

kritikёve tё tjerё rreth veçantisё sё letёrsisё shqiptare: “E tyrja ishte dhe vazhdon tё 

jetё njё lloj kulture e ndryshme e unike dhe gjuha e tyre e shkruar akoma reflekton 

tiparet e saj tё veçanta. Ky ёshtё njё nga faktorёt qё e bёn letёrsinё shqipe kaq 

tёrheqёse.”
340
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 Pavarёsisht se nuk ekziston njё industri e turizmit letrar, gjithsesi, imazhet 

letrare, si ato fiktive, ashtu dhe ato reale, kanё pasur ndikim mbi turizmin nё Shqipёri 

megjithёse nё mёnyrё jo tё drejtpёrdrejtё. Shkrimet e autorёve tё huaj rreth 

Shqipёrisё, por edhe tё autorёve vendas, kanё arritur tё fitojnё famё ndёrkombёtare, 

siç ёshtё rasti i Kadaresё (fitues i Booker Prize nё 2005 dhe i shumё çmimeve tё tjera 

ndёrkombёtare, si dhe disa herё kandidat pёr çmimin Nobel), e nё mёnyrёn e tyre 

kanё arritur tё tёrheqin kureshtarët letrarё.  

 

 

 

3.2 Shqipёria nё sytё e artistёve tё huaj 

 

Nё parathёnien e librit Shqipёria dhe shqiptarёt nё vepra tё piktorёve tё huaj, Kadare 

shkruan: “Megjithёse Shqipёria ishte harruar nga shtetet dhe udhёheqёsit, arti 

evropian nuk e harroi kurrё atё. Bajroni, Vivaldi, Delakrua dhe dhjetra artistё tё tjerё 

tё famshёm vazhduan tё kёrkonin tema origjinale nё ngjarjet, tingujt dhe ngjyrat e 

kёsaj toke.”
341

 

Autori i librit tё mёsipёrm, Ferid Hudhri, pёrmend 140 piktorё ndёrkombёtarё (njё 

numёr i konsiderueshёm pёr njё vend tё vogёl si Shqipёria) qё e kanё bёrё Shqipёrinё 

subjekt tё veprёs sё tyre. Studimi i tij tregon se nё disa nga muzetё mё tё njohur tё 

botёs si: Muzeu Historik i Vjenёs, Luvri nё Paris, Muzeu Britanik nё Londёr, Galeria 

e Artit Modern nё Romё, Pallati i Doxhit nё Venecie, Galeria Bruklin nё Nju Jork, 

Muzeu Benaki nё Athinё, Galeria Tetriakov nё Moskё dhe shumё tё tjerё, deri nё 

Japoninё e largёt, gjenden me qindra piktura, portrete, peizazhe, litografe dhe 

skulptura me temё shqiptare. E. Lir, H. Uilliams, H. Kuk,
342

 Xh. Kartrajt,
343

 

P.Beresford, Kokrell,
344

 E.Durham, E. Delakrua, L. Serom, P. Veroneze, C. Kriveli 

janё vetёm disa prej artistёve qё kanё hedhur nё telajo ngjyrat dhe fytyrat e 

shumёllojshme tё kёsaj toke dhe njerёzve tё saj. Lir
345

 kryeson mes piktorёve qё 

trajtuan temёn shqiptare. Dy nga peizazhet e tij shqiptare, “Endless Acroceraunian 

Mountains” dhe “Horse of Tomor” njihen tё kenё influencuar poetin anglez Alfred 

Tenison pёr tё shkruar vargje pёr peizazhin shqiptar:      

   
         Tomor e Athos, fron magjie 

       Vjen hija e largët për tek ne, 

Një penel, një furçe i bie 

E ndiej si t‟isha vetë atje.
346

 

 

Nё mёnyrё tё ngjashme, pikturat e Zherom (Léon Gérome) kanё frymёzuar poetёt 

Gotje (Théophile Gautier) dhe Heredia (José Maria de Hérédia) pёr tё shkruar pёr 

vendin dhe njerёzit e tij edhe pa qenё atje personalisht.  

  Me temёn shqiptare nё shkrimet e huaja janё marrё mjaft studiues vendas si 

Skёnder Luarasi,
347

 Kristo Frashёri,
348

 Refik Kadija, Afrim Karagjozi, etj, e tё huaj si 
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Knori,
349

 Borsti,
350

 Guxeta,
351

 Majeri,
352

 Muri,
353

 Traimeri,
354

 Vaineri,
355

 etj. 

Shkrimet e huaja qё trajtojnё motive shqiptare janё mё tё hershme edhe se 

vetё libri i parё shqip, Meshari (1555). Sipas studiuesit Refik Kadija, ato “shkojnё 

deri nё parzmin e Antikitetit [ku] Iliria dhe ilirёt pёrmenden jo vetёm nё veprat 

historike tё Plinit e Plutarkut, por edhe [ato letrare] tё Plautit, Ovidit, Virgjilit, 

Horacit, Klaudienit, bile edhe te Eskili.”
356

 Historiani e shkrimtari Moikom Zeqo 

tregon se referenca më e hershme për shqiptarët në letërsinë botërore gjendet në të dy 

veprat madhore të Homerit, por në mënyrë të veçantë te Iliada ku bëhet një aludim 

për personazhin Kaon i cili vinte nga një fis ilir që jetonte në jug të Shqipërisë (sipas 

kufijve të sotëm).
357

 Mund tё thuhet se kёto burime antike pёr Shqipёrinё e shqiptarёt 

kanё frymёzuar edhe shkrime tё mёvonshme letrare. 

 Elementet shqiptare shfaqen nё disa forma: si toponime, si pёrshkrime tё 

natyrёs shqiptare, pёrshkrime tё karakterit tё shqiptarёve, nё pёrshkrimin e zakoneve 

e traditave dhe portretizimin e figurave tё shquara si Aleksandri i Madh, Skёnderbeu, 

Ali Pashё Tepelena, Ahmet Zogu, etj.
358

 Nё letёrsinё angleze, sёrish sipas Kadisё, 

motivet shqiptare hasen pёr herё tё parё nё veprёn e Xhefri Çoserit (1340-1400). Nё 

kryeveprёn e tij Rrёfenjat e Kanterburit
359

 pёrmendet mbretёresha Teutё si shembull i 

besnikёrisё femёrore:  
 O Teutё mbretёreshё! Dlirёsia jote si bashkёshorte 

 Le tё jetё pasqyrё ku tё shihen tё gjitha gratё e kёsaj bote.
360

  

 

Nё analizёn e tij, Kadija shton se dyzet vargje i janё kushtuar Aleksandrit tё Madh, 

karrierёs, por edhe cilёsive tё tij morale.   

Por, referenca shqiptare gjejmё edhe te Shekspiri. Te Komedia e Gabimeve, 

Durrёsi ёshtё pёrmendur shtatё herё me emrin romak Epidamnum, i shoqёruar edhe 

me shёnime pёr kuptimin e fjalёs nё njё nga botimet e veprёs.
361

 Te Nata e 

dymbёdhjetё (1623), vendi ku autori i vendos ngjarjet ёshtё i trilluar, por emёrtimi 

ёshtё real, megjithёse nuk ka informacion rreth burimit dhe arsyes pse Shekspiri e ka 

pёrdorur. Nё vepёr thuhet se “Iliria gjendet nё bregdetin lindor të Adriatikut” dhe se 

Orsinoja ёshtё Duka i Ilirisё. Te Jul Çezari gjejmё tipare tё karakterit qё i janё 

mveshur ushtarit ilir Dardan i cili ёshtё cilёsuar si besnik. Sёrish, nё shёnimet e njё 
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prej botimeve, shpjegohet kuptimi i emrit Dardan.
362

  

Burimet shqiptare pёr shkrimtarёt e huaj duket se kanё qenё tё shumёllojshme. 

Më sipër u pёrmend se njё pjesё e tyre janё mbёshtetur nё vepra historike apo nё 

veprat artistike tё antikitetit e tё tjerё pёrdornin edhe pikturat si frymёzim. Por, ka 

pasur edhe nga ata shkrimtarё qё lëndën e parë e kanё marrë nga kontakte tё 

drejtpёrdrejta me vendin. Shquhet mes tyre poeti anglez Xhorxh Bajron (1788-1824) 

qё mund tё thuhet se bёri Shqipёrinё tё njohur tek publiku anglez me poemёn e tij 

Çajld Harold (1812). Nё 1809, ai u nis nё turin e tij evropian, gjatё tё cilit u ndal edhe 

nё Shqipёri, ku u prit mjaft mirё nga Ali Pashё Tepelena, i ashtuquajtur „luani i 

Janinёs‟. Vizita e tij nё Shqipёri dhe pёrshtypjet e mira pёr vendin gjetёn shprehje nё 

kёngёn e dytё tё Çajld Haroldit: 

 
O Shqipëri ku lindi Iskanderi 

Këngë e rinis‟, fanar i t‟urtëvet! 

Dhe Iskanderi tjetër, që i dërrmoi 

Përherë armiqt‟ me Kordhn e tij kreshnike. 

Shqipëri, lejomë të kthej syt‟ e mi 

mbi ty, o nënë e rreptë burrash t‟egër. 

Kryqi po zbret, po ngrihen minaret, 

E zbehta hënëz ndrin nëpër lugina, 

Mbi pyje me selvi n‟agor të çdo qyteti. (kënga II, strofa 38) 
             … 

Bajroni gjithashtu pёrmendi Shqipёrinё dhe shqiptarёt nё disa letra dёrguar nёnёs dhe 

mikut tё tij, Hobhauzit (John Cam Hobhouse), historian e etnograf. Ky i fundit kishte 

qenё vetё nё Shqipёri e kishte shkruar njё libёr rreth saj. 

Sa i pёrket Bajronit, vlen pёr t‟u pёrmendur ndikimi qё vargjet e tij patёn tek artistёt e 

tjerё, duke u bёrё kёshtu burim frymёzimi pёr mjaft vepra arti si dhe udhёtime nё 

kёrkim tё kёtij vendi „ekzotik‟ dhe banorёve tё tij. Thuhet se piktori francez Delakrua 

pat shkruar nё ditar kur po punonte pёr pikturat e tij me temё shqiptare: “Pёr tё nxitur 

veten, kujtoj vargjet e Bajronit.”
363

 

 

Disa vepra arti u krijuan si ilustrim i Çajld Haroldit. 

Hudhri vёren qё Bajroni ёshtё pёrmendur nё disa 

libra arti ku fjalёt e tij janё pёrdorur si diçitura pёr 

pikturat. Vlerёsimi i Bajronit pёr kostumin shqiptar 

si “mё i bukuri nё botё”
364

 nё njё nga letrat qё i 

shkroi sё ёmёs, ka çuar nё njё numёr tё madh 

pikturash tё tij me kёtё veshje, mё e famshmja e tё 

cilave ёshtё ajo e vitit 1835 e Tomas Filipsit 

(Thomas Philips), qё ekspozohet nё Galerinё 

Kombёtare tё Londrёs edhe sot e kёsaj dite. Thuhet 

qё motivet shqiptare tё Bajronit kanё frymёzuar 

edhe poetin tjetёr tё mirёnjohur tё kohёs sё tij, Persi 

Bishi Shellin (P.B. Shelley) qё i kushtoi 16 rreshta 

figurёs sё Ali Pashёs nё poemёn Hellas (1822).  

Mendohet që vargjet e Bajronit të kenë frymëzuar gjithashtu një tjetër bashkëkohës të 

tij, shkrimtarin e politikanin Benxhamin Disraeli i cili me këto vargje në mend u nis 
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drejt Shqipërisë në 1830 në gjurmët e Bajronit. E pëlqeu peizazhin e Janinës në rrëzë 

të “maleve të purpurt piktoreskë”
365

 po aq sa edhe pallatin e Ali Pashës: “Holli ishte 

gjëja më e bukur që më kanë zënë sytë ndonjëherë ... i ndërtuar nga Ali Pasha 

qëllimisht për të zënë qilimin më të madh Gobelin që ekziston e që i përkiste dhomës 

kryesore në Versajë dhe iu shit atij gjatë Revolucionit francez.”
366

 Ashtu si Bajronit, 

edhe Disraelit i pëlqeu fort kostumi tradicional shqiptar që e përshkroi te Contarini 

Fleming:  
Veshja e tyre piktoreske është me nam, megjithëse për ta parë tamam, duhet të 

mbahet veshur nga një shqiptar … . Flokët e gjata e kapelja e vogël, jeleku e xhaketa 

prej kadifeje të kuqe të qëndisura me fije ari tepër elegante, fustanella e bardhë e 

gjerë, opingat e zbukuruara dhe brezi me armë në këllëfë argjendi; është vështirë të 

gjesh gjë me të bukur.
367

  

 

Ky udhëtim duhet ta ketë frymëzuar edhe për romanin The Rise of Iskander (1833) 

(Ngritja e Skënderbeut), një vepër në prozë e bazuar në jetën e prijësit të shqiptarëve 

dhe heroit kombëtar Gjergj Kastriotit (1405-1468). Shumë nga ajo çfarë Disraeli pa 

dhe jetoi në Shqipërinë e Jugut, u përdor në shkrimet e tij, jo vetëm në Ngritja e 

Skënderbeut, por edhe në Contarini Fleming e The Wondrous Tale of Alroy (Përralla 

e çuditshme e Alroit) si dhe në letrat që dërgonte në shtëpi.  

Ngritja e Skënderbeut, megjithëse nuk mund të cilësohet një vepër e madhe 

letrare nëse e vlerësojmë me standardet moderne, gjithsesi nuk është pa rëndësi. Ajo 

përbën shembullin e parë e më të rëndësishëm të një përshtatjeje letrare të temës së 

Skënderbeut në prozën angleze dhe në të njëjtën kohë është e rëndësishme për ne pasi 

trajton një temë shqiptare. Ngritja e Skënderbeut dhe Çajld Haroldi janë dëshmi të 

zbulimit letrar anglez të Shqipërisë në shekullin XIX dhe të marrëdhënieve letrare e 

kulturore mes dy vendeve. 

Duhet thënë, gjithsesi, se tema e Skënderbeut nuk kufizohet vetëm te vepra e 

Disraelit. Nuk është e panjohur as për botën letrare: “Me veprat e tij heroike që i 

ndeshim në çdo gjuhë letrare, Skënderbeu nuk mund të mos kalonte nga historia në 

letërsi.”
368

  

Skënderbeu kishte krijuar një reputacion të vetin pas vdekjes, në Evropën 

Perëndimore në shekujt XVI-XVII. Kur pothuaj i gjithë Ballkani ishte nën sundimin 

osman dhe turqit kishin mbërritur në portat e Vjenës në 1683, asgjë s‟mund t‟i 

tërhiqte lexuesit në Perëndim më tepër se një tregim rreth qëndresës heroike të të 

krishterëve ndaj hordhive muslimane.   

Librat për heroin nisën të shfaqeshin në Evropën Perëndimore në fillim të 

shek. XVI. Princit i bëheshin referenca nga burra shteti e ushtarakë të njohur të shek. 

XVII-XIII si eseisti, poeti e politikani Edison (Joseph Addison, 1672-1719) apo 

diplomati dhe shkrimtari Sër Uilliam Tempëll (William Temple, 1628-1699) që e 

renditi Skënderbeun mes shtatë udhëheqësve historikë që kishte merituar kurorën.
369

 

Skënderbeu magjepsi lexuesin evropian fillimisht si figurë historike e model i 

strategut ushtarak. Me kalimin e kohës, ai u bë gjithashtu burim frymëzimi për 

letërsinë artistike në Evropë. Eshkomi përmend ekzistencën e një soneti për 

Skënderbeun nga poeti francez Pjer dë Ronsar (Pierre de Ronsard, 1524-1585); 

komedinë El Principe Escanderberg nga dramaturgu i njohur spanjoll Lope de Vega 
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(1562-1635) dhe të paktën tri opera me temë Skënderbeun, një prej të cilave nga 

kompozitori venedikas Antonio Vivaldi (1675-1741). Një numër artikujsh janë 

botuar, sidomos nga fundi i viteve ‟60 të shekullit të kaluar që trajtojnë rolin e 

Skënderbeut në letërsinë evropiane.   

Në letërsinë angleze, referencat më të hershme letrare për Skënderbeun vijnë 

nga fundi i shekullit XVI dhe fillimi i shekullit XVII. Poeti anglez Edmund Spenser 

(1552-1599) ishte i pari që botoi një sonet anglisht për të. Ja çfarë shkruan ai për 

heroin shqiptar: 

 
Pse mburret kot e Lashta kaqë fort 

Me monumentet e moçëm burrash trima, 

Heronj që përmes veprave pa mort 

Mahnitën botën, dhe në prallë e rima 

Çdo foshnjë i nxën? Njerzim‟ i admiron 

Statujat e tyre, kolose të larta 

E beret triumfore q‟i përshkon 

E bukura me madhështit‟ e narta. 

 

Ja Një, që koha von‟e nxor në dritë, 

Ndër të mëdhenjtë krah më të madhit shkon: 

I madh në zë, pushtet e në vetitë, 

Triumfe të vërtetë meriton. 

Kamzhik për turqit, për armiqtë rrufe- 

Ky libër flet për Ty, o Skënderbe!
370

  

 

Kristofer Marlou (Christopher Marlowe, 1564-1593) ka shkruar një dramë të 

titulluar Historia e vërtetë e Gjergj Kastriotit (The true historye of George 

Scanderbarge). Referenca të tjera për heroin gjenden edhe në vepra të tjera të teatrit 

anglez të kohës. Në poezi, Skënderbeu është evokuar nga poeti Riçard Lovlis 

(Richard Lovelace, 1618-1658) dhe poeti e kritiku Xhon Drajden (John Dryden, 

1631-1700). Ky i fundit flet për fuqinë e eshtrave të heroit si një talisman në Letër 

Uigëve (Epistle to the Whigs), një parathënie e poemës Medalja, satirë kundër 

rebelimit (The Medall, A Satyre against sedition, 1682) ku shkruan: “Mendoj se kur ai 

të vdesë, do ta vini në gisht si unazë, siç bënë turqit me Skënderbeun thua se ato 

kishin fuqi për t‟i mbrojtur nga monarkia.”
371

 

 Një tjetër rast i përmendjes së tij në letërsinë në gjuhën angleze, por këtë herë 

në SHBA është Përrallat e bujtinës anës rrugës (Tales of an Innside Inn, 1863), nga 

poeti Henri Longfellou (Henry Longfellow, 1807-1882) që përfshin 173 vargje 

kushtuar heroit te “Përralla e dytë e çifutit spanjoll.” 

Në letërsinë moderne angleze, elemente shqiptare gjejmë te Xhojsi i cili e 

pёrdori gjuhёn shqipe nё librin e tij tё fundit Zgjimi i Fineganit (1939): 

 
Tjetёr çёshtje, pёr shtesё ndaj rёrёs origjinale, vёrvit dinamit pluhur, gazetё e dehur 

apo fletushkё e qullёt cilado pёrdorur (çdo vet ose i varur nё tё hangёr nё sotqёrinё e 

pijetarit tonё mund ta shohё syparin dukevetё, njё xerr dhomё od‟ tё ftoftё, gjallimi 

duke belbёzuar mbi njё karrig‟, njё voe halli nga Dalbania me njё sy en‟ ku bёhet 

darka, çdo gotsasi me raki, njё portokall e ca buk tё shtruara nё sofёr, tё kujtohet ai 

                                                           
370

 Skënder Luarasi. “Skënderbeu në letërsinë angleze.” Studime Filologjike, Tiranë, 1967, fq 122 
371

 Po aty, fq 125 



105 
 

lloj i tbutё sheqeri qё motra na tregonte kur tё gjithё ishim biribijat apo nipa e 

mesat) ka a‟rritur lёndjёn tokёsore ndёrsa ngarriteshim nё tё shkuarёn.
372

  
 

Sipas, Idlir Azizit, përkthyes i Uliksit, këto fjalë janё gjetur nё njё nga blloqet e 

shёnimeve tё Xhojsit bashkё me materiale nga mbi dyzet gjuhё tё tjera. Azizi mendon 

se shkrimtari mund t‟i ketë nxjerrё nga ndonjё libёr ose mund tё ketё pyetur ndonjё 

folёs vendas. Ai shton se „Dalbania‟ kombinon vendlindjen e tij Dublinin dhe 

Shqipёrinё. Në letërsinë e viteve të fundit, gjejmë referenca të Shqipërisë te Harri 

Poter, E bija e luanit,
373

 Aventurat e zonjës Polifaks,
374

 etj.  

 

 

3.3 Shqipёria imagjinare 

 

Përveç Shqipërisë reale, në veprat e shkrimtarëve të huaj gjejmë edhe aludime për një 

vend të imagjinuar. Një nga fantazitë e shumta për Shqipërinë, sidomos në shkrimet 

disi të hershme është përshkrimi i saj si ekzotike dhe orientale (ndoshta si rrjedhojë e 

të qenit pjesë e Perandorisë Osmane), që besoj, kishte për qëllim të nxiste kureshtjen e 

lexuesit të huaj për një vend për të cilin s‟dinin shumë a ndoshta s‟kishin dëgjuar 

kurrë. Kështu, Karl Maji
375

 ka shkruar shtatë libra me temë shqiptare (me aventura të 

çuditshme e të frikshme në malet e Shqipërisë) pa qenë kurrë në vendin tonë! Edhe 

më i çuditshëm është fakti se të tillë libra studioheshin në shkollat gjermane duke 

“krijuar një mit në distancë të pazakontë të ekzotikes shqiptare”
376

 siç na tregon 

Moikom Zeqo. I njëjti studiues përmend edhe shkrimtarin hollandez Kornelis J.G. 

Spoelstra i njohur me pseudonimin A. den Doolaard i cili ia atribuon suksesin e 

romanit të tij Bujtina me patkua (1933), ngjarjet e së cilës vendosen në Shqipëri, 

pikërisht elementeve ekzotike, sidomos zakoneve të çuditshme të malësorëve që ishin 

të panjohura për lexuesit perëndimorë.  

Studiuesja Olimpia Gargano e ka gjetur Shqipërinë e imagjinuar në variantet: 

Iliri, Sidalvi e Elboni.
377

 E para është ndoshta më konkretja, pasi, megjithëse shpesh 

lexuesit mendojnë se është një emër i trilluar e vend imagjinar (siç u përmend më 

sipër te Nata e Dymbëdhjetë e Shekspirit), në të vërtetë, i referohet një territori 

historik. Në letërsinë moderne, i njëjti emërtim është përdorur në romanin Njerëz të 

vërtetë (1969) të Elison Ljurit,
378

 një roman utopik në të cilin Iliria është një koloni 

artistësh që kanë krijuar qytetin e tyre ideal ku mbizotëron harmonia e dituria. Një 

tjetër roman që vendos ngjarjet në Iliri është Makina e Shenjtë (2004) e Kris Beketit
379

 

i cili jep të gjitha detajet e nevojshme, përfshirë koordinatat gjeografike për të gjetur 

vendin real. Është një vend laik që banohet nga robotë, një pjesë e mirë e të cilëve 
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374

 Dorothy Gilman, The Unexpected Mr Pollifax (1966) 
375
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janë shkencëtarë të larguar nga vende me regjim teokratik.
380

 Krahas këtyre 

versioneve pozitive, Iliria na shfaqet edhe në dy të tillë negativë (apo distopi, siç i 

quan Gargano): S‟ka ligj në Iliri (1957), I marrë peng në Iliri (1976) si dhe te Dramat 

e B. Laverit, një prej të cilave titullohet Illyria (2007).
381

 Po kështu, Iliria shfaqet edhe 

në letërsinë për fëmijë, siç është rasti i librit Një aventurë ilire (1986) i autorit Lloid 

Aleksandër.
382

 Më herët, Iliria ishte përmendur te Dhomë me pamje (1908) të 

Forsterit.
383

 

Lind pyetja: pse pikërisht Shqipëria? Në fakt, është e habitshme sa shumë 

referenca letrare, sidomos anglosaksone ka për një vend kaq të vogël! Fakti që 

Shqipëria ka qenë relativisht e izoluar për shkak të pushtimeve shekullore e më vonë 

regjimit komunist, ka bërë që gjithmonë të ketë spekullime, hamendësime e kureshtje 

për të. Një tjetër arsye është ajo që Goldsuërthi e konsideron imperializëm letrar: 

“„Kolonizimi narrativ‟ i Ballkanit nga britanikët nisi në fillim të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë me Bajronin në rolin e Kolombit dhe akoma vazhdon.”
384

 

 Për Garganon, burimi duhet kërkuar në shkrimet e udhëtimit pasi “ato vite 

[shek XIX], shkrimtarët-udhëtarë i tërhiqte idea e një Orienti të afërt.”
385

 Ajo shton se 

si këto krijime letrare, ashtu edhe shkrimet e udhëtimit kanë një të përbashkët, 

stereotipizimin: 

 
Një kulturë që shenjohet nga tradita arkaike të ngulitura në Kanun, kod i vjetër 

zakonor, respekti e mikpritja, bashkëjetesa e fesë islame e asaj katolike ... pozicioni i 

saj mes lindjes e perëndimit, ... krimi i organizuar, gjakmarrja që trashëgohet brez pas 

brezi, reputacioni i keq ndërkombëtar, niveli i ulët i jetesës, vështirësia për të shkuar 

në disa zona, përdorimi i elementeve folklorike në veshje, veçantia e gjuhës që përbën 

një degë më vete në familjen e gjuhëve indevropiane...
386

 

 

Së fundi, Shqipëria na shfaqet edhe në një lloj të veçantë të letërsisë, te letërsia e 

vizatuar (fumetti). Shembulli i parë është Aventurat e Tintinit nga ilustruesi belg 

Herzhe (pseudonim i Georges Remi). Sildavia, një nga vendet ku zhvillohen ngjarjet 

(pikërisht në serinë Skeptri i Otocarit
387

) është emri fiktiv i Shqipërisë, siç e pohon 

edhe vetë autori në një letër drejtuar një kolegu.
388

 Përveç kësaj, vetë tregimet kanë 

elemente të tilla që e bëjnë Shqipërinë lehtësisht të identifikueshme për ata që e 

njohin: 
Prej shumë rajoneve magjepsëse të cilat tërheqin të huajt që pëlqejnë piktoresken e 

folklorin, ka një vend të vogël që për fat të keq është shumë pak i njohur, por që nga 

interesi del mbi mjaft vende të tjera. I izoluar deri vonë për shkak të vështirësisë së 

terrenit, tashmë, falë vendosjes së një linje të rregullt ajrore, mund të shkohet fare 

lehtë nga çdokush që pëlqen bukurinë e vendeve të pashkelura, mikpritjen e rrallë e 
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banorëve të saj dhe origjinalitetin e kostumeve tradicionale mesjetare që kanë 

mbijetuar pavarësisht zhvillimeve moderne. Ky vend është Sildavia.
389

 

 

Një tjetër shembull, shumë vite më pas, u shfaq përmes aventurave të Dilbertit 

në vendin e quajtur Elbonia të ilustruesit amerikan Skot Edëms (Scott Adams), 

përkthyer në 25 gjuhë e botuar në 2000 gazeta në 70 vende të ndryshme të botës (jo 

në Shqipëri!)
390

 Edhe në këtë rast, Elbonia shfaq shumë tipare të Shqipërisë, pasi, që 

në fillim përshkruhet si vend i vogël evropiano-lindor ku është rrëzuar komunizmi. 

Edhe këtu si në shembujt e mësipërm, vazhdojnë të përdoren stereotipe si: vend i 

varfër, por ku jepen rryshfete, qeveritarë të korruptuar, njerëz qesharakë e injorantë, 

imazh aspak i mirë në arenën ndërkombëtare, etj.  

 

 

 
(burimi: www.dilbert.com) 

 

 Lista e veprave, veçanërisht atyre letrare që kanë trajtuar temën shqiptare është 

më e gjatë, këtu janë trajtuar vetëm disa shembuj klasikë. Nga njëra anë, ato na 

tregojnë cili ka qenë perceptimi i të huajve për Shqipërinë e shqiptarët në kohë të 

ndryshme. Nga ana tjetër, imazhi i projektuar nga këto shkrime të autorëve të huaj ka 

shërbyer për të hedhur dritë dhe nxjerrë në pah mjaft aspekte të shoqërisë shqiptare 

dhe për të nxitur kureshtje për vendin e për rrjedhojë mund të përdoret shumë mirë në 

promovimin e turizmit letrar.  

 

 

 

3.4 Shkrimet e udhëtimit 

 

Pёrveç letёrsisё sё mirёfilltё artistike, tematika shqiptare ndeshet gjithashtu edhe nё 

njё numёr tё madh shkrimesh udhёtimi, krijuar veçanёrisht nga udhёtarё tё huaj tё 

shekullit XIX. Dallon mes tyre vepra e Edit Durhamit. Megjithёse nuk ishte kurrё njё 

shkrimtare e mirёfilltё udhёtimi, Durham shkroi shumё rreth përvojёs sё saj nё 
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Ballkan, veçanёrisht nё Shqipёri, duke luajtur kёshtu njё rol drejtpёrdrejt a tёrthorazi 

pёr tё tёrhequr e vёmendjen drejt kёtij vendi. Njё mbrojtёse e zjarrtё e çёshtjes 

shqiptare, nё 1913, ajo protestoi nё rrugёt e Londrёs kundёr vendimit tё Konferencёs 

sё Londrёs (e cila i ndau territoret shqiptare mё dysh) duke mbajtur pankarta ku 

shkruhej “Hiqni duart nga Shqipёria” gjё qё tregon shumё pёr lidhjen dhe besnikёrinё 

e saj ndaj vendit tonё. Interesi i tё huajve pёr Shqipёrinё, veçanёrisht pёr veriun alpin, 

i detyrohet shumё kësaj gruaje. Edhe vetё figura e Durhamit ёshtё kthyer nё njё lloj 

atraksioni turistik nё malёsi. Udhёtimi i saj ёshtё shndërruar nё njё rrugё qё ndiqet 

nga tё tjerёt. Nё traditёn angleze, Heri dë Uindi
391

 Rëuz Uailder Lejni
392

 e 

E.Konueji
393

 janё tё tjerё autorё tё shkrimeve tё udhёtimit nё veprat e tё cilёve gjejmё 

referenca tё Shqipёrisё. Lejni së pari shkeli alpet shqiptare në 1921 për t‟u kthyer 

sërish më vonë. Edhe më herët, që në gjysmën e dytë të shekullit XIX, Shqipëria 

kishte pasur të tjerë vizitorë si Henri Touzer,
394

 H.A Braun,
395

 Uilliam Lik
396

, Lusi 

Garnet,
397

 apo kontesha Stragford
398

 të cilët kanë lënë të dokumentuara përshtypjet e 

tyre për traditat shqiptare duke vënë një theks të veçantë te folklori. I shtohen kësaj 

liste edhe Edjuërd F. Najti,
399

 Xhon F. Freizëri,
400

 Frederik Muri,
401

 Johan G. fon 

Hani,
402

 F.Pukëvili,
403

 etj. Po kështu, Shqipëria është kthyer në objekt vëzhgimi edhe 

në shkrimet e konsujve që kanë shërbyer këtu si Jasint Hekardi,
404

 Aleksandrë 

Dëgrondi
405

 e Ogyst Dozoni,
406

 apo të gazetarëve Ugo Ojeti
407

 e Indro Montaneli.
408

 

Mes të tjerash, siç vëren Gargano, këto shkrime kanë rëndësi pasi jo rrallë kanë 

frymëzuar vepra të mirëfillta letrare.  
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3.5 Shkrime të autorëve vendas 

 

U fol deri tani pёr tema e motive shqiptare nё shkrimet e autorёve tё huaj, por ka 

mjaft shkrimtarë shqiptarë që nga të hershmit e deri te bashkëkohorët që vendosin 

ngjarjet e veprave të tyre në Shqipëri e që mund të përdoren për njohjen e reklamimin 

e letërsisë shqiptare. Mes klasikëve, mund të përmendim Migjenin (1911-1938), vepra 

e së cilit ka mjaft elemente topografike të qytetit të tij të lindjes, Shkodrës. I njëjti 

qytet shërben si vendngjarje edhe për të tjerë bij të tij si rilindasit Gjergj Fishta (1871-

1940), Ndre Mjeda (1866-1937), shkrimtarë modernë si Martin Camaj (1925-1992) 

dhe Ernest Koliqi (1903-1975) të cilët sollën një frymë perëndimore në letërsinë 

shqipe. 

Admiruesit e peizazhit mund t‟i drejtohen poezisë së Naim Frashërit (1846-

1900) e Lasgush Poradecit (1899-1987). Dhe ka akoma ... . Shumë nga autorët e 

mësipërm e të tjerë që nuk janë përmendur këtu, përmes veprës së tyre kanë ditur të 

kapin me mjeshtëri shpirtin e jetës shqiptare, gjë që mund të luante një rol kyç nëse do 

përdorej si duhet nga autoritetet e turizmit. Analiza e sugjerime më të detajuara 

përfshihen në vijim të punimit.  

 Po kështu, ka mjaft shkrimtarë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, por 

përdorin tema e motive shqiptare në veprat e tyre. Ismail Kadare, Bashkim Shehu, 

Ornela Vorpsi, Elvira Dones, Anilda Ibrahimi, janë vetëm disa prej tyre.  

 

 

 

3.6 Zhvillimi i turizmit letrar – një vështrim i shkurtër teorik 

 

Për fat të keq, mjaft shkrimtarë me zë të letërsisë shqipe jetojnë jashtë kufijve të 

Shqipërisë. Gjatë komunizmit (apo edhe më herët), një numër i konsiderueshëm 

autorësh u shtrënguan të emigronin, ndërsa të tjerë që mbetën të izoluar këtu, u 

detyruan të shkruanin fshehurazi e jo rrallë shkrimet e tyre nuk panë kurrë dritën e 

botimit. Sigurisht, këto mungesa sjellin edhe mangësi në turizmin letrar sa i takon 

shtëpive të shkrimtarëve, vendeve që ata frekuentonin apo varreve të tyre.  

Gjithsesi, zhvillimi i vendeve, itinerareve e tureve letrare është bërë një 

domosdoshmëri, veçanërisht po të kihet parasysh përparësia që i është dhënë sektorit 

turistik (me theks të veçantë te elementi kulturor) vitet e fundit, jo vetëm nga qeveria 

shqiptare, por edhe nga përkrahja e huaj: 

 
Në mënyrë që të dallohet si destinacion turistik kulturor, Shqipëria do të duhet të 

zhvillojë përvojat e pushimeve kulturore, të cilat kombinojnë vendet kryesore 

historike dhe arkeologjike të vendit (sidomos Vendet e Trashëgimisë Botërore të 

UNESCO-s) me përvojat e tjera kulturore (d.m.th., male/peizazhe, mënyra rurale e 

jetesës etj.)
409

 

 

Mirëpo, realisht kjo nuk ndodh! Për shembull, në “Planin Strategjik për 

Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm Shkodër” megjithëse është një projekt prej 150 
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faqesh, nuk thuhet asnjë fjalë për letërsinë!
410

 “Vizioni” për zhvillimin rajonal “Qarku 

i Shkodrës 2020 si një sistem territorial i integruar i turizmit” e përjashton letërsinë e 

gjithë pasurinë shumëvjeçare që ajo ofron!  

Plane të tilla janë shumë teorikë e të përgjithshëm. Në “Koncepti i Zhvillimit 

Rajonal, 2010” thuhet se: 

 
Turizmi është një nga sektorët prioritarë të Qarkut të Shkodrës. [...] Kombinimi i 

burimeve natyrore (për agroturizmin, turizmin, turizmin malor apo bregdetar) me 

vlerat kulturore, historike dhe traditën e pasur të qarkut (për turizëm kulturor) 

përbëjnë vetëm disa nga avantazhet që duhet të ndahen me investitorët dhe aktorët e 

tjerë.  

 

Por vetëm kaq! Nuk jepet asnjë e dhënë konkrete se çfarë përfshijnë 

praktikisht këto plane. Edhe kur ndodh, sërish, s‟ka asgjë specifike për letërsinë. Kjo 

është një nga arsyet pse ky studim sugjeron disa mundësi të zhvillimit të turizmit 

letrar duke u përqendruar në zonat me më tepër potencial.   

Turet e itineraret janë produkte mjaft të fuqishme turistike. Ato bëjnë të 

mundur marketingun e një sërë vendeve njëkohësisht, një pjesë e të cilëve mund të 

jenë ende të pazhvilluar nga pikëpamja turistike. Krijimi i vendeve letrare mund të 

çojë edhe në ruajtjen më të mirë të objekteve ekzistuese që lidhen me letërsinë.  

Turizmi letrar sjell përfitime ekonomike, krijimin e vendeve të reja të punës 

dhe zhvillimin e komuniteteve lokale. Por, turizmi letrar ofron edhe aspekte më pak të 

prekshme siç janë ato që lidhen me arsimin, stimulimin e imagjinatës, afrimin me 

letërsinë. Udhëtimi si mjet pedagogjik nuk është diçka e re. Siç është përmendur 

tashmë, edukimi ishte motivi fillestar i Grand Tour-it dhe mjaft shkolla të huaja e 

kanë të ndërthurur udhëtimin në kurrikulën e tyre në formën e ekskursioneve. Në 

rastin e Shqipërisë, të tilla ekskursione nuk janë pjesë e programeve mësimore në 

asnjë nivel të arsimit. Sipas Alfred Çapalikut, pedagog në Departamentin e Letërsisë 

në USH, dikur zhvilloheshin ekspedita në lëndën e folklorit, por më vonë u hoqën pasi 

kostoja nuk ia vlente duke qenë se lënda në fjalë përbënte një pjesë të 

pakonsiderueshme të programit mёsimor në tërësi.
411

    

Duke qenë ndërdisiplinar (pasi përfshin një sërë fushash si historinë, 

gjeografinë, letërsinë, etj), turizmi letrar është me interes pasi ofron një mënyrë të 

mirë për të plotësuar të nxënit. Siç shprehet Rosela Linski, “Sa më shumë mënyra të 

përdorni e sa më shumë detaje të vëzhgoni, lidhni e ndërlidhni, aq më i saktë do jetë 

koncepti që formoni.”   

Një tjetër përfitim është se mjaft njerëz nxiten të lexojnë librat pasi kanë marrë 

pjesë në një tur letrar, duke çuar kështu nga parimi tekst-turizëm në të kundërtën, pra 

nga turizmi drejt tekstit, leximit. Siç shprehet Pokoku në studimin e tij të Catherine 

Cockson Country, “entuziazmi i mediatorëve ishte i tillë sa të shndërronin gjysmën e 

jolexuesve, disa prej të cilëve reaguan duke i blerë librat në librarinë e muzeut.”
412

 

Jam e mendimit se kjo do vlente veçanërisht për nxënësit e shkollave duke ndikuar 

pozitivisht në qasjen e tyre ndaj letërsisë e leximit. 

Për të gjitha efektet pozitive që turizmi letrar ka në lidhje me edukimin, ai 

duhet ndërthurur në programet shkollore në formën e ekskursioneve. Kështu, nxënësit 
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mund të vizitojnë shtëpitë e shkrimtarëve apo vende të tjera të lidhura me ta, ose 

vende që shfaqen në veprat e tyre. Në rastin e romaneve historike, gjithashtu, 

ekspeditat do ndihmonin mjaft në të kuptuarit dhe në një vlerësim më të mirë të 

historisë e trashëgimisë. Në një anketë të zhvilluar me studentë të vitit të tretë të 

Anglistikës në Universitetin e Shkodrës,
413

 mbi 90% e studentëve u shprehën të 

interesuar për të vizituar vendet letrare që lidheshin me librat e lexuar në nivele të 

ndryshme të arsimit dhe vetëm 10 % e tyre nuk shfaqën ndonjë interes të veçantë ose 

u shprehën se do u pëlqente të shkonin në ekskursion si ndryshim nga rutina e 

përditshme shkollore më fort sesa si plotësim i programit shkollor. 57% u shprehën se 

vizita do i ndihmonte të kuptonin më mirë veprat dhe 91% e tyre thanë se një gjë e 

tillë do ia rriste vlerat librit të lexuar e diskutuar në klasë. Së fundi, 70% e tyre u 

shprehen se do u interesonte të vizitonin edhe vende që shfaqen në vepra letrare të 

huaja. Ky studim tregon se ka interes mes grupmoshës shkollore, gjë që do 

justifikonte zhvillimin e këtij lloj turizmi në vend.  

Edhe akademikët mund të japin ndihmën e vet. Krijimi i moduleve 

ndërdisiplinore, për shembull, do nxiste interesin e përfshirjen e studentëve. Po 

kështu, gradualisht mund të bëhen kërkime të specializuara për të krijuar profilin e 

turistit letrar; për momentin, të tilla studime në Shqipëri jo vetëm që nuk ekzistojnë, 

por as nuk njihen! Shoqëritë letrare gjithashtu duhet të jenë të përfshira e të bëjnë më 

tepër në këtë drejtim.  

Gjithashtu, përfshirja e operatorëve turistikë të suksesshëm do kontribuonte 

ndjeshëm në zhvillimin e turizmit letrar në vend. Krijimi i një guide letrare të 

Shqipërisë është bërë prioritet që do ndihmonte zhvillimin e turizmit letrar. Edhe 

shoqëritë letrare duhen përfshirë në një sipërmarrje të tillë. 

Falë pasurisë letrare që u diskutua më sipër, Shqipëria përbën një vend me 

mjaft potencial për zhvillimin e turizmit letrar. Si plotësim i kësaj trashëgimie letrare 

është edhe ajo historike, kulturore e natyrore që i shton më tepër mundësitë e 

zhvillimit turistik dhe pasuron përvojën e lexuesit-turist.  

Duke promovuar shkrimtarët shqiptarë dhe veprën e tyre përmes zhvillimit të 

turizmit dhe tregut që lidhet me të, do rritej edhe rëndësia e letërsisë shqipe dhe 

përhapja e saj te publiku, gjë që do shtonte interesin për shkrimtarët e letërsinë.  

Në Shqipëri, mund të ndërtohen disa itinerare letrare që do e shndërronin 

letërsinë në produkt turistik. Ky punim përbën hapin e parë të një projekti të 

mundshëm në studimin e potencialit për zhvillimin e turizmit letrar në Shqipëri. Një 

studim më i specializuar nevojitet për të krijuar dhe ndihmuar në zhvillimin e tregut 

dhe për të projektuar hapat e nevojshëm për krijimin e një nisme të tillë.   

Sipas Dejvid Herbertit, një studiues i njohur i turizmit letrar, në ndërtimin e 

zonave letrare ka shumë rëndësi roli i promovuesve. Ky është “një proces dinamik i 

ndërtimit të autenticitetit nga projektuesit turistikë dhe vetë turistët 

(konsumatorët).”
414

 Modeli i tij për ndërtimin dhe shfrytёzimin e vendeve të 

trashëgimisë do ishte hapi i parë i duhur për t‟u marrë në konsideratë nga autoritetet 

turistike shqiptare. Ai shton se vendet duhet të ndërtohen “sipas imazhit turistik dhe 

rregullave të marketingut.”
415
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                          Figura 25. Ndёrtimi dhe konsumimi i vendeve tё trashёgimisё sipas D.Herbert 

Krijimi dhe promovimi i zonave letrare ka qenë edhe në fokusin e studiuesve 

të tjerë si Bërges (Burgess), Skuajër (Squire) e Xhonson (Johnson) të cilët flasin për 

modelin e „qarkut kulturor‟ për të dhënë ide se si kuptimi mund të „kodohet‟ nga 

krijuesit ose promovuesit e atraksioneve turistike për t‟u „çkoduar‟ më pas nga 

vizitorët. Ata japin një model të thjeshtë të këtij procesi që përfshin 4 faza: pikën e 

prodhimit ku merren vendimet që lidhen me promovimin, imazhin dhe zhvillimin; 

tekstin ku „gdhenden‟ vendimet; leximin që lidhet me mënyrat se si vizitorët përdorin 

dhe reagojnë ndaj vizitës së tyre në terren; si dhe ndikimin që ka të bëjë me efektet 

afatgjata të vizitës së turistëve tek vlerat dhe qëndrimet qoftë në lidhje me tipare të 

veçanta kulturore apo edhe me çështje më të përgjithshme të trashëgimisë e  

konservimit. Pra, secili vend turistik është një “„tekst‟ që mund të „lexohet‟ në mënyra 

të ndryshme, por prodhuesi „shkruan‟ tekstin me qëllime specifike në mendje.”
416

 

Nuk është e thënë që një vend letrar të ndërtohet nga e para dhe vetëm për 

qëllime letrare. Ai mund të jetë edhe pjesë e një vendi turistik; për shembull, turistët 

mund të shkojnë në një zonë të caktuar për pushime e ndërkohë që gjenden aty të 

shfrytëzojnë rastin edhe për vizita letrare.  

Në rastin e Shqipërisë do ishte mirë të merreshin pjesë nga veprat për të 

ilustruar vende specifike që shënojnë lidhjet e një vendi të caktuar me një shkrimtar a 

veprën e tij, siç është bërë me pllakatat që lidhen me Uliksin e Xhojsit në Dublin. 

Harta gjithashtu do ishte një mënyrë e mirë për ta ilustruar itinerarin e orientuar 

turistët.  

Mes vendeve që mund të shndërrohen në zona letrare në Shqipëri është 

Gjirokastra, qyteti i gurtë, tashmë nën mbrojtjen e UNESKO-s që nga 2005 dhe qytet-

muze që nga 1961. Qyteti është përfshirë në UNESKO mbi bazën e kritereve (iii) dhe 

(iv) sepse “ai përbën një dëshmi unike të një tradite jetese të zhvilluar mes shekujve 

XIV-XIX” dhe sepse “rezidenca e fortifikuar e Gjirokastrës është një ilustrim i 
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mënyrës së jetesës në Shqipëri gjatë një periudhe të caktuar (shek.XIV-XIX).”
417

 

Është një nga qytetet më të vizituar nga turistët vendas e të huaj jo vetëm për shkak të 

arkitekturës së tij të veçantë që i ka dhënë edhe emrin „qyteti i gurtë‟, por edhe falë 

famës së një prej bijve të tij, i kandiduar disa herë për çmimin Nobel e fitues i mjaft të 

tjerëve, shkrimtarit Ismail Kadare që e ka bërë qytetin strehë të mjaft prej romaneve të 

tij.  

Nga ana tjetër, kur mendon për Pogradecin të vijnë në mend dy gjëra: liqeni 

dhe Lasgushi. Liqeni ka qenë gjithmonë burim frymëzimi për poetin, vepra e të cilit, 

krijoi një imazh të pavdekshëm të qytetit dhe stilit të qetë të jetës aty. Si këto dy raste 

ka padyshim edhe të tjerë, por unë kam zgjedhur si rast studimor Shkodrën që do të 

trajtohet në mënyrë më të detajuar në vijim. 

Krahas letërsisë artistike, edhe aventurat e udhëtarëve të hershëm ngacmojnë 

imagjinatën e lexuesit ndaj dhe mund e duhet të përfshihen në itinerare të veçanta. 

Rasti i Edith Durhamit apo Rouz Lejnit në alpet shqiptare mund të ishte një ide e 

mirë. 

Ajo çfarë është e rëndësishme në ndërtimin e itinerareve letrare është ruajtja e 

autenticitetit. Shtëpitë e shkrimtarëve a godina të tjera duhet të transformohen në një 

atraksion turistik që përpiqet të rikrijojë pamjen që kanë pasur në vitet kur janë banuar 

nga shkrimtarët në fjalë.  

Kjo iniciativё ёshtё vetёm fillimi i asaj qё mё vonё mund tё shndёrrohet nё njё 

projekt tё fuqishёm itineraresh letrare, secili i lidhur me njё vend tё caktuar tё bёrё tё 

njohur falё shkrimeve. Jam e bindur se projekti do ketё njё efekt pozitiv nё ruajtjen e 

trashёgimisё dhe promovimin e Shqipёrisё letrare. 

Më poshtë do jepen tre modele itineraresh letrare që përqendrohen te: Bajroni 

si përfaqësues i shkrimtarëve të huaj që kanë shkruar për Shqipërinë, Kadare si 

shkrimtari më i shquar shqiptar në arenën ndërkombëtare dhe Shkodra si konglomerat 

shkrimtarësh që do trajtohet si rast studimor.  
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3.6.1 Në gjurmët e Bajronit: një model për t‟u ndjekur 

 

Po nisej për në trevë të panjohur - 

Shumkush e mburr, pakkush guxon ta shohë. (Çajd Harold, kënga 2.43) 

… 

Kaloi gjer në kërthizë t‟Ilirisë  

Për pllajë e male fort t‟madhërishëm 

E vise q‟Historia s‟i kujton ... (Çajd Harold, kënga 2.46) 

     

Siç u vu në dukje më sipër, në kohën e vet, Bajroni ka arritur të tërheqë drejt 

Shqipërisë jo pak vizitorë, një pjesë e mirë e të cilëve njerëz të njohur. Po sot? Sa 

njerëz me shpirt aventurier do ishin të gatshëm të ndiqnin Bajronin 200 vjet pas 

botimit të Çajld Haroldit?   

 Çuditërisht, një kërkim i thjeshtë në internet zbulon se pasioni e kureshtja për 

shkrimtarin në fjalë nuk janë zbehur nga koha. Po kush janë këta turistë modernë?  

Çfarë e nxit pelegrinazhin e tyre letrar? Pse Bajroni magjeps akoma? Këto ishin 

pyetjet fillestare që nxitën kërkimin për këtë pjesë të punimit. 

Megjithëse disa prej tyre organizojnë gjithçka vetë, një pjesë e mirë e këtij 

grupi turistësh mbërrijnë në Shqipëri në mënyrë të organizuar falë një pakete turistike 

të “Wild Frontiers Adventure Travel” (një kompani britanike e specializuar për zonat 

pak të shkelura) në bashkëpunim me “Auron Expeditions”, kompani private shqiptare. 

Udhëtimi me kuaj imiton udhëtimin original të Bajronit, megjithëse, nganjëherë 

merren rrugë të ndryshme për të lehtësuar udhëtimin në zona me terren të vështirë. 

Itinerari i çon turistët në disa vende të mrekullueshme të rajonit përmes fshatit Glinë 

deri në Tepelenë e përgjatë lumit Vjosë duke eksploruar disa prej manastireve e 

kështjellave në fshatrat e zonës.    

    Ndryshe nga elitat që ndërmerrnin Grand Tour-in në kohën e Bajronit, turistët 

modernë janë të pajisur vetëm me pasionin e tyre për letërsinë. Pavarësisht nëse kanë 

ardhur në Shqipëri të frymëzuar nga tërheqja e Bajronit për Ali Pashanë, përshkrimet 

e tij ekzotike e shpesh idilike, apo për shkak të portretit të tij me kostum shqiptar, një 

gjë vlen për të gjithë: ata duan të shohin atë që pa Bajroni. 

 Duke lexuar përshtypjet e tyre që kryesisht shfaqen në formën e ditareve, 

kupton se çfarë frymëzon udhëtimin është kryesisht pasioni që lexuesit-turistë kanë 

për poetin. Vizita konsiderohet shpesh si materializim i leximit dhe një vlerë e shtuar. 

Disa turistë kanë ardhur për shkak të pëlqimit që kanë për poetin (megjithëse, një 

pjesë e mirë duket se tërhiqen më fort nga karakteri i tij i çuditshëm sesa nga shkrimet 

e tij), ndërsa të tjerë kanë ardhur për Çajd Haroldin. Ka edhe një grup të tretë turistësh 

që kanë ardhur jo vetëm për shkrimtarin, por edhe për emocione më të forta si 

nostalgjia për të shkuarën e kujtimet e fëmijërisë. “Gjatë gjithë kohës që ndodhem në 

Shqipëri, në këtë vend të bukur e të qetë, më ngjan sikur jetoj në Skocinë e hershme” 

thotё ambasadorja britanike Fiona Mekhellëm (Mclleham).
418

 Ndёrsa udhёtarja-

shkrimtare Tesa dё Lu shprehet kёshtu: 

 
Ngaqë duhet ta fillosh diku, edhe unë bleva një libër turistik, një botim të dytë të 

përpunuar në vitin 1988. Kopertina ishte një kishë bizantine, e cila më solli 

paraprakisht në formë. Vendi nuk dukej aq i mistershëm sa kisha shpresuar unë; 

aspekte të ndryshme të tij paraqiteshin pa vështirësi në libër: gjeografia, historia, 

politika, ekonomia. Madje, të jepeshin edhe rrugë turistike. Të tjerë, pra, ma kishin 

kaluar. Më erdhi keq; në këto gjëra ashtu si edhe në dashuri çdokush do të jetë i pari 
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dhe i vetmi. Për pak sa nuk e mbylla librin e zhgënjyer kur më ngelën sytë te kapitulli 

“Me Lord Bajronin në Shqipëri.” Çfarë? Edhe ti kishe qenë aty? Kishe qenë aty me 

mikun tënd, Hobhauzin. Letra e gjatë mbi këtë udhëtim, të cilën ti ia shkrove nënës 

tënde ishte botuar e plotë.... 
419

  

 

Frymëzuar nga ky libër turistik dhe pëlqimi i saj i hershëm për Bajronin, de Lu u nis 

drejt Shqipërisë në vitin 1996 e më pas do përshkruante udhëtimin e ndërmarrë në 

ndjekje të itinerarit që poeti kishte bërë këtu në 1809 në librin e saj Në gjurmët e 

Bajronit. Ky i saji është një udhëtim sa fizik, aq edhe shpirtëror. Kaq e apasionuar 

është pas poetit, sa e shkruan edhe librin në formë letre, siç kishin bërë Bajroni e 

Hobhauzi dy shekuj më parë.  

Përveç kujtimeve të fëmijërisë dhe pëlqimit ndaj autorit, Tesa ishte kureshtare 

të vizitonte vendin, që për të ishte mister më vete:  

 
Dikur, nga maja e Pantokratorit në Kretë ua kisha ngulur një herë sytë vargmaleve gri 

në anën tjetër të rrugës së ngushtë detare. Dukeshin si kurrize elefantësh, të bindur; 

po ta zgjasje dorën mjaftueshëm edhe mund t‟i prekje. Por duhet të zmbrapseshe me 

nxitim, sepse ajo ishte toka e ndaluar. ... Të gjitha vendet e tjera komuniste ishin të 

hapura, vetëm Shqipëria ishte e mbyllur. Gjithçka i ngjante një misteri, ndaj gjithnjë e 

më tepër më shtohej dëshira të mësoja se çfarë ndodhte përtej atyre maleve.
420

 

 

Një tjetër arsye për të ndërmarrë një udhëtim të tillë duket se është edhe dëshira për 

t‟u shkëputur nga rutina e përditshme në kërkim të një përvoje ndryshe: “Krahasuar 

me gjithë këtë, jeta në një rrugë të ftohtë holandeze duhet të merrte fund. Unë doja 

veç një gjë: të vija me ty. Edhe tek Ali Pasha doja të isha për vizitë, si hije e një epoke 

të ardhshme, si udhëtare, si nostalgjike.”
421

 

  Shpesh, këta turistë duket sikur qëllimisht i fshijnë kufijtë mes fiksionit dhe 

jetës reale në përpjekje për t‟u afruar fizikisht me botën e letërsisë: “Gjatë këtij 

udhëtimi të jashtëzakonshëm, më duket vetja si zoti Hobhauz, shoku i Lord Bajronit, 

që mbajti ditar gjatë qëndrimit në Shqipërinë e Jugut, nga Janina në Tepelinë në 

1809”
422

 thotë udhëtarja Minti Klinç (Minty Clinch). Ndërsa për Xhuli Biçërin (Julie 

Beecher), “Udhëtimi ynë në Shqipëri ishte me të vërtetë i pari i këtij lloji. Çdo ditë 

sillte një befasi të re dhe si rrjedhojë na jepte ndjesinë se po kalonim një aventurë.”
423

 

Disa turistë e shohin udhëtimin si mundësi për të krahasuar ndryshimet e 

ndodhura në vite: “Furgoni më la në sheshin në hyrje të Tepelenës, përballë statujës së 

birit më të famshëm të qytetit, Ali Pashës. Tani nuk ka më pallat, por fortesa është 

akoma aty.”
424

 

Turistët duket se kënaqen edhe thjesht me dyshimet e sorollatjet: “Pak më 

tutje, pranë kështjellës është hyrja. Thua të kenë mbërritur këtu Bajroni e 

Hobhauzi?”
425

  

Një stuhi si ajo që kishte zënë vetë Bajronin, duket se ia shton emocionet e 

autenticitetin kësaj përvoje: “Ditën time të parë në Zagori më zuri një stuhi si ajo që 

duhet të kishte kapur Bajronin.”
426
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Në shumicën e rasteve, krahas vlerave letrare, udhëtimi kthehet në një 

eksperiencë të bukur per se falë pamjeve të mrekullueshme që ofron natyra shqiptare: 

 
E parë nga lumi, muri i gjatë i kështjellës shtrihet përgjatë vargmalit. Është një pamje 

e mrekullueshme të dielave në mëngjes. Lumi ngjyrë bruz gjarpëron përmes luginës, 

kalaja në njërën anë, kodrat në tjetrën.
427

 

 

Në këtë tokë të pacënuar pyjesh të vjetër e luginash të thella, lulëzon bota e egër. ... 

Qetësia ishte e plotë dhe pylli i pandërprerë që shtrihej në të gjitha drejtimet, ishte me 

të vërtetë i mahnitshëm.
428

   

 
Tani që e mendoj, pjesa më e mirë e Shqipërisë ishte bukuria e saj e padiskutueshme, 

pafundësia e peizazheve dhe kontrastet që krijonin. Shkalla dhe pjerrësia e masivit, 

vargmalet e thepisura dhe shkëmbinjtë gjigantë s‟ngjajnë me asgjë tjetër që kam parë 

nëpër botë. Humnerat që përfundonin me fusha të vogla dhe ujë të kulluar; bukuria 

baritore e fermerëve që shkojnë kaq shumë me peizazhin bajronian; harmonia e 

shkëmbinjve të lartë dhe shkrepave që zhduken në majat e mjegulluara e bëjnë 

pamjen aq romantike sa një pikturë e shekullit XIX.
429

 

 

Kjo përvojë, gjithashtu ofron një mundësi për të mësuar për traditat e kuzhinën, për 

t‟u njohur me njerëz të rinj, siç kishte bërë edhe vetë Bajroni: “Mikpritja juaj bashkë 

me shijen e ushqimeve tuaja janë elemente kryesore në industrinë e turizmit” thotë 

Luela Tenisoni.
430

 Të tjerë vizitorë komentojnë: 

 
Shqiptarët shpesh janë të çuditshëm e nganjëherë kontadiktorë: në takimin e parë, ata 

dukeshin si njerëz të ngrysur e të frikshëm. Gjithsesi, me të krijuar marrëdhënie e me 

të çjerrë sipërfaqen e koracës së pathyeshme të mikpritjes së tyre, e kuptuam 

menjëherë se ata ishin njerëzit më të dashur e të përzemërt që kishim takuar 

ndonjëherë.
431

  

Kur mbërrita në qendrën e fshatit ku kishte një pemë të madhe të vjetër, stuhia filloi 

edhe një herë duke zbrazur breshërin më të madh që kisha parë ndonjëherë, si të ishin 

gurë. U strehova në një tavernë të vogël që u zhyt në errësirë pasi ikën dritat. Meqë 

kisha ngrënë, kërkova një gotë raki vendi që më ngrohu. Zonja e lokalit më solli edhe 

një pjatë të vogël me mish gici të pjekur shumë të shijshëm, shoqëruar me bukë e 

qepë, të gjitha falas. Për një moment m‟u duk vetja jo si klient, por, bashkë me një 

burrë të moshuar në qoshe, si një mik që kishte kërkuar strehë nga stuhia.
432

  

 

E gjitha ndoshta lidhet me atë çfarë Herberti quan “cilësi të veçanta të zonës” (lidhja 

me shkrimtarin, me vendin e zhvillimit të ngjarjeve, me vlerat afektive, nostalgji, 

kujtime, simbolizëm) dhe ato të përgjithshme (vend tërheqës, shërbim i mirë, 

vendndodhja në itinerar turistik, etj).
433
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 Për të kuptuar se çfarë i tërheq turistët e huaj në kërkim të gjurmëve të 

Bajronit na ndihmon edhe analiza e Hysenit, sipas së cilës, “duke krijuar një ndjesi 

misteri, Bajroni na jep një pamje të Shqipërisë si një vend që duhet kërkuar për t‟u 

kuptuar plotësisht. … Tipari i të huajit që jepet përmes Shqipërisë e shqiptarëve 

tërheq vëmendjen e lexuesve.”
434

 Fakti që Bajroni e përshkroi Shqipërinë si “tjetra” 

dhe si një vend i vështirë për të shkuar, ia shton misterin, duke e bërë udhëtimin më 

joshës e sfidues: 

 
Bajroni i magjeps lexuesit duke i tërhequr drejt tokës së panjohur. ... Imazhi i Bajronit 

si „shqiptari i çmendur‟ kishte shumë funksione e jo pa rëndësi ishte fakti që bënte të 

besueshme shkrimet e tij poetike për Lindjen. ... Poezia e Bajronit përfshinte 

referenca për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kënga e dytë e Çajld Haroldit është plot me 

përshkrime të frikshme për vendin dhe banorët. ... Vargjet e Bajronit dhe shënimet që 

e shoqërojnë poemën janë mjeti që përdor poeti për të ofruar një aventurë orientale 

për lexuesin, duke e vendosur protagonistin (dhe veten) në një rol autoritar në lidhje 

me Lindjen misterioze. Duke krijuar një imazh të ekzotikes dhe “tjetrit”, Bajroni e 

mvesh veprën e tij me një atmosferë misteri... 
435

 

 

Një tjetër arsye për një grup vizitorësh bajronianë duket se ka qenë edhe kalërimi pasi 

paketa e udhëtimit parashikonte një përvojë autentike duke ofruar kuaj për turistët për 

të lëvizur mes tokave pak të shkelura, siç kishte bërë Bajroni. Kjo në fakt duket se 

është një nga pikat e forta të paketës turistike, pavarësisht vështirësive:  

 
Kur binte nata, ata lexonin fragmente nga poezia e Bajronit dhe ditari i mikut të tij 

Hobhauzit. Kur dilte dielli, kërcenin mbi kuaj dhe ndiqnin udhën që kishte bërë poeti 

në 1809 në Shqipëri.
436

 

 

Ne pamë një anë të Shqipërisë që pak njerëz të privilegjuar kanë fatin ta shohin dhe 

na preku. U ndjemë me fat që e patëm këtë mundësi para se ndryshimet të mbërrijnë 

edhe në këtë zonë.
437

  

 

E kuptuam edhe më mirë bukurinë e këtij vendi të mrekullueshëm e të egër kur 

vështruam luginën poshtë dhe përfytyruam Bajronin e Hobhauzin me shoqëruesit e 

tyre tek udhëtonin me vështirësi përmes pyjeve të dendura aty poshtë.
438

  

 

Efekti transformues i njё pёrvoje tё tillё ёshtё pёr t‟u shёnuar: “E frymёzuar nga 

poema Çajld Harold, de Lu niset nё kёrkim tё gjurmёve tё Bajronit e nё mes tё 

udhëtimit tё saj torturues, ajo pёrjeton njё lloj transformimi.”
439

  

Pёr disa turistё, pelegrinazhi ёshtё aq frymёzues sa tё pёrfundojnё duke 

shkruar libra udhёtimi siç është rasti i Tesa de Lusё apo Robin Tenisonit, të cilët japin 

njё pёrshkrim tё detajuar tё udhёtimit tё tyre nё Shqipёri.   

Kush janё turistёt letrarё nё Shqipёri? 
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Megjithёse e hapa kёtё çёshtje duke thёnё qё pelegrinёt letrarё tё ditёve tona 

nuk janё tё detyruar t‟u pёrkasin shtresave tё larta shoqёrore si nё fillimet e turizmit 

letrar, pёrgjithësisht, ata qё ndjekin kёtё itinerar janё njerёz tё arsimuar qё kanё 

njohuritё e kulturёn e duhur pёr ta vlerёsuar kёtё lloj turizmi. Përveç de Lusë, edhe 

Tenisoni dhe e shoqja, Louela, hyjnё nё njё kategori turistёsh tё kulturuar qё e njihnin 

terrenin dhe ishin informuar mirё para se tё niseshin pёr udhёtim: 

 
Kur fillova tё bёja kёrkime rreth Shqipёrisё, u gёzova. Zbulova se ishte njё nga 

vendet mё tё pashfrytёzuara tё Evropёs dhe qё kishte njё histori tё pasur e tёrheqёse 

si dhe lidhje ushtarake e letrare me Britaninё.
440

 ... Ndёrkohё qё vazhdoja kёrkimet 

pёr Shqipёrinё, fillova tё pёrqendrohesha mё fort nё aspektet letrare. Shekspiri kishte 

vendosur ngjarjet e Natёs sё Dymbёdhjetё nё Iliri.
441

  

 
Mё tёrhoqi shumё idea e fillova tё bёja plane që tё ndiqja gjurmёt e udhёtarёve tё 

hershёm, artistёve, mbretёrve, sportistёve dhe idealistёve. Doja tё shihja atё pjesё tё 

Shqipёrisё qё pak tё huaj e kishin parё pёr vite me radhё. ... Njё botё krejtёsisht e re 

historie, romance, aventure e natyre tё egёr po mё tёrhiqte nё njё vend qё, siç fillova 

tё kuptoj, meritonte tё njihej mё tepёr. Shqipёria!
442

  

 

Fragmenti i mёsipёrm ёshtё domethёnёs pasi burimi i frymёzimit shkon pёrtej 

Bajronit dhe veprёs sё tij; ndikimi i poetit te tё tjerёt tashmё bёhet burim frymёzimi 

mё vete. E njёjta vlen edhe pёr ata qё ndёrmarrin itinerarin, pjesa mё e madhe e tё 

cilёve janё tё huaj.  

 Sa i takon pritshmërive tё lexuesve-turistё, pёrshtypjet e lёna nga ata vetё tё 

bёjnё tё kuptosh se pёrgjithёsisht pёrmbushen. Gjithsesi, zhgёnjimi ёshtё nganjёherё i 

pashmangshёm: 

 
Kalanë e Tepelenës unë e pashë; 

E shkretë ish, bedenat pa njeri, 

As roje, as shtiza, as Ali Pashë, 

Më nuk kumbon. Por heshtje. Qetësi. 

 

Nuk pashë un‟ as zjarre sipër kullash, 

As kuaj, as llambadha mbi xhami, 

Por pashë tek libraria anës udhës 

Si blinte “Çajld Haroldin” një fëmi.  (Kadare, “Çajld Harold” Ëndërrime 1957)  

 

Në shumicën e rasteve, pakënaqësia duket se rezulton nga papastërtia dhe mungesa e 

ruajtjes së objekteve të trashëgimisë kulturore:  

 
Brenda mureve [të kalasë] ka shtëpi moderne të ngritura pa rregull nëpër rrugë plot 

plehra, një pjesë e të cilave janë të braktisura. Pak është bërë për të treguar anën më të 

mirë të Tepelenës. Çfarëdo pamjeje të ketë pasur kur e vizitoi Bajroni, asgjë nuk 

është ruajtur përveç mureve të zymta të kalasë. Pak turistë ndalen këtu, pavarësisht 

emrit të hotelit. Por vendi është i mrekullueshëm, lumi shumë i bukur, kështjella 

mahnitëse. Tepelena mund të ishte shumë më tepër.
443
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Sidoqë itinerari është mjaft autentik, ka edhe elemente të ndërtuara siç është për 

shembull pllakata në muret e kalasë që përkujton vizitën e lord Bajronit me vargjet e 

vetë atij. 

 

 
Figura 26. Pllakë përkujtimore për Bajronin 

Megjithёse iniciativa e Tares dhe e “Wild Frontier” ёshtё pёr t‟u përgëzuar, duhet 

bёrё mё tepёr pёr tё zhvilluar e pёrmirёsuar mё tej itinerarin ekzistues. Pёrshtypjet e 

turistёve, qofshin pozitive a negative duhen marrё nё konsideratё nga autoritetet 

pёrgjegjёse tё trashёgimisё kulturore. Sё pari, pastёrtia. Krahas anёve tё mira tё kёsaj 

pёrvoje, shumё prej turistёve nuk hezitojnё tё pёrmendin mungesёn e pastёrtisё si njё 

nga problemet e gjithё kёsaj pёrvoje, siç tregon edhe shembulli i mësipërm. 

Edhe Tare e pranon kёtё problem: 

 
Megjithatë, ajo që të bie në sy, është gjendja katastrofike e monumenteve dhe 

pasurive kulturore të kësaj zone, që janë lënë në mëshirën e fatit. Është një turp i 

madh për politikën qendrore dhe atë lokale, për Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e 

Tepelenës, për të gjithë ata deputetë apo liderë lokalë, të cilët e kanë lënë Kalanë e 

famshme të Tepelenës në një gjendje të mjerueshme. Imagjinoni këta udhëtarë 

britanikë, që pasi kanë udhëtuar për 10 ditë në gjurmët e Bajronit, pasi kanë lexuar 

çdo darkë poezitë e mrekullueshme bajroniane e përfundojnë vizitën e tyre në një 

gropë me plehra që akoma quhet Kalaja e Ali Pashë Tepelenës.
444

 

 

Tjetёr, problemet me infrastrukturёn dhe efekti shkatёrrimtar i dorёs sё njeriut e 

prishin bukurinё natyrore e pёr rrjedhojё edhe pёrvojёn: “Një urë dërrase që lëkundej 

mes dy shtyllave guri është e vetmja lidhje që fshatarët matanë kanë me qytetin. Një 

pjesë e mirë e dërrasave ishin kalbur ose mungonin dhe vendosa të mos kaloja në 

anën tjetër.
445

 Tenisoni me të drejtë vëren: 

 
S‟ka mёnyrё mё tё mirё pёr tё treguar kontrastin mes bukurisё natyrore dhe ndikimit 

shkatёrrues tё njeriut. ... donim tё kalonim lumin Vjosё me njё urё qё varej e pastaj tё 

arrinim bregun e lumit pёr tё takuar pjesёn tjetёr tё grupit. Si në njё film me Indiana 

Xhounsin, ura dukej sikur do shembej. Mungonin shumё dёrrasa e rrjedha poshtё tё 

shkaktonte marrje mendsh dhe gjithçka lёkundej kur sipёr kaluan kuajt.
446

 ... Rruga 

pёr nё Erind, destinacionin tonё të fundit, ishte vёrtet e vёshtirё.
447
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Na u shpalosёn disa prej pamjeve mё tё spikatura e tё pashkelura nё brigjet e 

Adriatikut, por, kjo po kёrcёnohet nga ndёrtimet. Ndoshta, e mira mё e madhe e 

izolimit dhe varfёrisё nё Shqipёrinё komuniste ishte bregdeti, tё cilin s‟e kishte 

prekur turizmi masiv. Tani, pjesa mё e madhe e tij ёshtё e ndotur, me kamionё e 

makineri tё tjera tё rёnda qё ndёrtojnё hotele shumёkatёshe e restorante me drita 

neoni. Do tё duhet shumё kohё pёr ta prishur tё gjithin, por pёrpjekjet nuk 

mungojnё.
448

 

 

Pёr rrjedhojё, pёr ta zhvilluar mё tej itinerarin e Bajronit, si vend turistik letrar dhe 

pёr ta menaxhuar si duhet, duhen marrё parasysh nevojat e turistёve, duke pёrfshirё 

infrastrukturёn, akomodimin dhe rrugёt. Nё zonёn nё fjalё, ёshtё e nevojshme tё 

ofrohen shёrbime tё specializuara turistike. Kjo ёshtё bёrё deri diku nga “Auron 

Expeditions” dhe “Wild Frontiers” dhe nё faqet e tyre zyrtare nё internet mund tё 

gjesh informacion, por edhe qeveria lokale duhet tё ketё rolin e vet. Mё tepёr duhet 

bёrё edhe nё drejtim tё promovimit. Pёr shembull, itinerari mund tё pёrfshihet nё 

broshurat dhe paketat e udhёtimit pasi nёse turistёt ndodhen pёr pushime nё zonё, 

mund tё dёshirojnё tё ndjekin edhe kёtё rrugёtim letrar!  

Megjithëse nuk shprehet në mënyrë të drejtpërdrejtë në asnjë prej përshtypjeve 

të turistëve që unë kam analizuar, besoj se Skënderbeu që përmendet te Çajld Haroldi 

“O Shqipëri ku lindi Iskanderi”
449

 mund të përdoret si një arsye për të nxitur turizmin.  

Gjithashtu, unë besoj që mjaft njerёz (shumica të huaj që e njohin mirë poetin) mund 

të shtyhen të udhëtojnë për të zbuluar pse një figurë aq kontradiktore si Bajroni është 

kaq i njohur e i dashur për shqiptarët. 

 Turistët e ardhshëm mund të nxiten të nisen edhe në kërkim të “ekzotikes” siç 

kishte bërë vetë Bajroni. Një udhëtim i tillë mund të jetë i duhuri për ata që u 

intereson Lindja dhe në mënyrë të veçantë “Orientalizmi” për ta kërkuar vetë të 

vërtetën. Po kështu, për ata që pëlqejnё kalërimin, ky itinerar është zgjedhja ideale. 

Bajroni ishte shprehur: “shqipёtarёt mё bёnё pёrshtypje pёr shkak tё 

ngjashmёrisё me malёsorёt skocezё nё veshje, pamje e mёnyrё jetese.”
450

 Kjo mund 

tё pёrdoret pёr tё nxitur turistёt e ardhshёm (veçanёrisht nga Skocia) tё cilёt duan tё 

shohin ngjashmёritё e dallimet. Po kështu, dimё nga dёshmitё e Bajronit se atij i 

kishin pёlqyer vallet e kёngёt qё kishte parё e dёgjuar nё Shqipёri. Besoj se pёrfshirja 

e tё tilla elementeve folklorike do ia rriste vlerat zonёs po tё shtohej nё itinerar. 

Gjithashtu, njё festival i pёrvitshёm nё shtator
451

 me lexime nga Çajld Haroldi nё 

kujtim tё Bajronit, mund tё ishte njё ide interesante qё do e pasuronte pёrvojёn e 

udhёtimit. Tabela ku shkruhet „Bajroni ka qenё kёtu‟ apo edhe vargje nga Çajld 

Haroldi do ta bёnin rrugёtimin edhe mё tёrheqёs.  

 Mbi tё gjitha, ёshtё e rёndёsishme qё kёto vende tё mbrohen e menaxhohen si 

pjesё e trashёgimisё kulturore. Pёrshtypja e lёnë nga njё vizitor rreth pjesёs greke tё 

itinerarit ёshtё pёr t‟u shёnuar; ai pёrmend faktin qё gjithçka ёshtё ruajtur shumё mirё 

nё Janinё, por, a mund tё themi tё njёjtёn gjё pёr Tepelenёn? Pёr fat tё keq jo! 

Ndryshe nga pala greke, autoritetet vendase kёtu kanё bёrё pak pёr tё ruajtur vlerat, si 

pёr shembull nё pallatin e Ali Pashёs qё tashmё as nuk ekziston, apo tё kalasё qё 
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ёshtё nё gjendje tё mjerueshme. Si tё mos mjaftonte, edhe vetё qyteti “me rrugё plot 

plehra” ёshtё diçka e turpshme. 

 Zhvillimi i mёtejshёm i kёtij itinerari model, i vetmi i kёtij lloji nё vend, do 

sillte pёrfitime tё shumёfishta kulturore, letrare dhe ekonomike.   
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3.6.2 Kadare si atraksion turistik 

  

Ismail Kadare di të tërheqë në shumë mënyra. Së pari, ai është një nga ata shkrimtarë 

që ndoshta pa pasur ndërmend të shkruajë mirëfilli për vendin, përmes famës dhe 

kontributit të tij letrar ka bërë që emri i tij të lidhet me një vend të caktuar, 

Gjirokastrën. Kjo e fundit është jo vetëm vendlindja e tij, por edhe vendi ku marrin 

jetë ngjarjet e një pjese të veprave të tij. Siç shprehet Erik Faj (Eric Faye) në 

parathënien e Kronikë në gur, “Meqenëse Gjirokastra i dha atij ndjenjën e universales 

dhe dëshirën për t‟i gdhendur shkrimet në përjetësi, pikërisht në qëndrueshmërinë e 

gurëve të saj, Ismail Kadare e ndërtoi polin e krejt veprës së tij.”
452

  

 Kadare, librat e të cilit janë përkthyer në mbi 30 gjuhë, duhet të jetë mes të 

paktëve autorë të gjallë që tërheqin turistë. Gjirokastra është e lidhur aq ngusht me 

autorin, sa ky i fundit duket se në tablonë që pikturon për të, shkrihet edhe vetë.  

Në këtë mënyrë, turisti kadarejan mund të dojë të zbulojë vendin ku lindi 

gjeniu, duke shkelur sokakët që shkeli ai, duke parë çfarë panë sytë e tij. Përveç kësaj, 

mund të vizitohet edhe shtëpia-muze e Kadaresë në Gjirokastër. 

 

  
 

Është përmendur edhe më parë që shtëpia e shkrimtarit është ndoshta vendi më 

i shenjtë i turizmit letrar. Ajo është vendi tipik ku janë krijuar veprat e mëdha. Është 

mishërimi fizik i njerëzve, veprat e të cilëve adhurojmë. Ajo ofron atë intimitet e 

familiaritet që i jep gjithë përvojës turistike një ngarkesë të veçantë emocionale. Siç 

shprehet edhe vetë shkrimtari në një intervistë me Adi Krastën, 

 
Sigurisht qyteti i lindjes luan një rol të jashtëzakonshëm, sikurse luan fëmijëria, 

sikurse luan shtëpia ku je rritur. Do të thosha se më shumë se qyteti vetë, ose bashkë 

me qytetin, ka luajtur rol shtëpia ime, që ishte tipike e qytetit dhe që mendoj se luante 

rol për çdo njeri. Një shtëpi si të gjitha ato shtëpitë gjirokastrite, me atë arkitekturën e 

saj të brendshme, me pazakonshmërinë e saj, sigurisht që e zhvillonte mendjen e 

njeriut në drejtime të papritura.
453

  

 

Ajo çfarë të jep shtëpia, është një copëz e hapësirës private ku ka jetuar shkrimtari 

gjatë procesit të të shkruarit dhe që kënaq kureshtjen e vizitorit. Siç e pohon edhe vetë 

Kadare: 

 
Ka qenë një vend, meqë muret e shtëpisë kanë qenë të trasha, ku doja të mbyllesha, 
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në një dritare që ishte në mur, e cila kishte një pjesë të qelqtë, kishte një kanatë që 

mbyllej nga brenda dhe në mes ishte gati një metër gjerësi. Kur isha i vogël më dukej 

si një kabinet shumë intim të mbyllesha aty. Ndodhej në katin e tretë, kishte dhe 

pamje të bukur. Atje kisha vënë dhe një ndenjëse të vogël, s‟e mbaj mend mirë në 

ishte ndonjë tryezë a një gjë e sajuar në formë tryeze dhe aty kisha qejf të lexoja, apo 

të shkarravisja. Ato ishin shkrimet e para, si të thuash.  

 

Shtëpia e shkrimtarit të ndihmon të kuptosh më mirë vetë jetën e tij dhe ndikimin në 

krijimtarinë artistike. Ajo sikur përforcon lidhjen emocionale të turistit me artistin dhe 

veprën e tij.  

Në rastin në fjalë, për fat të mirë, shtëpia e Kadaresë në Gjirokastër jo vetëm 

ekziston, por është ndër të rrallat në vend. Ajo çfarë duhet bërë është ndoshta më 

shumë promovim. Vendeve që lidhen me letërsinë shqipe duhet t‟u jepet më shumë 

hapësirë në guidat turistike. Po kështu, autoritetet përgjegjëse mund të përfshijnë libra 

të autografuar a suvenire të tjera me asosacione letrare për turistët, harta me itinerare 

letrare, më shumë festivale e aktivitete letrare.  

 Përveç famës e personalitetit të tij, pa dyshim që edhe vepra shumëplanëshe e 

autorit tonë tërheq për vete. Në shkrimet e Kadaresë, qyteti i Gjirokastrës zë një 

hapësirë modeste po të kemi parasysh prodhimtarinë e tij letrare, por gjithsesi të 

rëndësishme. Në mënyrë të plotë, autori flet për qytetin vetëm te Kronikë në gur, 

Darka e gabuar e Çështje të marrëzisë, megjithëse elemente të lidhura me të shfaqen 

tërthorazi a simbolikisht edhe në krijime të tjera.  

 

 

 

3.6.2.1 Në “një qytet të dalë nga përrallat”: Gjeofiksioni në disa vepra të 

Kadaresë  

 

I botuar në vitin 1971, Kronikë në gur është romani i parë i Kadaresë pёr Gjirokastrёn 

dhe një nga më të njohurit e tij. Ia vlen ta lexosh librin për shumë arsye: si kronikë e  

luftës, antitezë e mjedisit provincial e mentalitetit të dalë mode, nga këndvështrimi i 

tipareve stilistikore moderne, groteskut e simbolikës, etj. Unë zgjodha ta lexoj si një 

libër që mund të shërbejë si burim frymëzimi i turizmit letrar në Gjirokastër.  

Ngjarjet vendosen në Gjirokastrën e Luftës së Dytë Botërore. Qyteti është real, 

por nga mënyra sesi e përshkruan narratori, duket i trilluar, ndoshta edhe për faktin që 

nuk përmendet emri. Për lexuesin e huaj (sidomos atë perëndimor) duhet të duket 

ekzotik përshkrimi i çative, me pllakat që “u ngjanin luspave gjigande” nën të cilat 

“gjallonte e përtërihej mishi i butë i jetës.”
454

 

 Përzierja e realitetit dhe legjendës është një nga tiparet që e bën veprën 

autentike e të veçantë në sytë e lexuesve, sidomos të huaj. Pikërisht kjo, bashkë me 

arsyen e përmendur më sipër, mund të shërbejë si shtysë e fortë për të zbuluar të 

vërtetat që fshihen përtej faqeve të librit. Turizmi letrar është mundësia më e mirë për 

ta bërë këtë pasi ai ёshtё nё njёfarё mёnyre materializimi i letёrsisё nё kёrkimin e 

artefakteve qё lejojnё tё rindёrtohet përvoja e tё lexuarit. Dhe, Gjirokastra, “qyteti i 

vjetër që duket sikur qëndron pezull mbi kohën [e ku] Ismaili i vogël nuk lodhet të 

mbledhë dëshmi dhe shenja”
455

 siç shprehet Zhil Lapuzh (Gilles Lapouge), është 

vendi më i mirë për ta bërë këtë. 
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 Me Kronikë në gur duket sikur Kadare është nisur me qëllimin e tërheqjes së 

kureshtarëve letrarë për shkak të cilësive turistike të veprës ku vendi, hapësira 

përbëjnë boshtin e romanit. Duke qenë “fokusi i përvojës njerëzore, kujtimit, dëshirës 

dhe identitetit,”
456

 hapësira luan një rol kyç në krijimin e imazhit letrar te lexuesi. Ajo 

përbën një konstrukt shoqëror që mund të lexohet përmes tekstit dhe po kështu të 

ndërtohet përmes tekstit. Meqë Gjirokastra është shpallur në vitin 2005 pjesë e 

trashëgimisë kulturore botërore nën mbrojtjen e UNESKO-s, kemi një motiv më 

shumë për ta vizituar krahas „reklamës‟ së Kronikë në gur.   

 Gjirokastra e Kadaresë ka shumë fytyra: një qytet-metaforë, mit i qëndresës, 

strehë, vendlindje, topos, hapësirë, organizim arkitekturor e urbanistik, peizazh, 

nostalgji, identifikim, gjendje, mënyrë jetese, mendësi, qendër paradoksesh, qytetërim 

e bile edhe personazh. Topçiu e quan një “topografi shpirtërore”
457

 ndërsa Martinezi e 

Oliveri në analizën e tyre thonë se Kadare i bën autopsinë qytetit.
458

 

Pra, Gjirokastra e Kadaresë është më shumë se një hapësirë gjeografike. Ajo 

është mbi të gjitha një mënyrë jetese. E thënë me fjalët e autorit: 

 
Ky qytet është dalluar për njëfarë rezerve, për një farë rezervimi të shfaqjeve të 

emocionit. E kam shkruar edhe në librat e mi që Gjirokastra dhe gjirokastritët e 

mbanin veten për më të mençurit e Shqipërisë dhe besonin se ishin ashtu. Kështu që, 

kishin një pikëpamje të tyre për botën. Madje njëherë, kur kemi diskutuar, kam 

shkruar që ato gratë e vjetra, duke pirë kafenë, përdornin dylbitë, shikonin peizazhin 

dhe kjo quhej kafe me dylbi dhe njëherë u komentua kështu: këto janë gra me 

pikëpamje.
459

  

  

Përveçse një topos e mënyrë jetese, Gjirokastra na paraqitet me cilësitë e një 

personazhi të mirëfilltë që në faqet e para: “Ky ishte një qytet i çuditshëm që dukej 

sikur kishte dalë në luginë papritur një natë dimri si një qenie prehistorike dhe duke u 

kacavjerrur me mundime të mëdha i ishte qepur faqes së malit.”
460

 Krahasimi 

vazhdon duke përfshirë edhe detaje të qytetit:  

 
... gurët janë si njerëzit: të ashpër, të butë, të kuqërremtë, me pore, të rinj, pleq, të 

lëmuar, me rrudha, me damarë, qoshemprehtë, dinakë, babaxhanë, që të mbajnë 

këmbën kur rrëshqet; të pabesë që shqyhen gazit me fatkeqësinë tënde; të besës, gati 

të rrijnë me shekuj nëpër themele, si në detyrë; budallenj, të vrenjtur; krenarë,  që 

ëndërrojnë të bëhen pllaka përkujtimore; të thjeshtë, që shërbejnë pa shpërblim 

shtruar kalldrëmeve në rreshta të pafundme si populli, pa emra, pa emra, pa emra, në 

jetë të jetëve.
461

  
 

Qyteti-personazh na rishfaqet edhe në dy vepra të tjera të autorit. Ai është thjesht një 

“qytet i marrë” te Çështje të marrëzisë, por është protagonist te Darka e gabuar: 

 
Për mendjemadhësinë e pafré të këtij qyteti kishte shpjegime të ndryshme. Më i 

përkori lidhej me vetminë e tij. Ithtarët e këtij shpjegimi, duke e kuptuar dhe vetë se 

ai ngjante i pamjaftueshëm, nguteshin të shtonin se fjala “i vetmuar”, në këtë rast, 
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kërkonte një plotësim. I rrethuar nga zona të gjera, që kishin marrëdhënie të ftohta me 

të, qyteti ngjante për to i huaj, për të mos thënë armiqësor.
462

  

... 

Vetë qyteti, i mësuar ndërkaq, me të gjitha këto, nuk kërkonte as zbutje e as 

marrëveshje me askënd. Çdo qytet tjetër, i gjendur përballë një ftohtësie të tillë, të 

përgjithshme, do të kërkonte, ndoshta, aleancën e njërit krah rrethues kundër tjetrit, 

për shembull atë të Labërisë kundër minoritetit grek ose atë të Lazaratit kundër 

Lunxhërisë. Mirëpo ky qytet ishte ose më pak, ose më shumë i mençur se ç‟duhej, 

çka, në fund të fundit, ishte e njëjta gjë. ...
463

 

 

Veprat e mësipërme përmbajnë vlera të rëndësishme të një letërsie të mirëfilltë 

etnografike, megjithëse tradita e kësaj letërsie në qytetin e Gjirokastrës mund të jetë 

më e hershme. Për shkak të pasurisë së materialit fizik që ofrojnë, ato janë një nxitje e 

mirë për të vizituar qytetin sidomos për nostalgjikët (aq më tepër që rrëfimi bëhet nga 

këndvështrimi i një fëmije që identifikohet me vetë autorin) apo për ata që duan të 

vërtetojnë në terren ç‟pjesë e veprës është „reale‟: “Gjithçka në këtë qytet ishte e 

vjetër dhe e gurtë, duke filluar nga rrugët dhe çesmat e gjer te çatitë e shtëpive të tij të 

mëdha shekullore ... .”
464

  

Vetë autori nxit me fjalë: “Ç‟është ky qytet, o Zot.”
465

 Joshja e kureshtja janë 

të pashmangshme:  

 
ky ishte një qytet që nuk ngjante me asgjë ... ky ishte një qytet i përjetshëm e konkret 

... një qytet i pjerrët që kishte thyer të gjitha ligjet e arkitekturës dhe të urbanistikës. 

Nga shkaku i pjerrësisë së madhe ndodhte që në nivelin e çatisë së njërës shtëpi 

gjendeshin themelet e tjetrës, dhe me siguri ky ishte i vetmi vend në botë ku njeriu, 

po të rrëzohej në atë anë të rrugës, në vend që të binte në hendek, mund të binte në 

çatinë e ndonjë shtëpie të lartë.
466

  
 

Në librat e diskutuar më sipër ka një lidhje kuptimplote mes hapësirës dhe kujtimeve e 

për rrjedhojë, ndikimit emocional e simbolik që elementi hapësirë/vend mund t‟i 

shtojë ritualeve letrare. Duke evokuar nostalgjinë për të shkuarën e kujtime të lidhura 

me fëmijërinë, ata janë shtysë për lexuesin që të niset në kërkim të tyre:    

  
Gjyshe Selfixhe, Xhexho, hallë Xhemo, nënëmadhe, Kako Pino ... Ato s‟janë më. Por 

udhëkryqeve nëpër qoshe muresh kam parë ca vija të njohura, ca si tipare, hije 

mollzash e sysh. Ato janë atje, të përjetshme, të ngrira në gur, bashkë me shenjat që 

kanë lënë sipër tyre tërmetet, dimrat apo rrebeshet njerëzore.
467

  
  

Edhe vetë teknika e përdorur shpesh nga autori – ajo e groteskes ndërthurur 

me humorin – është një nxitje më shumë për të zbuluar copëza të së vërtetës në gjithë 

këtë, që nga shtëpitë e vendosura njëra në majë të tjetrës, aq sa një i dehur që rrëzohet 

nga një çati mund të bjerë mbi një tjetër çati e deri te “vendosja e një kapeleje mbi një 

minare” të cilës i duhet “të përkulet, duke i afruar majën e saj personit që mban 

kapelën.” Në fakt, në përvojën e turizmit letrar, edhe ato që në pamje të parë duken si 

                                                           
462

 Ismail Kadare. Darka e gabuar. Tiranë: Onufri, 2008, fq 15 
463

 Po aty, fq 17 
464

 Po aty, fq 13 
465

 Po aty, fq 293 
466

 Po aty, fq 13-14 
467

 Po aty, fq 305 



126 
 

vende krejtësisht imagjinare,
468

 mund të nxisin dëshirën për të gjurmuar burimin 

origjinal të krijimeve të tilla, megjithëse kjo mund të bëhet vetëm nga një numër i 

kufizuar njerëzish aventurierë. Çfarë i jep shkas një sipërmarrjeje të tillë duket se 

është besimi se letërsia artistike nuk është e izoluar nga bota reale – edhe imagjinarja 

mund të ketë rrënjë në realitet. Vlen kjo për qytetin gri, të gurtë, pa emër të Kronikë 

në gur, për ata që nuk e dinë a dyshojnë se ai mund të ekzistojë. 

Gjirokastra të fton në magji dhe “duket sikur qyteti është ngritur për të zgjuar ide të 

mëdha” shprehet Erik Faj në parathënien e Kronikë në gur.
469

  

Po kështu, turisti kadarejan mund të dojë të vizitojë këtë qytet të çuditshëm, 

për t‟u njohur me njerëzit që e popullojnë atë, për të kuptuar se si jetohet në këtë 

“qytet të vjetër me pamje çnjerëzore, i qepur në një shpat bjeshke, i përkulur deri në 

atë pikë që nuk përfill ligjet e arkitekturës dhe urbanizmit ...”
470

 Në fakt, edhe vetë 

kritika mbi Kadarenë do përbënte një motiv më vete të nxitjes së turistëve, por kjo do 

e kufizonte disi rangun e tyre, pasi do përfshinte vetëm lexues të kultivuar.  

Është e qartë që letërsia jeton në një kornizë gjeografike e historike. E bukura 

e veprave letrare është se na bëjnë ta shohim peizazhin si diçka më tepër se thjesht një 

vend gjeografik. Një pohim i ngjashëm bëhet edhe nga “L‟Eclaire”: 

 
Kjo kronikë nuk është vetëm kronikë e një “qytetit prej guri.” Duke tejkaluar caqet e 

një qyteti, ajo përfshin në faqet e saj dramën e qyteteve, të vendeve, të popujve, 

madje edhe të kontinenteve të tëra, duke krijuar një atmosferë epike, të rëndë si gurët 

që përshkruan.  

Kaotik në të parë, por i nënshtruar një arkitekture të brendshme të rreptë, ky roman, 

krejtësisht i ri në krahasim me çdo libër tjetër mbi fëmijërinë, do të ndihmojë që të 

kuptohet shkrimtari dhe njeriu Ismail Kadare, si dhe një pjesë e enigmës së vendit të 

tij, njëherit të çuditshëm, epik dhe fantazmagorik mbi të cilin bota pyetet gjithnjë e 

më shumë.
471

  

 

Gjirokastra është e rëndësishme për turistin kadarejan edhe për ndikimin në 

formimin e autorit. Siç thotë edhe vetë shkrimtari, “Sa më shumë unë mësoja sekretet 

e artit të të shkruarit, aq më shumë bindesha që kisha patur fat të rritesha në këtë qytet 

më se të veçantë, që kisha dëgjuar shpjegimet e para për botën nga goja e këtyre 

plakave të vjetra e të mençura, veshur me të zeza, që mbanin kupën e kafesë në njërën 

dorë dhe tejqyrën në tjetrën.”
472

 Edhe kritika, në përpjekje për të gjetur burimin e 

gjenisë së tij letrare, nuk e ka anashkaluar kurrë mjedisin ku ai u lind e u rrit:  

 
Pjerrësia marramendëse e rrugëve, prania kudo e gurit, banesat e çuditshme, të mëdha 

e të fortifikuara, kështjellaburg, që zotëron mbi disa lagje, pamja spektakolare mbi 

fushën e Drinos dhe malet, e gjithë kjo do të formojë e stërhollojë pak nga pak 

vështrimin e shkrimtarit të ardhshëm. 

 

 Kronikë në gur, Darka e gabuar e Çështje të marrëzisë janë vepra me të cilat 

Kadare i ka ngritur një monument letrar qytetit të tij të lindjes. Ato janë modele të 

mirëfillta të turizmit letrar ku lexuesi mund të niset në kërkim të materializimit e 

plotësimit të përvojës së leximit. Me libër në dorë si një guidë udhëtimi, turisti i 
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 si të tillë mund të përmenden Udhëtimet e Guliverit apo Ishulli i Thesarit. Ka të dhëna për lexues-

turistë që janë nisur në kërkim të tyre.  
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 Po aty, fq 8 
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 Martinez e Oliver, cit. sipas Kuçukut, fq 245 
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 L'Eclaire, Nantes, 13 shkurt 1973, cit. sipas Kuçukut, fq 240 
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Kadaresë do shëtisë në Varosh, Pazarin e Vjetër, Kështjellë, Dunavat i Poshtëm, 

Palorto, Gjobek, Cfakë, në lagjen Hazmurat a Sokakun e të Marrëve me në mendje 

imazhet e personazheve që tashmë i njeh si të ishin miqtë e tij të vjetër. Këmbët e tij 

do prekin “shpinën e kalldrëmit” me personazhet që “dalin papritur nga asfalti dhe 

pastaj fundosen prapë në thellësi të tij”. Qyteti gri është atje, duke pritur turistin e 

radhës. 

 

 
Figura 27: “Sokaku i të Marrëve” një nga elementët topografikë që shfaqet më dendur në              

veprën e Kadaresë 
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3.6.3 Qyteti si tekst, teksti si qytet: Shkodra si rast studimor 

 

3.6.3.1 Vëzhgim i pёrgjithshёm i zonës dhe trashëgimisë lokale 

 

E themeluar rreth shekullit IV p.e.s,
473

 Shkodra ka qenё historikisht njё zonё e 

rёndёsishme e vendit. Nёn sundimin e Mbretit Gent, ajo ishte kryeqytet i Mbretërisë 

Ilire (181-168 p.e.s.) para se tё binte nё duart e romakёve qё e donin pikёrisht pёr 

shkak tё pozicionit tё saj strategjik. Para pushtimit turk, qyteti kishte arritur shkallë të 

lartë zhvillimi me një strukturё institucionale e juridike të shkёlqyer, dёshmi e sё cilёs 

janё Statutet e Shkodrёs tё zbuluara pak vite mё parё nё Venecie.  

 Qyteti ёshtё i pasur nё burime ujore, qofshin kёto natyrore (lumenjtё Buna, 

Drini, Kiri, liqeni), apo artificialё (Koman, Vau i Dejёs, Shtodri), si dhe 

shumёllojshmёri flore e faune. Ndodhet vetёm 32 km larg bregdetit dhe rrethohet nga 

alpet e mrekullueshme. Duhet tё jenё tё pakta qytetet qё mburren me tё tilla bekime tё 

natyrёs. 

Por, krahas bukurive natyrore, Shkodra ka edhe njё trashёgimi tё pasur 

kulturore. E s‟kish si tё ndodhte ndryshe nё kёtё kryqёzim historish e vendtakim 

qytetёrimesh tё larmishme. Qyteti ka qenё i pari nё vend nё shumё drejtime. Qysh në 

vitin 230 p.e.s, qyteti kishte monedhёn e vet. Kёtu do shkruhej  "Formula e 

Pagëzimit", dokumenti i parë në gjuhën shqipe, nga Pal Engjëlli, nё vitin 1462 e do 

hapej shtypshkronja e parë (1493).
474

 Më tej, po në Shkodër, do shkrepej fotografia e 

parë në Shqipëri nё vitin 1858, do krijohej banda e parë muzikore e stacioni i parë 

sinoptik nё vend. Qysh nё fund të shekullit XIX, ishin ngritur muze e arkiva (me 

ndihmёn e klerit, sidomos tё jezuitëve dhe françeskanëve), zhvillohej një shkollё 

pikture, kishte teatër dhe nё 1911 fillon shfaqja e filmit.
475

  

Qyteti ruan një pasuri të madhe në fushën e trashëgimisë kulturore materiale e 

jomateriale qё nga kalaja, muzeu etnografik, fototeka Marubi, kishat e xhamitё, rruga 

muzeale “Kolё Idromeno” e deri te shtёpitё karakteristike, veshjet popullore, ahengu e 

humori shkodran, doket e traditat e shumёllojshme. Janë mbi 120 objekte të gjinive të 

ndryshme, të cilat, për vlerat e veçanta historike, urbanistike, arkitektonike, dhe 

artistike janë cilësuar “Monumente Kulture”.  

Por, nё trashёgiminё e qytetit numёrohen edhe personalitete të spikatura, qё 

nga burrat e shtetit deri te artistёt qё janё njё vlerё e shtuar e tij.  

                                                           
473
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474
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  3.6.3.2 Informacion i përgjithshëm për turizmin në rajonin e Shkodrës  

 

Pёr shkak tё historisё sё lashtё e interesante, pozicionit unik gjeografik, klimёs e 

pasurisё kulturore, qyteti ka qenё e vazhdon tё jetё pikё kyçe pёr turizmin nё vend.  

 Sipas tё dhёnave tё vitit 2012, nё Shkodёr kanё hyrё 15,894 vizitorё, prej tё 

cilёve 4,465 tё huaj duke sjellё tё ardhura prej 2,092,400 lekёsh
476

 e duke e 

klasifikuar qytetin tё katёrtin nё vend.
477

 Si nё kёtё vit, ashtu edhe ata paraardhёs 

vihet re qё muaji me fluksin më të madh të vizitorëve të huaj ёshtё gushti, i cili 

përputhet me periudhën e turizmit bregdetar, ndёrsa në muajt e tjerë vihet re një 

numër shumë më i kufizuar vizitorësh. Kjo tregon që llojet e tjera të turizmit, përveç 

atij bregdetar janë pak të kërkuara. Nga kjo del qё zhvillimi i turizmit kulturor, 

përfshirë edhe aspektin letrar, do mundёsonte rritjen e numrit tё turistёve edhe nё 

muajt e tjerё tё vitit pra, jashtё sezonit veror e pёr rrjedhojё, edhe tё ardhurat. 

Sigurisht, kjo duhet tё shoqёrohet me përmirësimin e cilësisё sё shërbimit, 

akomodimit, pastërtisё, rendit dhe gjithë faktorët e tjerë të cilët jo vetëm do të rrisnin 

numrin e turistëve që vizitojnë Shkodrёn nga kureshtja, por edhe numrin e turistëve që 

e rivizitojnë atë pasi kanë kaluar njё pёrvojё tё parё të këndshme.  

                                                           
476

 “Tё ardhurat nga turizmi kulturor 2012.” Open.data.al.  http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/730/Te-
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 Po kёshtu, duhet menaxhuar siç duhet edhe ndihma e huaj pёr Shqipёrinё e 

cila nuk ka munguar. Kёshtu, sipas tё dhёnave, në periudhën 2000-2008, ajo ka qenë 

rreth 2,858 milionë euro nё total, nga të cilat 61% kanë qenë grante dhe 39% kredi.
478

  

Rritja e turistёve vitet e fundit duhet shfrytёzuar më mirё nga planifikuesit 

turistikё. Vetë pozicioni gjeografik dhe vlerat natyrore e ato kulturore favorizojnë që 

kjo zonë të jetë e frekuentueshme gjatë gjithë vitit për vizitorët. 

 

 

 

3.6.3.3 Potenciali i Shkodrës për turizëm letrar 

 

Tё jesh shkrimtar nga njё vend i caktuar do tё thotё tё ndikohesh, nё mёnyrё tё 

ndёrgjegjshme ose jo nga ai vend dhe kultura e njerёzit e tij. Mirёpo, shkrimtarёt jo 

vetёm marrin formё nga mjedisi ku jetojnё, por edhe anasjelltas, pra vendi „formohet‟ 

prej tyre duke u identifikuar me ta: kur mendojmё Migjenin a Fishtёn na vjen 

ndёrmend Shkodra, por edhe kur mendojmё Shkodrёn (nga pikёpamja letrare), vetiu 

na vijnё ndёrmend shkrimtarёt e sipёrpёrmendur (e plot të tjerë). Nё kёtё mёnyrё, njё 

vend „real‟ fizik transformohet nё njё vend-imazh si nga shkrimtari, ashtu dhe nga 

lexuesi.  

Një qytet me trashëgimi të pasur kulturore e letrare, Shkodra, është „shtëpia‟ e 

shumë të mëdhenjve, sidomos shkrimtarë. Këtu lindën e u formuan shkrimtarët e parë 

shqiptarë, si Marin Barleti, Marin Biçikemi e Dhimitër Frangu. Pas pesë shekujsh 

pushtimi osman, Pashko Vasa me poemёn hymn “O moj Shqypni”, do të jetë ndër të 

parët që sjell mesazhet e Rilindjes Kombëtare. Në vitet 20-30 të shekullit XX, në 

letërsinë shqipe hyjnë vargje të forta nga të tjerë autorë shkodranë si Fishta, Mjeda, 

Migjeni e Koliqi, veprat e të cilëve do sillnin frymë perëndimore në letërsinë e kohës. 

Por, të mëdhenjtë s‟do t‟i mungonin letrave shqipe edhe më vonë si Martin Camaj e 

Arshi Pipa, të cilët, edhe pse krijimtarinë letrare e zhvilluan larg vendlindjes së tyre, 

sërish rrënjët i kishin këtu.   

Por, rëndësia letrare e qytetit i detyrohet edhe shkrimtarëve të huaj si Durham 

që e kanë pasur atë si burim frymëzimi dhe e kanë bërë të njohur përtej kufijve të 

Shqipërisë.  

Sipas Ndriçim Kullës, nga pikëpamja e historisë letrare të Shqipërisë, “për 

shekuj me radhë ajo ishte pothuajse qyteti i vetëm në Shqipëri që pati një traditë 

letrare.”
479

 Edhe albanologu Elsi i jep qytetit një vend të veçantë në historinë tonë 

letrare: 
Megjithëse shkrimet artistike në Shqipëri e kanë zanafillën që në vitet 1600, 

vetëm në dekadat e para të shekullit XX, pas shpalljes së pavarësisë, filloi të 

krijohej një traditë e prozës letrare. Fokusi i këtij lloj të shkruari dhe qendra e 

letërsisë e kulturës shqiptare të kohës ishte qyteti i Shkodrës, kryeqytet i 

Shqipërisë veriore.
480

  

 

Disa nga autorët më të mëdhenj të Shkodrës e kanë përdorur qytetin e tyre të 

lindjes si burim frymëzimi dhe si vend i zhvillimit të ngjarjeve të librave të tyre. 

Kështu për shembull, me Shkodrën si personazh të veprës së tij, Migjeni evokon vetë 
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shpirtin e qytetit. Vdekja e tij e parakohshme në moshën 27 vjeçare e bëri edhe më të 

fortë lidhjen e tij me qytetin në mendjen e lexuesit.   

Me historinë e saj të shquar letrare, Shkodra ka mjaft potencial si destinacion 

letrar. Së pari, ajo ёshtё e njohur pёr tё shkruarit rajonal, pra tё shkruarit qё 

karakterizohet nga tematika tё ngjashme e bile edhe ngjashmёri ideologjike, pёr tё 

mos folur pёr tiparet e veçanta dialektore. Duke shfrytёzuar kёtё veçori, si dhe duke 

përdorur si trashёgiminё letrare tё sё shkuarёs, ashtu dhe atё tё sё tashmes, ёshtё e 

mundur qё njё projekt kёrkimor tё nxisё interesin pёr këtë zonë si te vizitorёt vendas, 

ashtu dhe ata tё huaj si njё suplement i atraksioneve qё gjenden aktualisht nёpёr 

broshura qё i kushtohen qytetit e rrethinave tё tij. A ёshtё e mundur qё turizmi letrar 

tё zhvillohet kёtu nё tё njёjtёn mёnyrё siç ёshtё zhvilluar nё qytete e vende tё tjera 

evropiane? Unё mendoj qё po! Sigurisht, gjithçka do jetё nё pёrmasa shumё mё tё 

vogla, por parimi i krijimit tё tyre nё thelb ështё i njёjtё. Kёshtu pёr shembull, lexuesit 

mund tё duan tё bёjnё njё vizitё nё shtёpinё e saporindёrtuar tё Ndre Mjedёs dhe 

kishёs aty afёr tё themeluar prej tij,
481

 tё bёjnё njё homazh nё varrin e Migjenit, apo 

edhe tё vizitojnё teatrin qё mban emrin e tij, tё shkojnё nё kёrkim tё muzёs qё 

frymёzoi kryeveprat folklorike tё Fishtёs e bile edhe tё drekojnё nё restorantin qё 

mban emrin e njё prej veprave tё tij, Mrizi i Zanave, etj, etj. Vetёm se, gjithё kёto 

detaje duhet tё sillen nё vёmendjen e lexuesve-turistё duke u dokumentuar saktё nё 

itinerare tё mirёmenduara e mbi tё gjitha tё promovohen, tё reklamohen si duhet. 

Dokumentarёt, sidomos ata qё realizohen nga stacione prestigjoze botёrore 

gjithashtu mund tё ofrojnё njё mёnyrё tё mirё promovimi, siç ishte rasti i atij rreth 

Bajronit me aktorin Rupert Everet. Një tur letrar do ngjallte më tepër interes për 

turistët vendas që i njohin më mirë shkrimtarët lokalë, por në të njëjtën kohë do të 

mund t‟i bënte të njohur shkrimtarët edhe për të huajt. Fatmirësisht, një pjesë e mirë e 

veprave të mëdha janë përkthyer në gjuhë të tjera, vetëm është e nevojshme të 

ribotohen e të sillen në vëmendje.  

 Njё tjetёr aspekt me interes do ishte edhe shfrytёzimi i letёrsisё sё udhёtimit, 

veçanёrisht kur kjo e fundit ёshtё prodhuar nga autorё tё huaj qё kanё lёnё pёrshtypjet 

e tyre nё letёr siç ёshtё rasti i Edith Durhamit me Brenga e Ballkanit apo Rёuz 

Uaildёr Lejnit me Majat e Shalёs. Megjithëse shpesh konsiderohen thjesht si shkrime 

udhëtimi, ato mund të ofrojnë një pasuri artistike sa çdo vepër e mirëfilltë letrare: 

 
Fshati Theth është ndërtuar në rrafshinën që ndodhet në majë të vargmalit shkëmbor 

gjigant, në formën e një anijeje, në kreun e ngushtë të luginës së Shalës. Kudo përreth 

tij ngrihen malet me shapka dëbore, të qepura me tegelat e ujëvarave të bardha si 

gurët kuarcorë të pasur me damarë argjendi; hijet e tyre shtrihen thuajse gjatë gjithë 

ditës mbi fshat.
482   

 

Kështu, mund të krijohen itinerare që lidhen me dy udhëtaret e mësipërme, pse jo, të 

shoqëruar edhe me aktivitete të tjera malore si ecje apo ski, shëtitje në natyrë, etj. 

Dëshira e mirë e promovimi janë po aq të rëndësishme sa edhe buxheti që duhet vënë 

në dispozicion të projekteve të tilla. 
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3.6.4 Migjeni dhe refreni i një qyteti 

 
Tue ndjekë shëtinë, marr drejtimin kah jugu, ka një largësi 7-8 km shof Shkodrën, të 

mshtjellun në një tym të kaltër. Sa dëshira të flakta ushqej për kët qytet! Dëshirat e 

mia janë shumë – shumë ma të sinqerta e ma të mëdhanja se dëshira që pat perëndia 

kurse krijoi botën. Shkodra, dashunorja e shekujve! Shkodra, Shkodra, dashunorja e 

qiellit të kaltër! Shkodra, Shkodra, dashunorja e maleve të hjedhta, lumenjve të cemtë 

e liqenit andërrtar, në të cilin – në mëngjese të kullueta – lan hijen e vet. Shkodra një 

atitude shprehjeje... një fjalë e cila përmban gjith nostalgjinë e ditëve të fikuna. Këtu 

në kët largësi, ndiej damarët e saj që rrahin, rrahin e rrahin... edhe, sikur mjeku që 

tharpton ftyrën n‟idhnim, tue pa se pulsi i dashnores seme nuk rreh siç duhet. [...] Për 

mbramen herë shof Shkodrën, i dëshroj “natën e mirë” dhe i dërgoj një të puthun 

n‟ajër. 

Të fala, 

M.
483

  

 

Aspektet urbane të letërsisë kanë qenë vitet e fundit në fokus të mjaft studimeve 

letrare e konferencave. Një e tillë u zhvillua edhe në Shqipëri në vitin 2009.
484

 Me të 

drejtë, studiuesi Sabri Hamiti vëren se të tilla aspekte shfaqen vonë në letërsisë shqipe 

e cila “mbizotërohet nga provinca”: 

 
Letërsia tradicionale shqipe, në të cilën shkrimtarët nacionalë, Naimi e Fishta, i kanë 

kryevepra “Bagëti e Bujqësi” e “Lahuta e Malcìs”, nuk ka të bëjë shumë me qytetin. 

[...] Kur kësaj i shtojmë edhe idilet “Milosao” e “Mili e Hajdhia” të De Radës e të Zef 

Skiroit, pamja është e kryer. 

 

Sipas tij, vetëm prozatorët modernë të letërsisë shqipe “na ndihmojnë të hyjmë në 

trajtimin e vërtetë të temës.”
485

 Ai e daton letërsinë qytetase në Shkodrën e viteve ‟30 

të shekullit të kaluar, pasi kjo e fundit “qe qytet dhe pati jetë qytetare.” Hamiti 

përmend Migjenin si një lloj nismëtari në këtë aspekt, post atributeve të tjera që ka 

arritur të mbledhë në pak vite të jetës së tij.  

 Mirëpo, megjithëse Shkodra ndihet në çdo rresht të shkrimeve të Migjenit, 

është sa sfond, aq edhe personazh, në të vërtetë, emri i saj nuk shfaqet kurrë! Ajo 

është thjesht një qytet i veriut! Për ironi, letra me të cilën hapet kjo çështje është i 

vetmi rast kur qyteti përmendet me emër. Gjithsesi, në krijimet migjeniane ka mjaft 

elementë që na lënë të kuptojmë se e tija është letërsi urbane dhe se është fjala për 

vendlindjen e autorit: 

 
Kur mëngjesi përtërihet ndër rrugat e qytetit, rrezet e diellit fillojnë të ngatërrohen 

nëpër kambët e njerzve, hijet e karrocave dhe automobilave fillojnë të rrëshqesun 

nëpër dhe, - ahtëherë ndër trotuare ia fillon një refren, refren i bukur i qytetit tem. 

(“Një refren i qyteti tem”) 

 

Ndryshe nga shkrimtarёt paraardhёs, Migjeni e shkëput vendin ku vendosen ngjarjet 

letrare nga trajtat idilike, mitike e romantike të letërsisë së shek. XIX ku koncepti i 

vendit shfaqej më tepër si nostalgji a metaforë e atdheut. Tashmë, qyteti mishëron atë 
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që është në realitet. Në këndvështrimin realist, ai nuk është më një figurë letrare, por 

fiton përmasa konkrete e shfaqet me fytyrën e vet të vërtetë që shpesh është ajo e 

dhimbjes e dramave sociale. Për studiuesen Persida Asllani, Migjeni, bashkë me 

bashkëkohës të tij si Konica, Koliqi, Spase e Musine Kokalari, për herë të parë na 

japin një dimension polivalent të qytetit: si hapësirë, panoramë, gjendje, ndërgjegje, 

ligjërim, etj.
486

 

Megjithëse është e vërtetë që Shkodra e Migjenit, më tepër se topos/hapësirë 

shfaqet si përmasë njerëzore e mendësi, gjithsesi, kjo s‟e pengon lexuesin-turist të 

dëshirojë ta njohë qytetin ku lindi e jetoi shkrimtari revolucionar, qytetin që brumosi 

veprën e tij, qytetin që popullon galeria e pasur e personazheve të tij, qytetin që 

Migjeni e shkruan dhe e lexon si të ishte një tekst.  

 Ky lexues-turist (sidomos ai i huaj) mund tё vijё edhe thjesht pёr tё parë si 

kanё ndryshuar qyteti, njerëzit e temat shoqërore qё nga ditёt kur shkruante Migjeni.  

Natyrshëm lind pyetja: sa interes e njohuri mund tё kenё turistёt e huaj? Sipas 

studiuesit Jup Kastrati, vepra e plotё e Migjenit ёshtё botuar nё disa gjuhё: ruse 

(Moskë, 1957), spanjolle (1961), italiane (Romë, 1957; Tiranë, 1961), angleze 

(Tiranë, 1960, 1991), frënge (Paris, 1961), gjermane (1987), bullgare (Sofje, 1958), 

(Ulaanbaatarr, 1958), lituaneze (Riga, 1958), etj. Mirëpo, pavarёsisht kёsaj, s‟mund të 

gjykojmë për ndikimin e të tilla botimeve.
487

 

Sa mundësi ekzistojnë për ta kthyer Migjenin në një atraksion turistik? 

Sot, mund të gjendet në Shkodër shtëpia ku lindi e u rrit Migjeni. Fatkeqësisht, 

banesa i është shitur motrave saleziane e për rrjedhojë nuk është më shtëpi-muze si 

dikur. Është përmendur më parë që objektet vetjake të shkrimtarit i tërheqin mjaft 

lexuesit-turistë pasi i afrojnë më tepër me shkrimtarin e zemrës dhe e bëjnë përvojën 

më autentike. Në rastin e shkrimtarit në fjalë, të tilla sende personale (stilolapsi, 

tavolina e punës, karrigia, dorëshkrime e bile edhe kutia e tij e shahut!)
488

 fatmirësisht 

janë ruajtur e mund të gjenden në muzeun e Shkodrës, ku për më tepër, turistët do 

kenë mundësi të shohin edhe një shtëpi karakteristike të Shkodrës (shtëpia e Oso 

Kukës) e po të dëshirojnë, edhe seksionet e tjera të muzeut. Në këtë mënyrë, përvoja 

letrare zgjerohet duke i shërbyer turizmit kulturor në tërësi, që është edhe një nga 

qëllimet kryesore të turizmit letrar. Pjesë e itinerarit migjenian krahas vizitës në qytet, 

dhe në muzeun e Shkodrës, mund të bëhet edhe një vizitë më e pazakontë – në varrin 

e shkrimtarit në Varrezat e Dëshmorëve. Njё vizitё, a mё mirё shikim mund tё 

pёrfshijё edhe Kafen e Madhe, dikur emblemё e qytetit, vend luksi, ku përfshihej 

argëtimi, teatri, muzika dhe ballot elegante të kohës e ku mblidheshin intelektualёt nё 

fillim tё shekullit tё kaluar. Fatkeqёsisht, pёr shkak tё konflikteve tё pronёsisё, sot 

godina ёshtё nё gjendje tё mjeruar e jofunksionale, e mund tё “admirohet” nё 

rrёnimin e saj vetёm nga jashtё. Thuhet qё ky vend i ndёrtuar nё vitin 1920 dhe i 

projektuar nga Kolë Idromeno frekuentohej dendur nga shkrimtarёt e qytetit, pёrfshirё 

Migjenin. Paradoksi ёshtё qё ky objekt ёshtё pёrfshirё nё guidat e huaja turistike dhe 

janё pikёrisht vizitorёt e huaj ata qё e kёrkojnё mё shumё e pёr rrjedhojё, do duhej qё 

autoritetet pёrgjegjёse tё pёrshpejtonin procedurat e nevojshme e tё kthenin nё 

identitet kёtё ndёrtesё
489

 plot histori tё jetёs kulturore tё qytetit ku janё tjerrё jo pak 

kryevepra letrare. 
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Po kështu, pёr njё itinerar ideal tё Migjenit do duhej qё shteti tё ndёrhynte 

duke riblerё shtёpinё e tij e “çpaketuar” shkrimtarin nga muzeu, kushtet e tё cilit s‟do 

vonojnё tё dёmtojnё ato pak relike qё kanё mbetur e po kёshtu duhet vёnё dorё 

patjetёr nё vendin ku shkrimtari prehet. 

 

 

 

 

 

3.6.5 Udhëtim etnokulturor në Shkodrën e Koliqit 

 
Kalldramet e udhve shkodrane 

ndër prille të stinës fmijnore 

m‟u dukshin të shtrueme anëprane 

me inxhi plot shkreptima vizllore. 

E knaqshem un sŷnin e mitun,–  

ku dridhej çudija qi prrallat 

e dadës si lmaz‟ kishin ngjitun,–  

me hiret e Shkodrës mâ t‟gjallat. 

Sa kandshem mbi male t‟kalthèra 

atjè përmbi urën e Mesit, 

stolis‟ me të verdh‟ laxhyhera 

e bardh‟ ndritte gusha e mëngjesit, 

dhe reshte nji drit‟ xhevahirit 

qi u hapte prej Rusit n‟Pazár 

e derdhej n‟liqê mbi val‟ t‟Kirit 

tu‟ i mbushun kopshijet me ár. 

N‟nji shpi strukun n‟deg‟ jeseminash 

me‟ i pus për mjedis nën nji mand, 

o Shkodër, i lum n‟rrjedhje stinash 

u rrita tue thith‟ veskun t‟and.  (Koliqi, “Pak t‟imta për nji lamtumirë”)  
 

 

Nëse Shkodra si emërtim mungonte në tekstet e Migjenit, te Koliqi ajo shfaqet 

me tepri. Qyteti si topos është i pranishëm si në veprën e tj poetike, ashtu edhe në 

novelat e tij, sadoqë këto të fundit merren më fort me mentalitetin e mënyrën e 

jetesës. “Shkodra në mëngjes”, “Shkodra në zheg”, “Shkodra në mbramje”, “Shkodra 

në prill” janë vetëm disa nga rastet kur autori i drejtohet qytetit të vet: 

 
Këndojn' s'bashku n'mëngjes pes' kumbonare 

këndojn' n'ajri mbi Shkodër ende fjetë: 

mbi Maranaj qet vetllen kureshtare 

agimi e hjedh n'liqe synin e qetë. (“Shkodra në mëngjes” te Gjurmat e stinve, 1933) 

 

Megjithëse bashkëkohës me Migjenin, këndvështrimi i tyre ndryshon kryekëput. 

Kritikut të rreptë Migjen, Koliqi i pranëvë një imazh të butë e nostalgjik të qytetit të 

lindjes. Ai e kërkon atë në të shkuarën, në kujtimet e ditëve të lumtura të fëmijërisë së 

tij. Duke qenë se nostalgjia është ndër tiparet tipike që nxisin turizmin letrar, Shkodra 

e Koliqit të fton të shijosh hiret e saj duke shkelur mbi kalldrëmet si inxhi, kopshtijet 

me ar e të sodisësh ujrat ku “ndrit gush‟ e mëngjesit.”  
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 Një pjesë e mirë e personazheve të Koliqit janë njerëz, sidomos studentë, që 

kthehen në qytet pas shumë vitesh jashtë vendit dhe gjejnë qetësi e zgjojnë kujtime në 

prehrin e tij (reminishencë me vetë autorin): 

 
Atë ditë shkonte me ândje te Shaqja, një ilaká e largët, pse në shtëpi dhe në oborr të 

saj kishte kalue orë të gëzueshme e të lume në kohën e fëminisë. Dihet prej gjithkujt 

se sa mâ shumë vjet të rrijë njeriu larg vêndeve që ka qenë skena e lojnave fëminore, 

aq mâ tepër këto rrethohen me avullin e ândrrave dhe aq mâ i madh bahet dëshiri me i 

pá.  E ndër ato ditë të para të kthimit, me fillue prej skutave mâ të vogla të shtëpisë së 

vet dhe me mbarue në rrugicën mâ të shmangun të qytetit, çdo vend e çdo send i 

zgjonte Shukut në shpirt kujtime të harrueme dhe e mbushte me përshtypje herë të 

ândshme e herë të mallëngjyshme ... 
490 

 

Këto personazhe janë një lloj flaneur-i që përjeton e shijon qytetin:  

 
Tue ecë me hapin e pangutshëm të një shëtitësi që ka mjaft ngê me u sjellë, ai 

shikonte përreth me një shije të veçantë. Të tâna ashtu nëpër tê i mbante mend ato 

mure, ato gardhiqe, ato shtëpia. E vërtetë që në kujtimet e tij ishin qenë si të 

mbështjelluna me një mjegull të artë, gati përrallore e cila ua dyfishonte bukurinë; 

por, qe, edhe për së afërmi, edhe tash që kalonte midis tyne mbas sa vjetësh, prap se 

prap visheshin me hijeshi të reja dhe të paprituna. Një ballë i tërthortë shtëpie me një 

man të dêndun përpara; një ledh kopshti prej ka derdhej, kaçuba-kaçuba, lulemustaku; 

një të sjellun rrugace plot hije e mister, me të bâ me ândrrue praqe të blerta, në fundin 

që nuk shifej, ku një lumní e panjohun kalon, kâmbëzbathun. Ai përkulej si në një 

ândërr të âmbël tue ecë, pa u kujtue për sy kureshtarë që nga plasa e dyerve e ndiqnin, 

tash që i kishte qitë në harresë.
491 

 

Përshkrimet e Koliqit të marrin me vete, e ti, papritur, e gjen veten mes kopshtit të 

imagjinatës së tij:  

 
Syni i tij pushonte me ândje të gjallë përreth. Oborri ishte krejt ashtu si në kohna të 

kalueme; vetëm, atje në fund, mbas jerevisë, ku dikur një gardh e ndante prej oborrit 

të një fqinji, tashti ngrihej një mur. Shtëpia veç ishte e lyeme e disi e meretueme, pse 

tjetër ndrrim s‟kishte pësue; me çardak të çelun, me shkalla drûni përjashta, dritoret 

me hekura: krejt si përpara.
492

 

 

 Sipas Nehas Sopajt, është pikërisht në imazhin e Shkodrës që ne gjejmë botën 

shpirtërore të shkrimtarit: 

 
Shkodra është universi i tij lirik: poeti aty gjen frymëzimet, në të i fle gjaku, për të 

sheh ëndrrat edhe kur është i mërguar; në të, si me magji, gjithmonë dëshiron të 

kthehet të jetojë. Në të gjithë veprat e tij letrare, si në poezi e në prozë, ashtu edhe në 

dramë, Shkodra frymon sipas mënyrës së tij. [...] Në të gjitha veprat letrare të këtij 

shkrimtari vigjëlon Shkodra, ndërsa në disa syresh, sidomos në tregime dhe novela, 

ajo është më e dashura dhe më e skalitura ëndërr e tij poetike, në të cilën heronj, 

figura dhe topose të ndryshme përbëjnë dramën e gjallë të jetës shkodrane.
493
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Mirëpo, përtej këtij ravijëzimi poetik, është edhe ajo, Shkodra e vërtetë e Hijes së 

maleve e Tregtarëve të flamujve ku jo gjithçka është kaq e bukur e ku njerëzit jo rrallë 

mbeten pre e “robnisë së zakoneve.”
494

 Sidoqoftë, edhe pse në qendër të novelave të 

Koliqit është jeta qytetare e mendësia e kohës, sërish, skenat e qytetit nuk mungojnë 

në përshkrime:  
Sa herë, kur ish përjashta, nga një tryezë kafje, vetëm, në mes të rrapamës tronditëse 

të një qyteti të madh, përkujtonte qytetin e Shkodrës së largët e fluturonte atje me 

fuqinë e përfytyrimit. Endej nëpër udha të erëshme, nëpër heshtinë e kopshtijeve dhe 

shkelte mbi parqe të njoma. “Shetì me mênd”, këtë çansim u kishte dhanë atyne 

sjelljeve fantastike në për qytet të largët ku kish lé. Tashti, mbas disa vjetësh largimi e 

malli, realiteti kishte ândjen e andrrave.
495

   

 

Duket se përveç të qenit nismëtar i novelës si gjini në letërsinë shqipe, Koliqi 

ka edhe merita të tjera. Sipas Diana Kastratit, Tregtarë flamujsh është krahas veprës 

artistike, edhe një burim i vyer informacioni për fillimshekullin e kaluar. Libri 

“përmbledh njëherazi vlera të rralla jo vetëm estetike e artistike, por etnografike, 

sociale, antropologjike, një pasqyrë spontane e një qyteti në lëvizje e zhvillim.”
496

  

Dhe ashtu është. Duket sikur në çdo rresht, Koliqi të fton për një zbulim 

etnografik të qytetit. Me përshkrimet që i bën shtëpive karakteristike shkodrane 

(sidomos atyre katolike), të çon pas në kohë: 

 
Bashkë me trishtimin që japin gjithmonë sendet e bukura të vjetrueme, në shikim tim 

u përzie malli i hollë grumbullue mbrenda meje nga një mergim i gjatë jashta 

Shkodre. Shortia e jetës madhështore shkodrane, tashma në perëndim, më kapi e më 

robnoi. Ajo shtëpi, ajo odë, ato sende të heshtuna dikur kishin qenë plot jetë. 

Përkujtova në atë zheg vetmitar ditët e sosuna kur emni i qytetit tonë 

përmendej nëpër tregje të largta në Lindje e në Perëndim, e kuajt që niseshin me mall 

Shkodre për Rumeli derdheshin ngarkue me pare, e barkët e Ulqinakëve që lundronin 

mbushë me prodhime të vendit na sillnin në kthim cohna të çmueshme për 

reshperesha, gryka të mermerta pusi për oborret e dyerve të para, pasqyra të mëdha 

Venedikut për odat tona. E aty në trapazan tash flinin mbulue me pluhun vjetërsie 

sinia e tepsia, legena e jebrikë remi që dikur dorë nëpër dorë vezulluen ndër darsma e 

gostina, tue përcjellë me tingull të tyne kumbor, në të shtruem e në të çuem të 

sofrave, jonet e qemaneve e të sazeve edhe takllimën e dajreve. Flinin minderët me 

shtroje të zverdhueme tue andrrue ndoshta mëngjeset kur shtëpia vlonte me fare-fis, 

miq, dashamirë e zotnijt me brandavekë të mundafshtë e çarapë të bardhë e këpucë 

lustrafini me llastika, kthye mbas sa muejve prej tregtimeve përtej deti, pritnin, 

krenarë e të ngrehun ndër jelekë me sumbulla ari çelë mbi këmishë të fortë ku 

spikaste kravata e zezë, shokët që ngarendëshin me u urue mirardhjen. Halia me 

ngjyra të tretuna, ku unë kisha kambët, përkujtonte pashmangët e kuqe me të 

qindisuna ari, ato pashmangë nusesh e zojash që e shkelen ambëlsisht kur lajlet e saja 

shëndritshin të reja.
497

 

 

Shkrimtari po kështu, na jep edhe një panoramë plot ngjyra të kostumeve të shtresave 

të ndryshme që nga rrogëtari me “brakesha të bardha, jelek të kuq e kësulë të kuqe 

shpatuke në krye”
498

 te dada me “brandavekë shkodrançe, çarçaf të bardhë e këpucë të 
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kuqe katundaresh”
499

 e tregtarët e pasur, veçanërisht nuset e tyre: “Ishte veshë 

shkodranisht: branavekët e zeza të shndritshëm, këmishë harkate, bohçe të kuqe 

përpara, dupa në parzëm e sallman me lagjuhera në krye.”
500

  

 Nuk mungojnë kurrë në veprën e tij përshkrimet e oborreve shkodrane me 

shimshirë, ku “strukeshin kujtimet mâ të âmbla të fëminisë së largët”:
501

  

 
Kopështi në atë mbasdite të nxehtë, heshte në diell. Ajo heshtje e tij po vlonte me 

zâne të panumërueshme veçse të lehta dhe me lëvizje disi të shushituna. Lëvizje 

kandrrash e fluturash; zâne bletësh e grethash. Ndihej si një marrje fryme e gjânë 

bimësh, një aht i thellë bimor tue u përhapun në atë heshtim ari. Lëshonin hije anave 

hardhiat e rrëfatuna e në hûj të tyne me gjethe stërpikë në gur kali ndërmjet cilëve 

lavireshin vilet e rrushit ende të pashejuna dhe në midis pemët rresht e rresht, 

zerdelia, pjeshka, dardha, molla, kumbulla. Asaj hije i jepte ngjyrë të bruzët ari me 

freskime plot gjallni. ... Në skaj të tij, aty ku përmbânte kând me një ânë tjetër, 

shtrihej për të e kadovirrej dashunisht një jasemin plym me lule të bardha të çeluna. 

Ajo lule me njomësi dhe âmsim të vet ngushllonte pleqësinë e murit.
502

 

 

Megjithëse s‟kishte jetuar gjatë në Shkodër, Koliqi arrin të rrokë thelbin e saj duke i 

hyrë deri në palcë për të krijuar më pas një mozaik të plotë të jetës morale e materiale 

të qytetit. “Ndaj Shkodra me të do të mbetet e gjallë, si një tablo prekëse e me ngjyra 

të ndezura, si një tablo që s‟e pat bërë askush më parë e që asnjë tjetër s‟do ta bëjë 

ndonjëherë”
503

 vëren Kulla. 

Gjeografia e veprës së Koliqit jo rrallë shkon përtej qytetit të tij të lindjes, 

duke na ofruar peizazhe të mrekullueshme të natyrës dhe jetës rurale e deri në 

refleksione për Shqipërinë: “Shqipni, nuse e ujnave, ambëlsia e gjallë jote freskon 

andrrat e netëve të mia. Zbresin gëzueshëm prej bjeshke një jalli Drini e Mati, Erzeni 

e Semeni e Vjosa tuj endun valle si krushqë djalosharë të kapun dora-dora.”
504

  

Ai arrin të na sjellë para syve një imazh të plotë të një të shkuare që shumë 

prej nesh mund ta kenë harruar ose s‟e kanë jetuar e lexuesit që nuk ka qenë kurrë në 

këtë qytet, nuk ka si të mos i lindë dëshira për ta parë vetë. 

Krahas qytetit, vepra e Koliqit nxit kureshtjen e lexuesit edhe për të vizituar 

shtëpinë e autorit, nga dritaret e së cilës ai sheh “malet që mbyllin kah veri fushën e 

Shkodrës, ... majet e hedhta shkëlqyese në kaltërim qiellor [të cilat i] lëshojnë prej së 

nalti e prej së largu një thirrje plot premtime të mistershme.”
505

 Me plot dashuri ai 

pikturon edhe oborrin e shtëpisë: 

 
Oborri i shtëpisë kishte humbë si i mbytun në fundet e një deti në ngjyrë karaboje me 

gjithë mana, me blí shatorr e me tandë. Erëza gjethesh e bimësh gufuese, mbi të cilat 

zotnonte fryma nxitëse e lulemustakut, rrinin si pezull në paluejtësi të ajrisë.  

 

Ai vend ishte gjithë bota e tij, “një mbretni e pakundshoqe”:
506

 
Nën dritore shtrihej oborri i shtëpisë me vullaj lulesh rrazë muresh, me landë të rralla 

aty-këtu, me pus në një skaj. Përtej avullisë shifja pesë a gjashtë pullaze diku ma të 
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500
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501

 Ernest Koliqi. “Kumbulla përtej murit” në Tregtarë flamujsh. Shkodër: “Camaj-Pipa”, 2000,  fq 83 
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 Po aty, fq 84 
503

 Kulla. “Shkodra, Mjeda dhe Koliqi.”  
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 Pasqyrat e Narcizit, fq 10-11 
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ulta diku ma të nalta shtëpijash, faqen e një ndërtese të madhe me xhama të dritoreve 

që farfurinin, e ma larg majucin e një kumbonarje kishe. ... 

Oborri me vullaj, diku në diell, diku në hije, tjegullat e pullazeve, kumbonarja e lume 

në kaltëri, qielli dashunisht i prirun mbi qytet, m‟u gitshin kaq të afërm sa me i kujtue 

të pikësuem në shpirt tim e njiherit të largët, të bredhun në nji largësi të 

madhnueshme, shkrue në një qiell fantazmagorik përtej qiellit të Shkodrës me atë 

bukuri të kulluet që len me pa, si të ishin afër, malet ndër ditë murrani.
507

 

 

 Ashtu si në rastin e Migjenit, edhe Koliqi meriton më shumë vëmendje nga 

shteti. Duhet ndërhyrë për shembull për të kthyer në muze shtëpinë e tij. Po kështu, 

ndërhyrja e autoriteteve përgjegjëse s‟do ishte e tepërt edhe për kthimin e eshtrave, 

veçanërisht po të kihet parasysh dëshira e tij për t‟u prerë në atdhe:  

 

Shko ti 
Mbasi qi stina po rrshet tatpjetë  

e fort un tutem se atdhén n‟kët jetë  

me sýt adhruesa,  

qi pajadá  

ia çmuen hirin  

s‟kam për ta pá,  

shko, ti, lum bija, n‟at Shkodrën time  

kúr n‟terr do t‟sosem  

me trup e andrrime:  

atjè si t‟gjindesh, sýt e mij n‟báll  

t‟andin do t‟hapen:  

n‟tý kam m‟u ngjáll. 

Për mue ti Shkodrën,  

për mue sodite;  

mallin  

e sjellun dhe n‟vorr,  

shafite.  

Shkodra me shpija ndry n‟avullija,  

t‟qetat oborre plot land‟ shatorre,  

kumbulla e manda, pjergulla e tanda,  

sodit me at afshin qi kishe un gjáll -  

me mall t‟im n‟zêmër  

me sý  

t‟mij  

n‟báll. 

 

Shkodra letrare sigurisht nuk mbyllet me Migjenin e Koliqin. Dy autorët u përdorën 

këtu vetëm për të hapur rrugën, duke ofruar modele të itinerareve të mundshme letrare 

që padyshim do pasuronin guidat turistike ekzistuese. 
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3.6.6 Hapa letrarё nё qytetin tim 

 

Aty si tash para se me ardhë fiset 

ishe 

me tambël në plasaritjen e currave 

e me themele në ujin e njelmë. 

Të dhanë vetëm nji emën: Shkodra. 

E të thirrën qytet me kunora 

e të hodhën përkrye gur 

e hekurat e para. 

 

U zgjove e përgjakun sa herë 

e u kqyre në pasqyrën tande. 

Me emën grueje u lave ndër ujna 

t‟lumejve dhe ndeje me petka të reja 

në shkamb 

e ndritun ballë diellit mbi fusha.
508

 

 

 

 

Dita 1 

 

Nisem. E emocionuar sikur po bëj një zbulim. E frikësuar, thua se po bëj diçka të 

ndaluar. Nuk guxoj t‟ia them kujt tjetër veç vetes. “Ti, e lindur dhe e rritur në 

Shkodër, do të bësh turisten në qytet?” më duket se më qeshin nën hundë. I kam 

premtuar vetes se do jetë diçka e re. Ndryshe. Si të mos kem qenë asnjëherë më parë. 

Ta shoh me sytë e atyre që i kënduan mrekullisht në vargje t‟amshuara, ta shkel me në 

mend imazhet që pikturoi pena e tyre e palodhur. 

Vendos që rrugëtimin tim letrar ta nis nga Shiroka. Nuk e di as vetë pse – 

ndoshta kam nevojë të thith ajrin e liqenit që të frymëzohem për çfarë më pret ... 

Një fllad i ëmbël përkëdhel blirin aty pranë e përzihet me sherbelën nga mali i 

Taraboshit në këmbë të të cilit shtrihet paqësor liqeni. “A thua ta kenë ndjerë edhe 

shkrimtarët tanë?” më vjen natyrshëm të pyes veten. “A do të jenë ngopur mendimet e 

tyre me këtë aromë ndjellëse për të mbarsur më pas frymëzimin e tyre e për të 

lulëzuar në vargjet që na kaplojnë edhe sot shqisat?” Por përgjigje kush s‟më jep, veç 

liqenit që rrudh lehtë fytyrën e tij për të përkundur varkat para se të vijë të puthet me 

bregun ...  

Ashtu si në vitin e largët 1918 kur Harapi do lundronte në liqen për të kaluar matanë, 
 

Dita ishte fort e bukur; dielli me rreze të veta, ndritte e flakëronte mbi syperfaqen e 

liqênit, porsi më nji çiní të prarueme; nji erë e lehtë më atë fllad të kandshëm qi 

lshote, ua thete vapën rrezeve shkrumuese, qi me tanë fuqinë e vet dielli lshote në 

pishen e zhegut; do tallaze të vogla, si të ishin tue shkue e tue ardhë nën ujë, 

pelqyeshem lmojshin e përkundshin lundren t‟onë, e cilla, me atë lëvizje të qetë, mu 

gitte se po merrte hove të reja lundrimi; edhe voztarve, dikur u erdh zemra e u treti 

mezija; filluen bisedët e llafet, qi me nji knaqsí të fjeshtë e mbajshin në nji gjallní të 

pëlqyeshme at çetë të vogel kater vetësh, qi udhtojshim. ...
509
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Krahi i Rumís me Krajë e Taraboshi me Zogaj e Shirokë kishin hî nen sjetull të hijeve 

e merrshin nji pamje të veçantë; ato brija të zdeshuna [...] porse, sherbela e pervujtë, 

qi rrasët i veshet atij shpati, endë nji të shtrueme të kandshme, e cila njomë e gjallnon 

ato vende të zdeshuna. Në tjetren ânë, rrezet e kuqlêmta të diellit, qi shtriheshin n‟e 

djathten në Parû e në Veleçik, përftojshin e zblojshin tfaqje bukurije e madhnije, me 

të lânë pa mend: sá ndritte bora nder gerdhata të Parûnit si të ishin copa djamantit të 

njeshun nder ato bjeshkë.
510

 

 

 
Figura 27. Liqeni i Shkodrës 

 

Ashtu si autorit, e gjithë kjo panoramë nuk mund të mos më sjellë ndërmend kujtimet 

e fëmijërisë kur shlirët lodronim në gurët e bardhë e plot gëzim kërkonim freskinë e 

ujit: 
O kujtime! O përshtypje! O kohë e fminis, kur, me moshatarët e mij, gzueshëm 

lundrojshim nëpër liqê! ... askush mâ i lum se na ...jeta me fuqí në shpërthim [...] 

fantazija porsi flutra e bardhë dalë prej gervoje [...] O kohë t‟ambla qi nuk kthejnë 

mâ! Kujtimi i asaj perjudhe freskon e vên në fásh, jeten e rrmyeme prej tallazeve.
511

 

 

Përmendem nga ëndrra me sy hapur e kuptoj se ka kaluar goxha kohë. Marr rrugën e 

kthimit. Ndalem edhe njëherë për të shijuar atë panoramë shpirtqetësuese, që të 

paktën, bind veten, mund ta shoh akoma si e panë ata dikur: 

 
Dielli ishte në prendim. Rrethue prej së largu prej do rêve të vogla, qi shllunga 

shllunga i bâjshin kunorë, rrite ajo platë xhevahirit n‟at madhnì e n‟at shkelqim si 

t‟ishte kenë qandrue në tê tanë natyra. Si të dojshin me e percjellë e me i dhanë mâ të 

mramin të pershendetun mbretit të natyrës, rrishin gati ato rê të qeta për me marrë 

prej si njyret e florinit, te velutit e drandofilles së ndezët, per me bâ me ato shndrrime 

të padame stolín e madhnueshme të diellit në prendim. ... dielli tuj lanë mbas veti 

nepër ajr ato rreze flakruese, ishte zhdukë, tue më lanë edhe mue me tanë natyren, në 

vetmín e qetë.
512
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Figura 28. Liqeni i Shkodrës në perëndim 

 

Kaloj aty ku Buna përqafon ethshëm Drinin e bashkë rrokin kalanë. Rojtare e 

përhershme përsipër rri Rozafa. Ai ujë që legjenda thotë, janë lotët e Rozafës, më 

rrjedh nën këmbë e sjell ndërmend të tjera kujtime ... 

 

  
   Figura 29. Kalaja e Shkodrёs 

 

 

 

 

Dita 2 
 

Shkodra kumbon me zane, zhurmë e jetë. 

E ai diell pranvere i ri shprazet n'shtëpija, 

udha e lulishta, tue ngjall' ngjyra e shkendija, 

tue mbshtjell' gjithçka si një tis ari, i hollë.
513

 

 

Rimarr udhëtimin tim “turistik”, tashmë, larg heshtjes së paqtë të liqenit, në zhurmën 

e këndshme të qendrës së qytetit. Dua të shoh atë që për sy të huaj e të pamësuar me 

përditshmërinë e saj është “Shkodra e bukur, mëkatare, me rrugët, portat, oborret plot 

mister, me tregtizat, kafenetë, kambanaret, minaret [...].”
514

 Ndalesën e parë e bëj te 

monumenti kushtuar Gjergj Fishtës, i them “nadja e mirë” e vijoj më tej. 
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  Figura 30. Monumenti kushtuar Gjergj Fishtës në qendër të qytetit 

 

 

Me kënaqësinë që s‟më mungon kurrë kur vij këtu, ec me nge përmes G‟juhadolit, 

rrugës muzeale të projektuar nga Idromeno, e njohur edhe si “Venecia e vogël.”  

 

 Figura 31. Rruga “Gjuhadol”, Shkodër 

 

Përveç arkitekturës së mrekullueshme, kjo zonë është edhe një gurrë e pasur 

personalitetesh të ndritura, një “oaz i artë” siç e quan Gjon Stefa i cili numëron 123 

figura të shquara të dalë prej këtu, mes të cilëve mjaft shkrimtarë. Dashamir Cacaj me 

të drejtë e konsideron atë një “qytet brenda metropolit”, një “sokak të madh [pa të 

cilin] qyteti i ngjan një ore të madhe, por pa zemrek.”
515

 

S‟i ndahem Koliqit. Shkel me nge çdo gur të kalldrëmit që në sytë e 

shkrimtarit ngjanin me “inxhi plot shkreptima vizllore.”
516

 Mbërrij në destinacionin 

tim të parë. Ajo është aty, e mbyllur, e vetmuar. Po të mos ishte për pllakatën në mur, 

as nuk do kisha arritur ta gjeja! Vendi ku ai kthehej me valixhe plot ëndrra! Për një 

moment, ashtu si vetë ai gjurmët e të cilit po kërkoj, “shortia e jetës madhështore 

shkodrane, tashma në perëndim, më kapi e më robnoi. Ajo shtëpi, ajo odë, ato sende 

të heshtuna dikur kishin qenë plot jetë...”
517
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Figura 32. Shtёpia ku jetoi Koliqi 

 

Lë pas keqardhjen e momentit e sytë më shkojnë në katin e dytë, nga ku ai 

shihte përtej avullisë, “pesë a gjashtë pullaze diku ma të ulta diku ma të nalta 

shtëpijash, faqen e një ndërtese të madhe me xhama të dritoreve që farfurinin, e ma 

larg majucin e një kumbonarje kishe. ...”
518

 Megjithëse nuk mund të hyj në shtëpinë 

ku dikur kishte jetuar gjeniu i letrave, nuk mund të largohem pa kundruar rrugicat, sot 

të heshtura, por jo më pak të hijshme që dikur gumëzhinin nga zërat fëminorë. 

 

           
Figura 33. Rrugica ku ndodhet shtëpia e Koliqit 

 

Mësoj se aty afër ndodhet (a më saktë, ndodhej) shtëpia e një tjetër figure të 

shquar, Luigj Gurakuqit, e gjithashtu shtëpi karakteristike e denjë për monument 

kulture, që vitet e fundit është lënë të rrafshohet nga pakujdesia e shtetit. Dikur, ishte 

një shtëpi-muze mjaft e pasur me fotografi, dorëshkrime e sende vetjake të patriotit e 

letrarit.
519

 E, asaj shtëpie ai i kishte kënduar fort ëmbël: 

 
Te ti m‟fluturon mendimi, o shpiza e ime 

  Kur vjen ma thershëm malli me m‟trazue. 

  Te ti, ku nisa s‟parit me jetue,  

ku çila syt, ku leva e pata gzime 

 
Gjith herë ndërmend t‟kam ty, ku laçë kujtime 

T‟ambla, që jetën m‟panë nji ditë gazmue; 

Vetëm n‟dhe t‟huej, tue vuejtë e tue lëngue. 

T‟kam n‟zemër ty, ku ndjeva t‟parët dashtnime. 
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Gjith herë ndërmend t‟kam ty, ku laçë kujtime 

T‟ambla, që jetën m‟panë nji ditë gazmue; 

Vetëm n‟dhe t‟huej, tue vuejtë e tue lëngue. 

T‟kam n‟zemër ty, ku ndjeva t‟parët dashtnime. 

 

Ai skaj ma i vogli i yt, ma e vogla skutë 

E jotja ka për mue aq ambëlsi, 

Sa veç kujtimi i tyne shpirtin m‟kputë. 

 

E kur me râ shkoj n‟mbrame me mjerì 

Ty t‟mendoj, e i tham vedit: oh â ma i butë 

Shtrati, e ma i kandshëm â pushimi n‟shpi!...  (“Shpis s‟ime” 1905) 

 

   
Figura 34. Shtëpia e L.Gurakuqit para shembjes 

 

Largohem drejt “gjuetisë” time të dytë: shtëpisë së Pashko Vasës. Të bie 

menjëherë në sy një derë hijerëndë e ruajtur mjaft mirë dhe me hapjen e saj s‟mund të 

mos të të gufojë zemra kur sytë ndeshin me një kopsht që ruan pamjen e dikurshme, 

rrethuar me avulli ku lulëzon me tërë madhështinë një luleborë, e veç disa hapa më tej 

një pus i vjetër. S‟mund të dëshiroja pritje më të mirë! E emocionuar bëj drejt 

shtëpisë, çardaku i së cilës shfaqet hijerëndë në faqen ballore. Më mjaftojnë pak 

këmbë shkallë për t‟u ndeshur me një befasi alla-shqiptare: shtëpia-muze, monument 

kulture (i vetmi i këtij lloji në qytet, pra, shtëpi shkrimtari), sot është një hotel! 

Zhgënjimi nis të fashitet kur kuptoj se shtëpia, fatmirësisht, është ruajtur goxha mirë. 

Është një banesë tipike shkodrane me gjithë bukurinë e kohës kur u ndërtua: kopsht, 

pus, çardak, trapazan, e plot ornamente që kënaqin syrin e shuajnë nostalgjinë. 

Kapërcej pragun që në mendimet e mia më kthen pas në kohë. I gëzohem këtij 

shndërrimi të përkohshëm që vetëm zhytja në botën letrare ta jep.  
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  Figura 35. Pamje nga shtёpia e P.Vasёs 

 

 

Lë pas Vasën në hotelin e tij e nisem drejt një tjetër shtëpie të transformuar, 

asaj të Filip Shirokës, poetit që i lutej dallëndyshes t‟i falte me shëndet qytetit të vet: 

 

Shndet prej mejet të m‟i falesh 

saj‟ shpis‟ vjetër ku jam le, 

me ato vende rreth t‟përfalesh 

ku kam shkue kohën e re; 

atje shko, pra, fluturim, 

fal me shndet gjytetit tim!
520

 

 

Një bar-restorant-muze me emrin “Tradita”, lokali ka gjithçka përveç asaj që kërkoj 

unë. E vetmja gjë që e lidh me shkrimtarin duket se është një pllakatë në fasadën e saj 

të jashtme. 
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 Filip Shiroka, “Shko dallëndyshe” 
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Në kthim, s‟mund të rri pa hedhur sytë drejt asaj që dikur ishte shtëpia e Migjenit. Më 

duhet të kënaqem vetëm duke e kundruar e ëndërruar që një ditë të kthehet në 

gjendjen e dikurshme. 

 

 
Figura 36. Shtëpia ku jetoi Migjeni 

 

Largohem edhe prej këtu e me mend mundohem të bëj një listë të shkrimtarëve me 

bollëkun e të cilëve qyteti mburret: Migjeni, Koliqi, Vasa, Shiroka, Camaj, Prendushi, 

Gurakuqi, Harapi, e të tjerë më të “vegjël” a të harruar: Ndoc Nikaj, Hilë Mosi, Risto 

e Llazar Siliqi, Zef Zorba, Anton Xanoni, Lazër Shantoja e ata të njohur vitet e fundit 

si: Skënder Drini, Frederik Rreshpja, Kolë Jakova, Andrea Skanjeti, Fadil Kraja, Fadil 

Paçrami, Arshi Pipa, Pjetër Arbnori, Stefan e Alfred Çapaliku, Ridvan Dibra, Primo 

Shllaku, Zija Çela, Paulin Selimi, Mustafa Tukaj, Ledia Dushi, etj. Për ta mbyllur, 

viganët Fishta e Mjeda. Ndërsa Mjedës më në fund mund t‟i prehet shpirti në paqe pas 

rikonstruktimit të shtëpisë e kishëzës së tij në Kukël, “caku” i mjeshtrit të letërsisë 

mitologjike është katandisur si mos më keq.  
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Figura 37. Shtëpia e Gjergj Fishtës                          Figura 38. Shtëpia e rindërtuar e Ndre Mjedës 

 

Por, dua ta mbyll bukur ditën, ndaj fshij nga mendja këto imazhe e i zëvendësoj me 

vargje; këto nuk mund të shkatërrohen kurrë e i bëjnë ballë kohës më mirë se çdo gur: 

 
Sa ambël n'mbramje shqimet drita e diellit 

qi bje kadalkadalë andej kah ana 

e malit tue lan' mbrapa ngjyrat e t'tana: 

zambakë ar, vjollza e fletza drandofillit, 

e n'at zjarrm lulesh, ndez' nder skaje t'qiellit 

vizaton Rozafati gurt vigana, 

e nëpër hyj qi kallen n'qiellt e gjana 

del si vetull hyjneshë hana e prillit.
521

 

 

 

 

Dita 3. 

 

Dita e fundit e rrugëtimit tim letrar nëpër Shkodër e njëkohësisht pjesa më 

“intelektuale” e shëtitjes është në shkollat ku janë edukuar disa nga të mëdhenjtë e 

letrave.  

Mjaft studiues kanë vënë në dukje rolin e madh që kuvende, kolegje apo 

shkolla katolike kanë luajtur në jetën kulturore e shoqërore të qytetit. Është për t‟u 

theksuar veçanërisht shkolla letrare e dalë prej tyre. 

Jezuitët për herë të parë erdhën në Shkodër në vitin 1841, por u detyruan të 

largoheshin pasi u dëbuan nga fanatikët myslimanë. Do riktheheshin pak vite më vonë 

pasi siguruan mbrojtjen nga qeveria austrohungareze.
522

 Ardhja e jezuitëve do të 

shoqërohej me veprimtari të dobishme jo vetëm fetare, por edhe arsimore, kulturore e 

shoqërore. U vu në punë shtypshkronja e parë (1871), banda e parë muzikore (1870) e 

orkestra moderne, lindi arti dramatik (1879), e lulëzuan shoqëri kulturore, patriotike e 

sportive, si dhe u mblodh koleksioni numizmatik e u hap muzeu botanik, etnografik,  

etj. 

Me mjaft rëndësi ishte hapja e kolegjit Saverian (sot, shkolla e mesme At‟ 

Pjetër Mëshkalla) në vitin 1877 fillimisht si shkollë tregtie dhe më pas si lice klasik, 

pas shpalljes së pavarësisë në 1912. Shkolla kishte mësues të zgjedhur me kulturë të 

gjerë e të shkolluar jashtë shtetit si Anton Xanoni, Ndre Mjeda, Mati Logoreci, katër 

Gurakuqë, tre Rrota, Pjetër Marubi, etj. Që në atë kohë, kolegji kishte ambiente të 

shkëlqyera shkollore me kabinete fizike, kimie etj., por shquhej veçanërisht biblioteka 
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shumë e pasur e jezuitëve ku gjendeshin veprat e autorëve tanë të vjetër, 

si Bardhit, Bogdanit, Budit, e mjaft të tjera të rralla. Sipas Hamdi Bushatit, ajo kishte 

mbi 1000 vëllime e 300 të tjera në gjuhë të huaj, pa llogaritur bibliotekat personale të 

misionarëve.
523

 Shkolla kishte rezultate të shkëlqyera që pasqyrohen te nxënësit që 

nxori: Lazër Mjeda, fetar e atdhetar i flaktë, themelues i disa shoqërive letrare e 

botuese, Faik Konica, Luigj Gurakuqi, Lazër Shantoja, Anton Harapi e shumë të tjerë 

që punuan në poste drejtuese të administratës. Ja si e vlerëson Ernest Koliqi shkollën: 

 
Shkolla e Jezuitvet solli në letërsinë kombtare dishiplinën e artit, kultin e trajtës, 

kërkesën e fjalve të rralla e të çmueshme ndër tekste të vjetra e në fjalorë. Në 

zgjedhjen e përmbajtjes u frymzue nga parime të nalta morale e qytetare dhe nga 

idealet e bukurís klasike. 
524

 

 

Mjeda mbahet si përfaqësuesi më i denjë letrar i kësaj shkolle, por nuk mbeten pas 

edhe të tjerë të përmendur më lart. 

 Shkolla e dytë është ajo e françeskanëve. Gjurmë të Urdhrit të Françeskanëve 

në Shqipëri gjenden që në shek. XIII, por ndikimi i tyre i gjithanshëm ndihet 

veçanërisht në shek. XIX e fillimshekullin XX.
525

 Ashtu si jezuitët, edhe françeskanët 

kontribuan shumë në jetën shoqërore e kulturore të kohës. Mblodhën, studiuan e 

botuan trashëgiminë gojore. Përkthyen e përshtaten në gjuhën shqipe vepra e 

kryevepra e nxorën revista të njohura letrare e kulturore, si “Hylli i Dritës”. Siç 

shprehet Koliqi, 

 
Shkolla e Françeskâjvet ia hapi dyert e letërsìs s‟onë visarit shprehës populluer, i fali 

tharmin e krenís shqiptare, gjuhën e ndiesíve burrnore e fisnike të maleve. Landën 

letrare e nxori nga jeta e mbarë Shqipnís, sidomos nga ajo e popullit mâ të thjeshtë e 

mâ pak të prekun nga influkset e hueja.
526

 

 

Biblioteka e françeskanëve konsiderohej si më e pasura e qytetit deri para çlirimit, me 

rreth 30.000 vëllime, përveç fletoreve e revistave.
527

 Të dy shkollat kishin gjithashtu 

edhe muzetë e veta. 

Fishta konsiderohet si modeli më i mirë i shkollës letrare françeskane, por 

urdhri numëron edhe të tjerë talente si Vinçens Prendushin e Atë Zef Pllumin, për të 

mos përmendur dhjetra klerikë dijetarë, gjuhëtarë e studiues të ndryshëm si: Shtjefën 

Gjeçovi, Bernardin Palaj, Donat Kurti, Marin Sirdani, Justin Rrota, etj. 

 

Mbyll ditën e tretë e bashkë me të edhe udhëtimin tim letrar në Shkodër. Marr 

me vete një përzierje mendimesh e ndjesish: emocione, kënaqësi por edhe zhgënjim e 

keqardhje për ato që kanë humbur nga neglizhenca. Por, prapë vazhdoj të ëndërroj 

bashkë me Shkodrën: 

 
Zani m‟grishë me jetue 

E jo me afrue qepallën me qepallë 

E me ndej tue andrrue, 

  Më thotë zani: me këndue jetës 

  Më thotë zani: kndoj s‟vërtetës. 
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Por Shkodra prapë andrron 

E zemra nuk e lshon. 

Dhe mue më dridhet një shpresë 

Si n‟zemren tande: 

Kshtu mes mjerimit na buron andrrimi 

Pse ty e mue, Shkodër, me andrrue na kande.
528

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Shkodra, Eduard Lir 
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PЁRFUNDIME 
 

 

Jemi mёsuar tё bёjmё analiza letrare duke u nisur nga temat, motivet, personazhet, 

figuracioni, por rrallë ndodh t‟i bazojmë ato në vendin ku zhvillohen ngjarjet, duke 

ofruar kështu një lloj analize hapësinore të letërsisë. E pra, vendi është shumë më i 

rëndësishëm sesa duket në pamje të parë. Mjafton t‟i bëjmë pyetje vetes: Pse ngjarjet 

e një libri të caktuar janë vendosur në një vend të caktuar? Si do ishte rrjedha e 

ngjarjeve po të vendoseshin në një vend tjetër?  

Ky punim u përqendrua jo vetëm te një lexim i letërsisë nga këndvështrimi i 

sipërpërmendur, por në mënyrë të veçantë në atë çfarë rrjedh prej tij: dëshira për të 

zbuluar nëse vendet e përshkruara janë reale, imagjinare, apo diçka e ndërmjetme. Pёr 

t‟i dhёnё pёrgjigje kёtyre pyetjeve na ndihmon turizmi letrar, i cili lidh shkrimtarin, 

lexuesin, tekstin e udhëtimin. Një veçanti e punimit është pikërisht fakti që përfshihet 

në analizë edhe lexuesi, duke e zhvendosur disi vëmendjen nga autori për të përfshirë 

teoritë e perceptimit e recepsionit.  

Studiues të ndryshëm kanë vënë në dukje ndikimin e letërsisë në mënyrën sesi 

ne e perceptojmë një vend kur ky i fundit është bërë pjesë e shkrimeve letrare. Në 

mënyrë të ngjashme,  letërsia ndikon edhe në krijimin e imazhit të një vendi të tillë që 

ne mund të zgjedhim si destinacion për të vizituar. Letërsia duket se përmban sistemin 

e duhur të shenjave që nxisin topofilinë (dëshirën për udhëtim). Siç vëren Herberti, 

personazhet e vendet reale dhe ato të trilluara lidhen në mënyrë të tillë që vendet 

mund të marrin kuptim nga bota imagjinare e cila i duket reale atij që e përjeton, pasi i 

evokon emocione dhe e përfshin. Lexuesit-turistë kërkojnë destinacione të 

ndërmjetme mes reales dhe imagjinares që, me sa duket, mbartin kuptim të veçantë 

për ta. 

Por, si ndikon letërsia te turizmi? Turizmi letrar ёshtё njё lloj i turizmit 

kulturor nё vende qё lidhen me ngjarje a personazhe tё librave ose me vetë 

shkrimtarёt (vendlindje, shtëpi, varr). Ai e materializon letёrsinё duke e bërë atë mё tё 

prekshme. Pelegrinёt letrarё motivohen nё mёnyra tё ndryshme. Zakonisht, ata janё tё 

mirё-arsimuar dhe kanё bagazhin e duhur kulturor pёr tё kuptuar dhe vlerёsuar kёtё 

lloj turizmi. Dukuria e turizmit letrar ёshtё shumё mё e hershme se vetë termi. Tradita 

ka nisur shekuj mё parё, nё antikitet, kur u shfaq nё formёn e nekro-turizmit qё kishte 

tё bёnte me vizita nё varret e shkrimtarёve. Varri i Virgjilit nё Posilipo (nё rrethinat e 

Napolit), njihet tё ketё qenё njё vend qё ka tёrhequr turistё qё nga vdekja e tij nё vitin 

19 p.k. Gjithashtu, njё libёr qё daton qё nga shek. V p.k., Historia e Herodotit, 

besohet tё ketё frymёzuar shumё grekё e mё pas edhe romakё tё vizitonin brigjet e 

lumit Nil nё kёrkim tё mrekullive tё pёrshkruara nё tё. 

Sipas Hendriksit, turizmi i hershёm letrar ishte pjesё e njё “tradite qё i 

kushtohej nderimit tё njerёzve tё shquar, trashёgimia intelektuale e tё cilёve shihej si 

e lidhur me vendet ku ata kishin lindur, punuar a vdekur.” Kjo traditё vinte nga 

admirimi pёr veprёn e autorit dhe “pakёnaqёsia pёr kufizimet veprёs” qё çonte nё 

“dёshirёn pёr tё shkuar pёrtej saj.” 

Studiues të ndryshëm argumentojnё se turizmi letrar u krijua mbi modelin e 

pelegrinazhit fetar, dhe me rёnien e interesit fetar gjatё Iluminizmit, erdhi edhe 

sekularizimi i pelegrinazhit dhe zёvendёsimi i shenjtit dhe vendeve me fuqi shёruese 

me shkrimtarё dhe vendet qё lidheshin me kёta tё fundit.  Gradualisht, rrethi i turizmit 

letrar u zgjerua pёrtej nekro-turizmit pёr tё pёrfshirё edhe shtёpitё e shkrimtarёve, 

ndёrsa pelegrinazhet nё vendlindjet e autorёve janё njё zhvillim i mёvonshёm. 
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Turistët letrarë mund të “takojnë” shkrimtarët dhe librat e tyre të preferuar në 

një shumëllojshmëri mënyrash: guida të organizuara, muze letrarë, festivale, parqe 

tematike (lojrash), hotele, restorante dhe kafene që kanë vlera letrare, e një numër të 

madh objektesh të lidhura me letërsinë.  

 Një pyetje e shtruar në fillim që ky studim u përpoq t‟i përgjigjej ishte: “Si i 

jep letёrsia lёndё arteve tё tjera?
” 

Duke përdorur një këndvështrim ndërdisiplinor, 

punimi synoi të plotësojë e të zgjerojë gamën e funksioneve të letërsisë, duke shkuar 

përtej funksionit klasik estetik e duke ofruar një vështrim të ri të lidhjeve të letërsisë 

me fusha në dukje të ndryshme prej saj, si turizmi. Çfarë i bashkon këto dy fusha?  

Megjithëse duket sikur në pamje të parë s‟kanë asgjë të përbashkët, në fakt, 

lidhjet janë të shumëfishta. Letërsia e turizmi janë dy fusha që bashkëveprojnë e 

plotësojnë njëra-tjetrën; secila i jep diçka tjetrës. Nga njëra anë, letërsia ndihmon në 

krijimin e turizmit pasi imazhi mund të nxisë kureshtjen e kërkesën për udhëtim. Nga 

ana tjetër, gjithsesi, turizmi që përfshin elemente letrare mund të të çojë te letërsia, siç 

është rasti i parqeve tematikë. Po kështu, një tur letrar mund të ndihmojë të kuptosh e 

vlerësosh më mirë letërsinë. Për më tepër, eksperienca e udhëtimit mund të bëhet 

burim i një frymëzimi letrar që nxit të shkruarin. Si letërsia dhe turizmi janë aktivitete 

prodhuese: duke krijuar një imazh letrar, prodhohet edhe një „sens vendi‟. Në të 

njëjtën kohë, të dyja janë aktivitete konsumi: turizmi ka të bëjë me konsum vendi, 

letërsia me atë të të lexuarit. Por, mundet që një vend gjeografik të shndërrohet në 

imazh letrar që konsumohet në vendin ku u prodhua. Në këtë mënyrë, një vend mund 

të jetë në të njëjtën kohë një terren gjeografik, imazh letrar dhe së fundi, një përvojë 

letrare. (pra, ka një lidhje ciklike mes dy fushave) 

Turizmi ndihmon që të vendoset një lidhje e re mes lexuesit, shkrimtarit dhe 

tekstit. Por edhe roli i letërsisë nuk duhet nënvlerësuar: turizmi i detyrohet jo pak asaj, 

pasi mjaft destinacione turistike janë bërë (më) të famshme falë saj. Nëse broshurat 

turistike, klipet televizive dhe reklamat në internet janë sot një domosdoshmëri për 

funksionimin e turizmit modern, imazhet që vijnë nga kontaktet tona me letërsinë, 

mund të na nxisin drejt zbulimeve të reja. Letërsia mund të jetë një mjet marketingu 

po aq i mirë sa të sipërpërmendurit. 

Megjithëse duket sikur njerëzit janë larguar disi nga libri duke preferuar 

internetin, prapë, ka nga ata që pëlqejnë të jetojnë në botën e saj dhe ta “takojnë” në 

terren. Sigurisht, jo çdo tekst letrar është aq i pasur në imazhe sa të nxisë lexuesit të 

nisen për rrugë, dhe jo çdo shkrimtar krijon të njëjtën tërheqje te lexuesi, por, në 

përgjithësi, letërsia si kapital kulturor ofron informacion, pikënisje dhe frymëzim për 

turistët. Unë shpresoj që ata që lexojnë këtë punim do mendojnë më tepër për librat që 

kanë lexuar e do dëshirojnë të ndërmarrin udhëtime letrare. 

Si një nga pikëmbështetjet fillestare për temën shërbeu rritja e interesit pёr 

hapёsirёn dhe teoritё hapёsinore nё studimet kulturore e letrare. Mishel Fuko, Gaston 

Bashlar, Edjuërd Soja dhe fenomenologët janë disa prej atyre që kanë hedhur themelet 

për studimin e konceptit të hapësirës dhe rëndësinë së saj në letërsi. Hapësira 

reflekton kujtimet, një element ky i kudogjendur në letërsi. Rivlerësimi i hapësirës na 

mundëson të lexojmë faktorët ekonomikë e materialë që influencojnë konstrukte 

kulturore e letrare.  

 Një nga veçantitë e këtij punimi ishin metodat e përdorura në analizën letrare 

të veprave edhe për vetë natyrën ndërdisiplinore të studimit. Ai solli një panoramë të 

pasur teorike të metodave të kohës si gjeokritika, letërsia hartografike e turizmi letrar. 

Gjeokritika ofroi një lexim të letërsisë me theks të veçantë në elementet 

hapësinore; Topografia e Millerit ndihmoi për të kuptuar më mirë lidhjet mes letёrsisё 
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dhe topografisё me idenë e romanit si njё hartё; Valter Benjamini solli konceptin e 

flaneur-it për një analizë të letërsisë në terren, një lloj shëtitjeje me librin. 

Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur dhe vazhdojnë të 

kenë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit letrar. Të dy vendet ofrojnë 

modele të shkëlqyera jo vetëm për të kuptuar si funksionon turizmi letrar, por edhe 

për të zhvilluar këtë industri gjetkë.  

Turizmi letrar ka kontribuar jo pak në ekonominë, kulturën e imazhin e këtyre 

vendeve. Kështu, për shembull, turizmi e arti (veçanërisht letërsia) ndihmuan 

Amerikën t‟i jepte formë kulturës së vet pas skepticizmit që e shoqëroi për shumë 

kohë në lidhje me origjinalitetin dhe vlerat krijuese. Po kështu, një sërë shkrimtarësh 

amerikanë kanë kontribuar në krijimin e vendeve letrare si brenda dhe jashtë SHBA-

së. Ndërsa, sa i takon Britanisë, ajo kryeson listën e vendeve letrare për t‟u vizituar. 

Në pjesën e dytë të punimit u analizuan një sërë veprash, pjesa më e madhe e 

të cilave lidheshin me dy vendet e mësipërme. Çdonjëra prej veprave të marra në 

shqyrtim ofroi diçka të veçantë, një këndvështrim të ri në lidhjet mes tekstit, vendit 

dhe shkrimtarit. Secila mbështetet në topografinë e një qyteti të caktuar dhe e bën 

rrëfimin nga një këndvështrim hapësinor (duke venë kështu në zbatim teoritë e 

përmendura në pjesën e parë si gjeokritika, apo ajo e flâneur-it).  

 Pjesa e tretë  e studimit shqyrtoi mundësinë e zhvillimit të turizmit letrar në 

Shqipëri. Megjithëse e ndërgjegjshme për vështirësitë e një nisme të tillë, 

prapëseprapë, mendoj se krijimi i hapësirave letrare është jo vetëm i mundur, por 

është kthyer në domosdoshmëri në fushën e turizmit në përgjithësi, dhe atij kulturor 

në veçanti, falë potencialit që vendi zotëron. Është e rëndësishme që ka interes si nga 

njerëzit, ashtu edhe nga ata që ofrojnë produkte turistike, siç treguan intervistat e 

anketimet. Ky interes duhet shfrytëzuar më mirë e nxitur më tej. Pika e nisjes duhet të 

jetë promovimi i letërsisë. Elsi ka bërë shumë për ta hapur rrugën e bile edhe ka 

„krijuar‟ ndjekës në këtë drejtim. Një tjetër studiues, spanjolli Ramon Sançez 

Lizarralde gjithashtu ka shënuar një përpjekje për ta njohur letërsinë shqiptare në 

perëndim duke botuar Shqipëria në pasqyrën e letërsisë. Tani është radha e autorëve e 

autoriteteve vendase që të thonë fjalën e vet. 

Vendi duhet të shfrytëzojë më mirë hapësirat ekzistuese që jehojnë të shkuarën 

letrare (siç është rasti i qyteteve të sipërpërmendura), por edhe të krijojë të reja. Për 

shembull, amfiteatri 2600 vjeçar i Butrintit ku janë vënë në skenë disa nga kryeveprat 

letrare të lashtësisë (dhe jo vetëm ato), mund të promovohet e shfrytëzohet edhe si 

vend pelegrinazhi letrar. Ose, shtëpia e Koliqit që rri e mbyllur, mund të kthehej në 

një muze letrar që do sillte përfitime të shumëfishta. Së pari, shtëpia ndodhet në 

qendër të qytetit të Shkodrës, pikërisht në zonën muzeale që është ajo më e vizituara 

nga turistët. Përfitimi më i madh do ishte transferimi këtu i mjaft objekteve vetjake të 

shkrimtarëve të ndryshëm që aktualisht ndodhen në arkivin e Muzeut Historik të 

qytetit ku jo vetëm që nuk janë të ekspozuara, por rrezikojnë dëmtimin për shkak të 

kushteve jo të përshtatshme të ruajtjes. 

 Po kështu, vendlindjet e shkrimtarëve, shtëpitë dhe varret e tyre mund të 

promovohen si vende adhurimi letrar. Ruajtja dhe rikonstruktimi i vendeve ekzistuese 

mund të shoqërohen me krijimin e të rejave. Roli i shtetit në këtë drejtim është i 

pazëvendësueshëm. Siç tregoi rasti studimor i Shkodrës, shtëpitë e shkrimtarëve duhet 

të konsiderohen monumente kulture e të kthehen në muze me një fond të posaçëm për 

ruajtjen e tyre. Gjithashtu, siç u evidentua edhe nga intervistat me profesionistë në 

fushën e turizmit, një sërë njësish duhet të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën. Në nivel 

lokal, Bashkia duhet të ketë një rol më të madh e të ndërveprojë me agjensitë turistike 

për një promovim sa më të mirë të vlerave turistike të rajonit. Në aspektin letrar duhet 
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punuar veçanërisht, pasi ka mungesa të theksuara. Studimi i tregut e hartimi i guidave 

të specializuara janë të nevojshme. Ato do ta inkurajonin edhe më tej turizmin letrar, 

siç ndodhi me Literary Britain (Britania Letrare, 1993, 1997) të Lidëllit. Trajnimi i 

udhërrëfyesve është po kaq i rëndësishëm. Siç treguan intervistat, interneti ka një 

vlerë të padiskutueshme në krijimin e lidhjeve të nevojshme e tërheqjen e turistëve. 

Për këtë arsye, duhen krijuar faqe të posaçme interneti që bëjnë reklamimin e duhur 

duke nxjerrë në pah vlerat letrare të vendeve të caktuara. Për të realizuar këto, ngritja 

e një zyre të mirëfilltë turizmi është një domosdoshmëri.   

Statusi i shkrimtarëve si njerëz të njohur gjithashtu mund të shfrytëzohet në 

aktivitete si lexime publike dhe festivale letrare. Shkrimet e të huajve për Shqipërinë 

mund të promovohen në një mënyrë të tillë që të krijojnë kureshtje dhe interes dhe si 

të tillë të veprojnë si katalizator për udhëtim dhe eksplorimin e vendit tonë. Nga ana 

tjetër, edhe letërsia jonë ka nevojë për më tepër promovim. Duhet rritur numri i 

veprave të përkthyera (në mënyrë profesionale) dhe reklamimi e ekspozimi i këtyre të 

fundit në panaire ndërkombëtare e librari. Suveniret me citime nga vepra të njohura 

gjithashtu do ndihmonin për ta shtyrë kureshtjen përtej faqeve të librit.  

Studime të specializuara për turizmin letrar janë gjithashtu të domosdoshme. 

Siç tregoi intervista me Drejtoren e Departamentit të Turizmit në USH, nuk ka asnjë 

studim në këtë drejtim! Një analizë e detajuar e tregut është e nevojshme për të 

zhvilluar itinerare letrare. Aspekti letrar duhet shtuar e vënë në dukje në planet e 

zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, pasi aktualisht nuk merret parasysh. Është e 

paimagjinueshme që të lejohet një indiferencë e tillë ndaj një qyteti si Shkodra, për 

shembull, që ka nxjerrë mbi 30 shkrimtarë!  

Këto janë vetëm disa sugjerime nga një amatore e letërsisë. Mbi të gjitha, 

është e rëndësishme të kuptojmë se letërsia mund të sjellë përfitime të shumëllojshme: 

kulturore, edukative e ekonomike. 

Si pjesë e turizmit kulturor, turizmi letrar mund të përdoret për të zgjeruar lidhjet mes 

industrisë së turizmit dhe sektorit kulturor. Është një sfidë, por jo diçka e pamundur, 

që mund të shndërrohet në burim fitimi ekonomik. Shkrimtarët shqiptarë kanë ç‟t‟i 

tregojnë publikut të huaj për vendin e tyre – e gjitha çka duhet bërë është njohja dhe 

promovimi. Vitet e fundit, vendi jonë është renditur mes 50 vendeve më autentike në 

botë. Qoftë ky hapi i parë për të promovuar edhe letërsinë po aq autentike shqiptare! 
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SHTOJCA 

 

1. Harta 

 

1.1 Hartë e një itinerari të mundshëm letrar në Shkodër 
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1.2 Hartë letrare e Shkodrës sipas shkrimtarëve 
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2. Intervista 

2.1 Intervistë me guidën turistike (e shkrimtarin) Mustafë Tukaj 

 

1. Cili është profili i turistëve të huaj që vizitojnë Shkodrën? Nga vijnë, 

ç‟moshë e profesion kanë? 

Zakonisht unë shoqëroj turistë rusë, letonezë, estonezë, vendet balltike në 

përgjithësi për shkak të njohurive të mia të rusishtes. Janë të moshave të 

ndryshme, përfshirë edhe pensionistë. Sa i takon profesionit, nuk kam shumë 

njohuri. 

 

2. A ju thonë pse kanë zgjedhur Shqipërinë/Shkodrën? Si kanë mësuar për 

të? 

Ata që kanë njëfarë moshe, shpesh vijnë të shtyrë nga një dëshirë e hershme, 

që në kohën kur Shqipëria kishte marrëdhënie të mira me ish Bashkimin 

Sovjetik, për shembull. Ka të tjerë që kureshtjen ia ka nxitur pikërisht izolimi i 

gjatë komunist i Shqipërisë e dëshira për ta parë si ka ndryshuar. Sa i takon të 

rinjve, përgjithësisht vijnë të motivuar nga informacioni që gjejnë në internet, 

sidomos klasifikime të ndryshme që e sugjerojnë Shqipërinë si vend që ia vlen 

t‟a shohësh. Por, duhet thënë se një pjesë e mirë nuk kanë ardhur me objektiva 

paraprake, thjesht janë gjendur në vendet fqinje si Mali i Zi e Kroacia dhe 

kanë menduar ta zgjerojnë udhëtimin fillestar të nxitur ndoshta nga një 

reklamë a rekomandim i rastit.  

 

3. Çfarë itinerari ndiqni zakonisht? Kush e përcakton? 

Varet nga kërkesat. Ka nga ata që vijnë me ide të qarta se çfarë duan të shohin 

e në këtë rast jemi të detyruar t‟i shoqërojmë atje, për shembull, të rinjtë 

kërkojnë më tepër turizëm aktiv si ai malor. Zakonisht, bëhet një kombinim i 

vendeve tipike turistike dhe sugjerimeve tona si guida në bashkëpunim me 

agjencitë. 

 

4. A janë vendet letrare pjesë e këtyre itinerareve? Sa njohuri e interes 

shfaqin turistët? 

Zakonisht jo. Janë të rrallë ata që e bëjnë dhe përgjithësisht dinë a pyesin për 

Kadarenë. Nganjëherë, kur unë bëj një panoramë të përgjithshme njohëse për 

qytetin në aspektin kulturor, duket se nxiten më tepër të mësojnë në këtë 

drejtim. Por, t‟ju them të drejtën s‟besoj se kanë faj: sa përkthehet letërsia 

shqipe në rusisht sot?! 

 

5. Ju falemnderit për bisedën! 
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2.2 Intervistë me përfaqësuesin e agjensisë turistike “Samsel”  

 

1. Kush janë turistët që vijnë në zyrën tuaj? 

Ne punojmë kryesisht me të huaj. Janë të moshave të ndryshme, por dominon 

mosha e tretë. 

 

2. Nga vijnë? Ku kërkojnë të shkojnë? 

Kryesisht nga rajoni. Ka shumë serbë, përshembull. Por nuk mungojnë edhe 

turistë nga vende të tjera. Kemi shumë polakë, e më rrallë, italianë, gjermanë, 

suedezë, anglezë, amerikanë, e bile edhe japonezë. Disa vijnë me ide të qarta 

se ku duan të shkojnë, sidomos ata që kanë vizituar faqen tonë të internetit ose 

janë rekomanduar nga bashkëpunëtorët tonë në vende të tjera. Për ata që nuk 

janë të sigurtë se çfarë duan të shohin, ne ofrojmë paketa të larmishme në të 

gjithë vendin, duke i personalizuar sipas interesave e kohës së tyre. 

 

3. Interesante! Pra, ju i gjeni turistët dhe krijoni lidhjet përmes internetit? 

Po, pikërisht kështu! Kur të keni kohë, hidhini një sy faqes sonë, është shumë 

tërheqëse – të fton të bëhesh pjesë e udhëtimit! Pastaj, ne kemi shumë vite në 

treg dhe eksperienca jonë është siguri për turistët. Ne jo vetëm zgjedhim guida 

të specializuara që janë më shumë se përkthyes, por i shoqërojmë vetë deri në 

destinacion vizitorët. Kjo vlerësohet shumë nga ata, siç mund ta lexoni edhe 

në librin tonë të përshtypjeve.  

 

4. Keni lidhje me institucionet vendore? 

Jo! E për çfarë duhen?! Edhe kur na thërrasin nëpër mbledhje, bëjnë vetëm 

teori! Këto gjëra duhet t‟i vësh në praktikë, t‟i shkelësh me këmbë e jo të 

flasësh rreth tyre ... Le që, tani kemi fituar shumë përvojë. Edhe diploma e 

djalit (një nga menaxherët e biznesit) e kualifikimet pasuniversitare në turizëm 

e kanë ndihmuar edhe më tepër të kuptojë si funksionon e për çfarë ka nevojë 

tregu. Më parë bënim ture për të gjithë; sot, operojmë vetëm me të huaj.  

 

5. Keni pasur raste kur turistët pyesin për letërsinë, shkrimtarët vendas? 

S‟e di, s‟kujtoj të ketë pasur të tillë ... 

 

6. Nëse do pyesnin, do kishit informacionin e duhur për t‟i dhënë? 

S‟di ç‟të them ... ne zakonisht ofrojmë informacion të përgjithshëm historik e 

kulturor.  

 

7. Shkodra është e pasur me letërsi ... do ju interesonte të shtonit pika 

letrare në itineraret tuaja? 

Sigurisht! Kjo do tërhiqte një kategori më vete turistësh. Duhet të ketë edhe të 

tillë intelektualë... 

 

8. Pra, në rast se reklamohet në faqen tuaj, besoni se do fillonte të nxiste 

kureshtjen e njerëzve? 

Sigurisht! Tregu kështu funksionon – po vure diçka në dukje, do ketë më tepër 

interes. 

 

E drejtë! Falemnderit për intervistën! 
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2.3 Intervistë me Prof As Brilanda Bushati, Drejtore e Departamentit të 

Turizmit, Fakulteti Ekonomik, USH 

 

1. Sipas studimeve që ju zhvilloni, cili është profili i turistëve që vizitojnë 

Shkodrën? 

Gjatë verës mbizotërojnë moshat e reja e mesatare që kërkojnë kryesisht pushime 

në bregdet (10-15 ditore) ose mal (1-2 netë). Ky i fundit, njihet edhe si „turizëm i 

aventurës‟ dhe preferohet veçanërisht nga të rinjtë. Por, nëse shkojmë përtej 

sezonit veror, është mosha e tretë ajo që mbizotëron. Anëtarët e kësaj grupmoshe 

janë ata që vijnë për turizëm gjatë gjithë vitit dhe kërkojnë më fort turizmin 

kulturor.  

 

2. Kush i përcakton itineraret, guidat? 

Agjensitë turistike janë ato që zakonisht ofrojnë paketa udhëtimi që sugjerojnë 

aspekte të ndryshme të turizmit ose një ndërthurje të tyre. 

 

3. A bëhen në departamentin tuaj studime për turizmin letrar? 

Jo, s‟e njohim... Kemi tendencë të bëjmë studime mbi aspektet për të cilat ka 

kërkesë. Edhe kur studiojmë turizmin kulturor, zakonisht përqendrohemi te 

monumentet historike, arkeologjike, të trashëgimisë në përgjithësi, por asgjë 

letrare në veçanti.  

 

4. Në Shkodër ka mbi 30 shkrimtarë ... Me gjithë këtë pasuri, si është e     

mundur që s‟është zhvilluar turizmi letrar? 

Keni të drejtë, por mbi ç‟bazë të zhvillohet? Çfarë është ruajtur?! Kujtoj se kur 

ishim fëmijë na çonin të shihnim shtëpitë e shkrimtarëve si pjesë e programeve 

shkollore. A është kjo e mundur tani?! 

 

5. Por, s‟do ishte keq ... 

Përkundrazi, do ia rriste vlerën turizmit ekzistues. Shto pastaj edhe përfitimet 

ekonomike ... 

 

6. Si mund të arrihet? 

Duhet bashkëpunim mes shumë njësive, Bashkisë e agjensive turistike, në radhë të 

parë. Këto të fundit duhet të detyrohen të paraqesin raportime mujore mbi hyrjet e 

turistëve e detaje të tjera që lidhen me ta. Duhet një ndërhyrje e fortë e shtetit për 

ruajtjen e objekteve me vlera letrare. Pastaj, duhet patjetër të ngrihet një zyrë 

turizmi!  
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2.4 Intervistë me Margaret Cavanaugh, vullnetare e Korpusit të Paqes, Shkodër

  

1. Pse zgjodhët Shqipërinë si pjesë e Korpusit të Paqes?  

Nuk e zgjodha vetë. Pasi u ofrova si vullnetare pranë Korpusit të Paqes, më 

pyetën nëse do doja të shkoja në Shqipëri dhe thashë po.  

 

2. Si e zgjidhni zakonisht një destinacion që doni të vizitoni? 

Më tërheqin vendet historike. Për shembull, në SHBA më pëlqen të shoh 

vende që lidhen me Luftën Civile, në mënyrë që të mund të “studioj” 

fushëbetejat dhe njerëzit që u përfshinë në të. Do doja të vizitoja shtëpinë e 

Abraham Linkolnit në Illinois. Më pëlqen të mësoj gjëra të reja.  

 

3. E keni menduar ndonjëherë letërsinë si një nga arsyet për zgjedhjen e një 

vendi të caktuar? Nëse po, jepni një shembull. Në të kundërt, a do ju 

pëlqente? Ku? 

Po, sigurisht. Më pëlqen të vizitoj shtëpitë e njerëzve të famshëm, përfshirë 

shkrimtarët. Kam vizituar Ki Uestin dhe parë shtëpinë e Heminguejt atje dhe 

kam qenë në “Cross Creek” ku gjendet shtëpia e M.K.Roulings. Në Angli kam 

parë shtëpinë e Xhejn Ostinit dhe varrin e saj në katedralen Uinçestër. Kam 

parë edhe Uestminster Ebin ku gjenden eshtrat e një sërë shkrimtarësh të 

famshëm. Do më pëlqente të vizitoja Nju Inglëndin për të parë shtëpitë e 

shumë shkrimtarëve të njohur amerikanë nga kjo zonë si: Emili Dikinson, 

H.B.Staui, Thorou, etj. 

 

4.  Ç‟mund të më thoni për Shqipërinë? Dini ndonjë vend që lidhet me 

letërsinë? 

Njoh disa shkrimtarë shqiptarë: Migjenin, Kadarenë, Fishtën. S‟di të ketë 

vende që lidhen me ta, përveç varrit të Migjenit në Shkodër, të cilin nuk arrita 

ta vizitoj. 

 

5. Kishit informacion për ta para se të vinit në Shqipëri, kishit lexuar a bërë 

kërkime?  
Jo, mësova për ta pas ardhjes sime këtu gjatë sesioneve trajnuese në Korpusin 

e Paqes dhe bisedat me shqiptarë. 

 

6. Sa e njihni letërsinë shqiptare?  

Kam lexuar diçka, por pak di për cilësinë e thellësinë e saj. 

  

7. Do ju pëlqenit të dinit më shumë? Si mund të promovohet më mirë? A ia 

vlen, mbi të gjitha?  

Po, do të doja të dija më shumë. Do më pëlqente të gjeja më shumë libra të 

shkruar nga autorë shqiptarë e të përkthyer në anglisht. Shkrimtarët shqiptarë 

duhet të promovohen nga organizatat turistike vendase duke vënë theksin te 

qytetet ku kanë lindur, jetuar a punuar.  Mund të krijohen edhe “ekskursione 

letrare” në vend.  

 

8. Do ju pëlqente të shkonit në një tur letrar në Shqipëri? Për shembull të 

ndiqnit itinerarin e Bajronit apo të vizitonit vendlindjen e Kadaresë, 

Gjirokastrën dhe shtëpinë e tij?  

Po, do më pëlqente shumë! 
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3. Model ankete me studentët 

 

Qëllimi i anketës është të zbulojë sa njohuri kanë studentët për turizmin letrar 

e sa interes shfaqin të jenë pjesë e tij. 

 
1. Ju pëlqen të lexoni? 

 Po  Jo 

 

2. Nëse po, a mund të përmendni ndonjë autor shkodran ose joshkodran që ka 

shkruar për qytetin tonë? _________________________________________ 

 

3. Ju ka ndodhur ndonjëherë të lexoni një libër e të dëshironi të shkoni në vendin 

ku zhvillohen ngjarjet e tij?  Po   Jo 

 

4. Nëse po, përmendni një a më shumë: _____________________________ 

 

5. E dini çfarë është turizmi letrar? __________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

6. Do ju pëlqente të vizitonit vende që lidhen me shkrimtarët: shtëpi, varre, etj?  

 Po   Jo 

 

7. Do ju pëlqente ta organizonit një udhëtim të tillë (a) vetë (me miqtë a familjen 

tuaj) apo (b) si pjesë e programeve shkollore? 

 

8. Ç‟përfitim do sillte për ju nëse të tilla ekspedita do ishin pjesë e programeve 

shkollore? (mund të zgjidhni më shumë se një mundësi, ose të shtoni të tjera) 

a. Një ditë ndryshe nga rutina e përditshme. 

b. Do na ndihmonte të kuptonim më mirë librat e diskutuar në klasë. 

c. Shtojnë interesin për lexim. 

d. S‟më intereson. 

e. Tjetër: _____________________________________________________ 

 

9. Do ju pëlqente të vizitonit edhe vende që shfaqen në vepra të huaja? 

 Po  Jo  

 

10.  Për shembull? __________________________________________________ 

 

Falemnderit që morët pjesë në anketim! 
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4. Foto të disa objekteve letrare që mund të gjenden në muzeun e Shkodrës 
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Objekte vetjake të L.Gurakuqit 

 

 
 

 



175 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

Abstrakt 

 

Megjithёse fenomeni i turizmit letrar ka kohё qё ekziston, jo shumё dihet rreth tij. Nuk ka njё hyrje tё 

veçantё nё fjalor dhe as njё degё specifike studimi nё universitet – ai vazhdon tё studiohet nё kuadrin e 

pёrgjithshёm tё turizmit megjithёse tashmё ёshtё shndёrruar nё njё industri mё vete nё shumё vende.  

 Po kёshtu, shumё pak ёshtё shkruar zyrtarisht rreth kёsaj teme. Me pёrjashtim tё disa artikujve 

nёpёr konferenca e buletine akademike qё shpesh bёjnё vetёm aludime të tërthorta pёr turizmin letrar, 

pak studime profesionale janё bёrё nё kёtё fushё. 

 Nё njё vend si Shqipёria, ёshtё vёshtirё tё gjesh njё artikull rreth kёsaj teme, jo mё njё studim 

tё mirёfilltё. Literatura nё kёtё fushё ёshtё e mangët dhe shumё njerёz zor tё kenё qoftё edhe dёgjuar tё 

flitet pёr tё e pёr rrjedhojё habiten kur mёsojnё qё dy fusha nё pamje tё parё krejt tё ndryshme si 

letёrsia e turizmi mund tё bashkohen nё njёfarё pike. Nё kёto rrethana, njё nga shtysat pёr kёtё temё 

ishte pyetja: sa e pёrshtatshme ёshtё Shqipёria nga pikёpamja e turizmit letrar? Ky punim synon jo 

vetёm tё ofrojё njё panoramё tё pёrgjithshme tё fenomenit tё turizmit letrar duke u pёrqendruar nё 

mёnyrё specifike te roli qё luan letёrsia nё krijimin e destinacioneve, por nё tё njёjtёn kohё tё shqyrtojё 

mundёsinё e zhvillimit tё kёtij lloj turizmi nё Shqipёri. Zhvillimi i turizmit letrar nё Shqipёri do t‟i 

sillte pёrfitime si kulturёs dhe ekonomisё sё vendit, ashtu dhe imazhit tё vendit nё botё.  

   

 

Fjalёt kyçe:letёrsi, turizёm, turizёm letrar, Shqipёri, 

 

 

 

Abstract 

 

Although the phenomenon of literary tourism has existed for long, not much is known about it. There is 

still no dictionary entry and no special degree in the field; it continues to be studied in the frame of 

tourism studies nonetheless it has now grown into an industry per se. 

In addition, little has been formally written on it. With the exception of a few conference and online 

articles which often make just indirect allusion to literary tourism, little professional study on the field 

has been carried out.  

In a country like Albania, it is hard to find an article on the topic, let alone a study of it. The literature 

in this field is inexistent and most people have hardly heard of the collocation „lit-tourism.‟ If asked, 

few people can say something and many even react surprised at learning that there may exist at all 

some relationship between literature and tourism. As such, one question motivating this study was how 

suitable a country like Albania is in terms of lit-tourism. The purpose of this present study is to 

examine the possibility of implementing literary tourism in Albania.The development of literary 

tourism in Albania woul be beneficial to the country‟s economy and culture as well as its image in the 

world.  

The study will show that even though apparently there are no evident connections between literature 

and tourism, the links are multiple. In addition, it will reveal that the role of literature in tourism must 

not be under-estimated: tourism owes much to literature as many tourist destinations have been made 

(more) famous thanks to it. Most importantly, it will report findings on the benefits of developing 

literary tourism in Albania. 

 

Key words:literature, tourism, literary tourism, Albania 



 
 

 


