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Numri dytë i kësaj Reviste mori shumë kohë 
që të lindte. Më shumë se 18 muaj pas nu-
mrit të parë. Por, kjo lindje nuk ishte e nga-
daltë për shkak të vëshirësisë së pjekjes të 
frytit të saj, apo për ndonjë të metë të vetë 
frytit. Kjo lindje ishte e ngadaltë sepse shtati 
që do ta krijonte atë ishte përplot i mbushur 
nga begatia! Kjo sepse, një nismë vullnetare 
e hapjes së një blogu dhe një faqeje të rën-
domtë në Facebook të tre ish-studentëve 
të filozofisë të Universitetit të Prishtinës, 
aq shpejt u shtua dhe kaloi në diçka shumë 
më të madhe se madje edhe vetë synimet 
më ëndërrimtare të  vetë themeluesve të saj. 
Kjo faqe e cila, fillimisht, paraqiste kryesisht 
vetëm një komunikim dhe  një shkëmbim  
publik midis tre miqve të studimeve në Pri-
shtinë, aq papritur u kthye në një oshëtimë 
të rrufeshme elektronike.  Në një oshëtimë  
që  solli njohje të mëdha. Njohjen e  re dhe të 
beftë për ne të gjithë: Se e tërë hapësira jonë 
shqiptare nuk ishte  ashtu siç e mendonim 
aq gjatë e aq thellë – një moçal shpirtëror i 
cili kishte përmbytur deri në fund çfarëdo 
kopshtije selitjesh kulturore dhe shkencore. 
Me gjithë vërsuljen barbare dhe shpërfilljen 
përçmuese që kishte përjetuar filozofia, sh-
kenca e kultura nga « elitat e tyre » institucio-
nale, gjakimi për të Bukurën dhe të Mirën 
shpirtërore nuk ishte ngufatur tërësisht 
në loçkën e zemrës të shumë shqiptarëve! 
Madje edhe tek shumë të rinj shqiptarë, këta 

fatkeqë që u lindën dhe u rritën në këto mje-
dise tona aq të huaja dhe aq armiqësore për 
ndjenja dhe mendime fisnike, kërkesa dhe 
vetëdija për domosdoshmërinë e të jetuarit 
me Art e Shkencë kulminante kishte arritur 
të mbinte e të ngriste kryet lartë, e pavarur. 
Ka së paku 20 vite që me vetëdije apo jo, 
me dashje apo brenda marrëzisë sonë të 
përbashkët, « elitat tona » jo vetëm politike 
apo ekonomike, por edhe shumë nga ato « 
paritë » tona arsimore, shkencore, artistike, 
mediatike etj. kishin nxitur dhe përkrahur 
një dyndje të vërtetë të egërsisë akulturuese. 
Vazhdueshëm, gjithandej ku jetonin shqip-
tarët, ishte tajitur dhe rritur e stërmadhe një 
llumënajë e plotpushtetshme e të egrës, të 
ultës dhe vulgares! Në këto kohëra të mu-
ndësive thuajse të pakufishme të zhvillimit 
dhe sendërtimit të mendjes dhe të shpirtit, 
në këtë periudhë kur më në fund pas qin-
dra viteve njeriu shqiptar kishte arritur të 
lirohej nga shtypësit e huaj dhe tiranët e tij të 
brendshëm, në epokën më të lartë të zhvil-
limit që njerëzimi kishte njohur ndonjëherë, 
kombin shqiptar po e sundonin dhe keqfor-
mësonin hordhitë e barbarëve bashkëko-
horë! 
Por shih mrekullinë, kjo molepsje mortore 
nuk kishte arritur ta shkretonte gjithësisht 
shpirtin e të gjithëve. Madje, edhe përbrenda 
kësaj humbelle kishte njerëz të shumtë që 
kishin vazhduar të kërkonin dritën. Madje, 

Fjala e KryeredaKtorit 
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edhe në mes këtij shkretimi, kishin gjalluar 
disa shtegtarë që kishin hedhur shikimin 
përtej horizonteve. Që kishin mbajtur hun-
dën dhe ballin lart, mbi dallgët e panumërta 
të mizërisë së mediokritetit. 
Aq shumë njerëz shqiptarë kishin gjakuar 
kulturën sipërore,  vetëdijshëm apo edhe në 
thellësi të nënvetëdijes së tyre! Zëri shpëtues 
i brendshëm po i udhëhiqte dhe drejtonte 
ata me urtësi drejt ndonjë oaze të veçuar të 
sublimes ku do të mund të takonin, ndoshta, 
edhe ndonjë mik të idealeve. 
Kënëta e harbutëve të stërkequr nuk kishte 
arritur megjithatë të na përmbyste të tërëve. 
Përndryshe, si mund të shpjegohej që këtë 
faqe në Facebook të këtyre studentëve,  që 
në vitin e parë të ekzistencës së saj e kishin 
lexuar më shumë se 100 000 lexuesë shqip-
tarë. Që në 10 debatet e para mbi librat fi-
lozofikë e letrarë, që kishin organizuar këta 
tre të rinj në mjedise të improvizuara të Pri-
shtinës, kishim marrur pjesë më shumë se 
500 pjesëmarrës. Që  në blogun e tyre «Vir-
tual Sophists» ishin botuar më shumë se 300 
shkrime të më shumë se 40 kontribuesve 
të ndryshëm, gati të gjithë më të rinjë se 30 
vjeç?! 
A ishin me gjithë njëmend shkrimet dhe de-
batet e këtyre të rinjve aq të mira që të nisnin 
një rrungajë të tillë elektronike? 
Po, shumica e shkrimeve  dhe e përkthimeve 
të këtyre të rinjve ishin me të vertëtë shumë 
cilësore, kjo ishte shumë e qartë! Por, vetëm 
ato shkrime nuk mjaftonin të shpjegonin ar-
ritjet kaq të mëdha të kësaj nisme vullnetare.  
Ato ishin farëra të imëta e të shëndosha por 
që kishin rënë në një tokë e cila nuk ishte 
djerrur krejtësisht lëndinë, ashtu siç e men-
donim! Ishin këto kokrra fare por  edhe më 
shumë, vetë brendia e këtij dheu, shkaku se 
pse të këtilla bimësi trungjesh të reja kishin 
filluar të lindin dhe të rriteshin nga po aty. 
Ky numër i dytë i kësaj reviste, pra nuk u 

lind mëparë sepse duhej të ngjizej nga kaq 
shumë fryte të reja. Ky numër i ri, për më te-
për do të jetë  një përzgjedhje e kujdesshme 
e shumë shkrimeve tashmë të zgjedhura. 
Duke marrë këtë detyrë të re të Kryeredak-
torit të Revistës vendosa që si në çdo fillim 
ndjellamirës, vështrimin e shtegtimit tonë 
të përbashkët ta kthej edhe një herë drejt 
etërve tonë shpirtërorë dhe mësuesve tonë 
të parë të mendimtarisë. 
Si me trup, ashtu edhe me shpirt e mendje të 
tij, asnjë njeri nuk mund të zë fill dhe të ecë 
i vetëm – vetvetiu.  Edhe të gjithë  mendim-
tarët dhe prijësit e mëdhenj  kanë qenë fëmi-
jë dhe nxënës të dikujt që ishte madhështor 
dikur. Ky ishte kushti i domosdoshëm që do 
t’i mundësonte edhe atyre një ditë, që ata të 
kthehen në prindër dhe mësues të të tjerëve 
që do të vijnë pastaj! 
Edhe themeluesit e blogut «Virtual So-
phists», edhe ne që ju bashkangjitëm këtyre 
djemve prijatarë më vonë, i kemi prindërit 
dhe mësuesit tanë që bënë të mundur të 
bëhemi ajo që jemi sot. Edhe ky numër i 
dytë i kësaj reviste, si ai i pari, i përkushtohet 
pra këtyre paraardhësve tanë, këtyre më-
suesve tanë të parë.
Ndërkaq, pikërisht ky botim përshkohet nga 
brerorja e njërit prej më të mëdhënjve, të të 
gjitha kohërave, në të gjitha vendet: Fridrih 
Niçes – vetë udhëheqësin shpirtëror të atyre 
kryengritësve dhe atyre krijuesve kryesorë 
që ndërtuan disa nga shembëlltyrat më të 
lavdishme të epokës që e jetojmë sot. Ky 
botim është përkushtimi për kryemjeshtrin 
e disa prej mendjeve më ndritëse të shekujve, 
prijësin e madh i cili zotëronte i gjithi në ve-
tvete  virtytet më vendimtarë që dikë e bëjnë 
mirëfilli një Edukator të Aristokratëve të ar-
dhshëm të mendjes: Ndershmërinë, çiltër-
sinë, guximin dhe fuqinë. 
Niçe u njoh si kryeprijësi i tyre natyror ngase 
ishte ai Titani që na mëson belbëzimet e para 
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të gjuhës amtare të Fisnikërisë! Ai bëhet 
Mjeshtri ynë sepse gati si një profet bash-
këkohor na zbulon shtigjet e fshehura mes-
përmes kënetave të mizërisë të harbutëve, 
përtej shkretëtirës së hordhive të sunduesve 
barbarë. Ai është ai ylli më i lartë shkëlqyes 
që shpërfaq përbuzshëm shëmtirën e plotë 
të llumit ku jetojmë. 
Domosdoshmëria për të patur një prijës si 
Fridrih Vilhem Niçe duket të jetë po aq e 
madhe sa ishte dikur. Ndoshta disa gjëra 
ndryshojnë vetvetiu me zhvillimin e njerë-
zimit, por si duket jo aq shpejt e jo aq lehtë 
egërsia dhe poshtëria e shumë njerëzve.              

Me respekt,
Besnik Domi
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Unë do të përpiqem, ndoshta duke i përsëri-
tur disa prej gjërave që tashmë u thanë, ta 
them një mendim timin për këtë revistë, 
këtë nismë, këtë projekt, si ngjarje në vet-
vete. Si një projekt, si synim, si një vizion. 
Unë fillimisht mendoj që duhet kuptuar, se, 
ngjarja e sotme, manifestimi i sotëm, nuk 
është ngjarje thjeshtë e një natyre kulturore. 
Madje nuk është as vetëm një zhvillim i një 
përpjekjeje  intelektuale për të zbuluar diçka, 
për ti hapur akoma më shumë horizontet e 
mendimit! Dhe për shkak edhe të natyrës së 
vetë revistës nuk është një projekt  thjesht i 
natyrës profesionale. Unë mendoj që idea, 
fryma, synimi i përgjithshëm paraqet shumë 
më tepër nga këto. Është shumë më i rëndë-
sishëm  se të gjithë këto bashkë, pasiqë kjo 
nismë po shfaqet si ide lëvizëse, si një frymë 
krejt e re për mjedisin tonë. 

Prej veçorive që mendoj se vijnë si qenie e 
re në qenien e përgjithshme të mjedisit tonë 
dhe realitetit tonë, janë 4 veçori  themelore 
që kjo nismë përmban.

1. Është bindja ime e thellë, se një nismë e 
këtillë është e paparë për mjedisin ku jeto-
jmë. Ështe diçka shume e re ne vetë thelbin 
e saj sepse sjell një ndryshim, sjell një përje-
tim të ri, një përvojë e cila nuk është hasur 
deri më tani. Kjo për arsyen  se  të mendua-
rit subjektiv, të menduarit nga vetvetja për 

vetveten, nuk është diçka e cila ka mundur 
të zhvillohet këtu për një kohë të gjatë, për 
arsye  objektive. Jo se njerëzit e këtyre mje-
diseve janë të ndryshëm prej njerëzve tjerë 
të planetit, mirëpo rrethanat e përgjithshme, 
totaliteti i jetës së tyre, nuk e kanë lënë as 
si mundësi konceptuale  mundësinë  që  ta 
kenë  një lloj vizioni dhe një lloj të mendua-
rit i cili do të përpiqej ta fillojë një projekt  
të këtillë. Arsyeja  është kjo: të gjithë ne, por 
jo vetëm ne, por edhe prindërit tanë dhe 
gjyshërit tanë,  janë formësuar në një mjedis 
të cilin e kanë mbizotëruar dhe kanë për-
caktuar tri lloj sisteme vlerash. I pari, të cilin 
e tha edhe kolegu, që ka ekzistuar deri me 
fillimin e industrializimit të mjediseve tona, 
është ai i një shoqërie tradicionale, shoqëria 
historike, e cila  ka mbetur ende në kolekti-
vizëm, ende brenda grupit, në lidhje direkte 
të gjakut, të fqinjësisë, të afërsisë direkte 
me të tjerët. Dhe me vetë faktin që ne deri 
në fund të viteve 60 dhe fillim të 70-ve të 
shekullit të kaluar, edhe fizikisht nuk kemi 
pasur hapësira private, (sepse kemi jetuar 
në mjedise të ngjeshura ku kanë jetuar edhe 
dhjetëra e dhjetëra familjarë,  kushëri, fqinj, 
apo njerëz të fisit), ne nuk e kemi pasur as 
mundësinë fizike që ta ndjejmë vetveten si 
diçka të veçantë prej të tjerëve. Dhe kur nje-
riu nuk arrin ta konceptojë as vetveten si 
trup i veçantë atëherë është me të vërtetë 
iluzion të mendohet se ne kemi pasur mun-

Fjalë e mbajtur në bibliotekën «Hivzi Sulejmani», Prishtinë me rastin e përurimit të revistës 
filozofiko-letrare “Sophia” 

Nga Besnik Domi
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dësi të kemi një të përjetuar individual të vet-
vetes. Por jo vetëm kaq! Kjo që tashmë u tha 
nuk është madje as më e rëndësishmja. Ne 
e kemi problemin e madh sepse të mendua-
rit tonë ka qenë tashmë i formësuar brenda 
strukturave, ose kornizave tepër të ngushta 
të disa  vërtetave të paracaktuara  për të cilat 
ne nuk kemi diskutuar fare. Për ne e vërteta 
ka qenë diçka që tashmë dihet dhe ne jemi 
përpjekur vetëm ta mësojmë të vërtetën dhe 
jo ta hulumtojmë atë. Dhe kjo mendësi u 
vazhdua, për shkak të rrethanave historike, 
edhe gjatë shfaqjes të modernizmit, që tek 
ne fillon me paraqitjen e komunizmit dhe të 
nacionalizmit. Këto kanë qenë lëvizje për të 
cilat ne nuk mundemi ta kemi një mendim 
jokritik tash dhe ti quajmë thjesht si anti inte-
lektualiste apo si përçuese të injorancës apo 
shkatërrimit, etj. Mirëpo në lidhje me temën 
e bisedës tonë duhet përmendur  që të dyja 
këto janë mendësi kolektiviste, grupore, ku 
ky koncept  “Ne” që më heret kishte qenë 
familja, fisi, fqinji, fshati, qyteti, treva jonë, 
tash në këto rrethana të reja është bërë par-
tia komuniste, shteti komunist, proletariati 
apo për shembull, në nacionalizëm, edhe 
kombi ynë. Prapë këtu, ende ne si shoqëri 
nuk e kemi mësuar gramatikën e mendë-
sisë tonë duke filluar nga veta e parë njëjës, 
por e kemi mësuar vetëm nga veta e parë 
shumës. Përveç këtyre rrethanave që kanë 
qenë objektive, duhet përmendur se ne deri 
vonë nuk i kemi pasur as përkthimet ele-
mentare të veprave më elementare mbi sub-
jektivizmin njerëzor! Ose edhe ato vepra që 
janë përkthyer janë përkthyer brenda këtij 
botëkuptimi dhe brenda këtij qëllimi kolek-
tivist dhe instrumentalizues. 

2. Ky projekti i ynë është shumë i çuditshëm 
edhe për këto rrethanat e reja të cilat po i 
jetojmë sot. Nëse ne mundemi ta prano-
jmë se pas luftës kemi një shpërthim të 

individualizmit, se kemi një shpërthim të 
kerkesave dhe interesave private, se njerë-
zit tash po bëhen edhe egoistë, megjithatë 
atë që e shohim ne sot, është që, dija është 
shndërruar në një mjeshtri në funksion të 
një qëllimi praktik të ngushtë. Besoj se ju 
ka ra rasti të shihni edhe nëpër libraritë dhe 
bibliotekat e Prishtinës se tash ka shumë 
libra me tituj: Si të bëheni milionerë? Si të 
bëheni i sukseshëm, Si të keni sukses në jetë, 
etj. Do të thotë nuk është më situata sikur 
para 20 viteve, ku  ‘Uni’ ynë nuk është nxitur  
apo përkrahur fare. Mirëpo ky ‘Un’ tash po 
përkrahet  brenda  vizionit të përgjithshëm 
të një qasje levërdie të vrazhdë, që ne si fi-
lozofë mendojmë se është e ngushtë dhe 
shumë reduktuese ndaj pasurisë të vërtetë 
të qenies njerëzore. Në shërbim të një in-
teresi që ndodh ‘këtu’ dhe ‘tash’, që është 
i dukshëm, por që i harron interesat më të 
mëdha që i ka qenia njerëzore pikërisht si 
qenie njerëzore me plot kuptimin e fjalës. 
Pra ky projekt i yni po merret me disa gjëra 
që mund të duken shumë të çuditshme, te-
mat me të cilat merret kjo revistë duket se 
janë shumë jo praktike, shumë të larguara 
për nevojat e përditshmërisë. 
 
3. Qasja e frymës së filozofisë dhe të 
mendësisë të cilën ne po përpiqemi ta ço-
jmë përpara duket se është madje edhe jo 
natyrore, sepse kjo merret me njeriun si 
vetvete të shprehur si individ në një kup-
tim jo thjesht biologjik. Besoj se ne të gjithë 
kur na e shtrojnë pyetjen, kush je ti? e japim 
shpesh  një prezentim të vetes të tipit fizik: 
Jam i gjatë, ose të tipit gjinor: Jam mash-
kull, femër, ose tipit kombëtar, ose kate-
gorisë racore, etj. Mirëpo ne nuk e kupto-
jmë që njeriu nuk është thjesht paraqitja e 
jashtme biologjike, njeriu nuk është dukja 
e cila duket, njeriu nuk është ajo që e kapin 
shqisat aty për aty, por e vërteta për njeriun 
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gjendet brenda njeriut. Njeriu në brendë-
sinë e tij nuk ka thjesht organe, qeliza, inde, 
etj. me të cilat na e shpjegojnë qenien tonë 
biologët, mjekët, etj. por brenda në njeriun 
fshihet vetvetja e tij e vërtetë, një vetvete e 
cila mund të shpaloset nëpërmjet të jetua-
rit të vetvetes, si jetë e brendshme e njeriut. 
Fatkeqësisht unë mendoj se pikërisht ky 
modernizimi jonë i vrazhdë, i një komu-
nizmi të djeshëm por edhe i një mendësie 
që na promovohet sot se teknologjia na jep 
shpjegime për të gjitha, na ka bërë që të har-
rojmë disa të vërteta të cilat ndoshta i kemi 
ditur para shumë viteve: Se në pyetjen se 
çka është njeriu duhet një herë të fillojmë 
me pyetjet që duhet tia bëjmë brendësisë 
tonë dhe vetë brendësia jonë do ti jep pastaj 
disa përgjigje thelbësore. 

4.  Duket që përveç kësaj, këto tema përveç 
që janë të çuditshme, të papara dhe jo naty-
rore, janë edhe shumë të pazakonshme. Py-
etjet që bëhen janë pyetje aq abstrakte, aq të 
pa lidhura me realitetin njerëzore saqë duket 
se janë edhe të pasakta sepse e tejkalojnë 
realitetin e përditshmërisë tonë, realitetin 
me të cilin jemi mësuar të jetojmë. Shumë 
kush mund ta shtrojë pyetjen, sikur e bënë 
edhe kolegët, pse na duhet neve filozofia? 
Mos Filozofia në vetevete  është një lloj 
aventure ose një lojë fantazie njerëzore, një 
kapërcim i mendjes drejt diçkaje që ose nuk 
ekzison ose që nuk ka të bëj me jetën tonë. 

Përgjigja e cila duhet të jepet dhe që është 
dhënë kohë më parë është kjo:  Pikërisht 
këto pyetje  janë pyetjet që neve na bëjnë 
njerëz, këto janë pyetjet nëpërmjet të cilave 
ne bëhemi njerëz. Ne kemi shumë veçori 
të ngjashme me llojet tjera të organizmave, 
me qeniet tjera të gjalla (ku në disa raste ato 
qenie të gjalla madje na kalojnë me disa af-
tësi të tyre), por pikërisht kjo aftësi e njeriut 

për ta tejkaluar vetveten, për të shkuar në 
transendencë, për të shkuar përtej, na bën 
në të vërtetë njerëz dhe duke i shtruar këto 
pyetje ne njerëzohemi. Për këtë mund të ja-
pim edhe disa fakte që i dijmë shumëkush 
presh nesh dhe që janë disa fakte që edhe 
mund të na tmerrojnë në dukje të parë. Hu-
lumtuesit e ndryshëm, antropologët, arkeo-
logët, historianët ose thjesht aventuristët 
kanë shkuar para shumë viteve, dhe kanë 
gjetur fise primitive të cilët ende jetojnë po-
thuajse në nivel shtazarak, të llojit që ne e 
kemi kaluar para 20.000 viteve, kur njeriu 
ka dalur prej shpellave. Ata banesat i kanë 
prej baltës, ushqehen prej gjuetisë, janë të 
paveshur, vuajnë prej sëmundjeve, ndërsa 
kur fillojmë të bisedojmë me ta, ata na japin 
mendime sipas traditës së tyre lidhur me atë: 
se si është krijuar kozmosi? Si janë krijuar 
planetet? Kush e krijoi njeriun?, Kush është 
më i afërt me njeriun prej gjallesave tjera, 
ku shkon njeriu pas vdekjes? Pasiqë edhe 
Arbeni e përmendi edhe unë po e përmen-
di sepse është filozof  shumë i madh, Mar-
tin Heiddeger thotë: “Njeriu është qenia 
e vetme që në thelbin e vet e ka pyetjen e 
përhershme mbi thelbin e tij!” 
Pra ne nuk mund ti ikim këtyre pyetjeve me 
vet faktin se jemi njerëz ose me vetë faktin 
se  duam të humanizohemi.

“Njeriu është qenia e 
vetme që në thelbin 
e vet e ka pyetjen 
e përhershme mbi 
thelbin e tij!”
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Kur i thash të gjitha këto, besoj se shumica 
prej jush, mund të mendojnë se mos është ky 
një fjalim pak i tepruar? Mos janë këto fjalë 
shumë të mëdha dhe ndoshta dikush prej 
jush mund edhe të mendojë: Kush jeni ju që 
po dëshironi të sjellni këtë frymë misionare? 
Mos ndoshta këtu është  entuziazmi dhe po 
flasim tash prej kënaqësisë, prej dëshirave të 
mëdha, prej një suksesi mesatar që e kemi 
arritur? Ndërsa po vendosim para vetes disa 
projekte të mëdha për ngritjen e njerëzve, për 
ndriçimin e popullit, për ndryshimin e gjend-
jes, për krijimin e njerëzve të rinj.

Unë  mendoj se me rezultatin e deritani-
shëm natyrisht ne nuk mund të jemi të en-
tuziazmuar dhe të kemi ëndrra megalomane. 
Por Fryma, qëllimi, synimi i këtij projekti 
është shumë i madh. Shpresat që ky i shtyn 
përpara janë ato që e bëjnë të madh ngazëlli-
min  dhe jo rezultati i arritur deri tash. 

Këtu nëse mundem me përdor një simbol: 
Në errësirën intelektuale që ne e kemi këtu 
të përgjithshme sidomos në këto fusha, një 
projekt i tillë po duket si një lloj shkëndije! 
Dhe kjo shkëndijë varësisht prej mjedisit ku 
gjendet, ose do ti ndriçojë njerëzit shumë, 
sepse në terrin e madh edhe shkëndija shi-
het shumë, ose do të shuhet shumë shpejt. 
Gjithashtu kur po e dallojmë  se ky është një 
zë i cili është në një hapësirë të zbrazët, a do 
të përfundoj si zë në vakum apo do të krijoj 
jehonë, rezonancë, mbetet të shihet.

Por ajo që është shumë e rëndësishme është 
se ky projekt është një ftesë. Një ftesë që me 
mijëra e mijëra njerëz që kanë lexuar dhe ju 
ka pëlqyer puna jonë, të na bashkangjiten 
në një formë apo në një tjetër. Sigurisht të 
gjithë nuk do të mund të bashkangjiten në të 
njejtën mënyrë, por vetë projekti që e kanë 
krijuar këta 3 djem të ri ka qenë, më shumë se 

rezultat, ka qenë një ftesë, një thirrje për shte-
gëtim! E duke shtegtuar këta po përpiqen ta 
bëjnë shtegun e tyre. Duke ecur krijohet  rru-
ga.

Rruga nuk është diçka që tashmë është 
dhënë, dhe vetë fryma e mendësisë dhe fi-
lozofisë që kemi ne, është ajo se: njohja është 
aktivitet i vazhdueshëm, është proces. Nuk 
është e Vërteta një objekt për tu paraqitur 
para nesh, ashtu sikurse mund ta gjejmë një 
ndërtesë apo një objekt arkeologjik. E vërteta 
është në ne por në ndërveprim me të tjerët. 
Ështe dialog i vazhdueshëm midis vetes dhe 
të tjerëve. Ky shtegtim shpirtëror përpiqet 
që duke bërë, të vetë-bëhet dhe filozofët 
që na kanë mësuar prej fillimit, kanë thënë 
se njeriu e krijon esencën e vet, njeriu është 
shumë e akteve të veta, duke bërë ai bëhet. 
Po e përsëris, Hajdegeri thotë: Njeriu është 
qenie e largësive, dhe pikërisht kjo prirje 
dhe fuqi njerëzore, na ka bërë neve që duke 
nisur prej shpellave ti pushtojmë planetet 
tjera. Kemi arritur hënën duke u nisur prej 
shpellave. Pikërisht sepse jemi njerëz, e kemi 
mundësinë, shpirtin, që na e ka dhënë naty-
ra ose zoti, që ne ta tejkalojmë vetveten, që 
të shkojmë drejt largësive! Dhe për rrethana 
të Kosovës edhe këta tre djem kanë arritur 
në largësi shumë të mëdhaja, këtë duhet ta 
pranojmë.

Së bashku po shpresojmë që do të përpiqemi 
ti gjejmë të vërtetat. Të vërtetat si, kërkim, 
qëmtim, konstruktim dhe sendërtim. Unë 
besoj që pothuajse të gjithë nga ju që do të 
tregoni interesim dhe dëshirë, do të jeni të 
mirëseardhur të na bashkoheni. Dhe besoj 
që themeluesit e projektit dhe ne  që u jemi 
bashkangjitur  prapa,  do ju dëshmojmë se 
jemi njerëz mikpritës.

Qershor, 2017
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Jemi tubuar sot në këtë mjedis të dijes, për 
të përuruar një revistë të re, që është pu-
nuar prej njerëzve të rinj e të përkushtuar 
– revistën “Sophia”. Përurimi i revistës “So-
phia” përkon me fillimin e panairit të librit 
si dhe me ditët më të nxehta të “panairit” 
të debateve zgjedhore. Mes njërit panair që 
synon iluminimin, formimin e individuali-
teti të qytetarit, dhe “panairit” të dytë, i cili 
e kërkon instrumentalizimin e tij, “Sophia” 
sot na vjen si një qenie e gjallë, materiale, 
pas një kohe të gjatë përpjekjesh vetëfor-
mësuese në detin e madh të ekzistencës së 
vetë virtuale, me qëllim që ta pasuroi gamën 
dhe maksimalizoi fuqinë vepruese të panai-
rit të parë dhe që t’i rezistoj të dytit - sot dhe 
nesër.

Ku qëndron rëndësia e revistës “Sophia”? 
Çfarë e bën atë të jetë e veçantë nga revistat 
e tjera kulturore e letrare?

E veçanta e revistës “Sophia” shtrihet në dy 
përmasa: a) në përmasën e karakterit; dhe b) 
në përmasën e funksionit të saj.

Karakteri i revistës shënjohet në vetë emër-
timin e saj – Sophia, që do të thotë urti, 
mençuri, dije, njohje. Duhet theksuar se 
koncepti dije dhe njohje nuk janë të ba-
razvlefshëm. Dija përcaktohet nga aktet e 
vullnetit, ku vetë dija shërben si lëndë e një 

dëshire. Pra, atë që e dëshiron, parapraki-
sht, dija kërkon ta njohë. Përkundër dijes, 
njohja nuk është qëllim e as lëndë e ndonjë 
dëshire. Dija është kusht për njohje, por 
nuk është vetë njohja. Dija synon zotërimin 
e informatës (shënjuesit) për të dhënën, 
ndërsa njohja synon zotërimin e kuptimit 
të ekzistencës së asaj të dhëne. Dija njeriun 
e futë në marrëdhënie utilitare me botën, 
sepse i nënshtrohet dëshirës të prejardhur 
nga praktika shoqërore, ndërsa njohja sh-
kon përtej kufijve të dëshirave utilitariste 
që njeriu përmban në marrëdhënien e tij 
me botën. Mishërim të paradigmës së dijes 
mund ta konsiderojmë Stiv Xhobsin; ndërsa 
mishërim të paradigmës së njohjes mund ta 
konsiderojmë Albert Ajnshtajnin.

Njohja është motivi dhe qëllimi i ekzis-
tencës së revistes “Sophia”. Njohja është 
emërues i përbashkët i të gjitha materialeve 
të përfshira në këtë numër të revistës 
“Sophia”.

Ndërkaq, përmasa e funksionit të revistës 
“Sophia”, ndërlidhet me nevojën imediate 
të ngritjes së kulturës së njohjes në mjedisin 
tonë social e kulturor, në avancimin dhe zg-
jerimin e kategorive opercionale të të men-
duarit tonë për veten dhe botën.
Revista “Sophia” është e karakterit filozo-
fiko-letrar.

Njohja si PërKushtim dhe 
PërKushtimi Për NjohjeN

(Fjalë e mbajtur në bibliotekën «Hivzi Sulejmani» me rastin e përurimit të revistës  
filozofiko-letrare “Sophia”)

Arben Hoxha
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Filozofia dhe letërsia realizohen në hapësi-
ra dhe me kategori të ndryshme. Shtrohet 
pyetja:
- si është e mundur që dy fusha të ndryshme, 
të cilat, për nga mjetet që përdorin, mund të 
bashkekzistojnë në të njëjtën qëllim?

Prej materialeve të publikuara në të, mund 
të konkludojmë se në këtë revistë çështje 
thelbësore nuk është fakti sesa dhe si idetë 
filozofike janë materializuar në veprat artis-
tike, apo anasjelltas, sesa dhe si mjetet letrare 
artistike kanë ndikuar në efektshmërinë 
e shprehjes së ideve filozofike ne vepra të 
caktuara të filozofëve të caktuar.

Edhe pse realizohen në hapësira dhe me ka-
tegori të ndryshme, në revistën “Sophia”, 
filozofia dhe letërsia na shfaqen si fusha 
komplementare të analizës dhe zotërimit të 
kuptimit të ekzistencës njerëzore. Në qof-
të se filozofia, si hapësirë të analizës - do 
të thoshte Dëlëze - e përdor planin e ima-
nencës dhe konceptet; letërsia, ndërkaq, 
analizën e vetë e realizon përmes hapësirës 
së kompozicionit, afekteve dhe percepteve. 
Filozofia dhe letërsia këtu janë fusha ku rea-
lizohet njohja në një proces negocimi mes 
subjektit prodhues dhe atij konsumues.

Në këtë revistë ka shkrime artistike, letërsi 
dokumentare, analiza të veprave artistike e 
filmike, si dhe analiza të pikëpamjeve filozo-
fike të autorëve të veçantë. Për ndryshim 
prej trajtesave të tjera që i hasim në revistat 
ngushtësisht të profilizuara si revista letrare, 
në të cilat veprat letrare analizohen nga as-
pekte të ndryshme formale: narratologjike, 
strukturale, semiotike, kompozicionale 
etj.; në revistën “Sophia” nuk e hasim një 
praktikë të tillë. Në qoftë se revistat tjera 
drejtohen mbizotërueshëm prej konceptit 
estetik të Kantit për artin, revista “Sophia” 

drejtohet mbizotërueshëm prej konceptit 
antiestetik të Hajdegerit për artin. Koncep-
ti i parë, funksionin dëfryes të artit e sheh 
në dëm të funksionit njohës; i dyti, përqen-
drohet në funksionin njohës të artit. Bu-
rim i dallimeve të tilla janë pikëpamjet e 
ndryshme që këta dy korife të mendimit 
filozofik kanë për ontologjinë. Kanti duke 
e tërhequr vijën ndarëse midis fenomenit 
dhe noumen-it, konsideron se arsyeja jonë 
mund të njohë vetëm fenomenet, pra vetëm 
gjërat “për ne”, por jo edhe gjërat në vet-
vete, pra noumen-et. Përkundër kësaj ndar-
jeje, Hajdegeri konsideron se fenomeni 
është përfaqësim i asaj që është më thelbë-
sore, noumen-it. Për rrjedhojë, është e kup-
tueshme se pse i pari artin e koncepton si 
një “fushë-lojë”, të përjetimit të kënaqësisë 
pa interes; i dyti artin e konsideron fushë 
ku “ndodhë e vërteta e qenieve”. Duke u 
përqendruar te fenomenet, estetika kan-
tiane (prej së cilës kanë rrjedhur pothuajse 
të gjitha teoritë formale moderne letrare: 
formalizmi, semiotika, strukturalizmi, nar-
ratologjia etj.), përqendrohet në mënyrën 
empirike të ekzistencës së sendeve, por jo 
edhe në vetë kuptimin dhe qëllimësinë e 
ekzistencës së tyre. Për Hajdegerin esteti-
ka (sidomos ajo kantiane), e cila fenomenin 
e sheh në raport kundërshtimi me thelbin, 
ofron një horizont të kufizuar për njohjen 
jo vetëm të botës, por edhe të artit dhe të 
mundësive të tij njohëse.

Letërsia, veprat letrare, fenomenet dhe 
dukuritë artistike në lloje të ndryshme të 
arteve, në revistën “Sophia” nuk trajtohen 
nga këndvështrimi i estetikës kantiane, si 
fenomenalitet, por në perspektiven hajde-
geriane, si realitet ontologjik ku “ndodhë e 
vërteta qenieve”. 
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Nëse në revistat tjera letrare mbizotëron 
kërkesa për trajtimin teorik-estetik të veprës 
letrare, në revistën “Sophia”, veprat letrare 
trajtohen nga perspektiva antiestetike.

Analiza dhe interpretimi i veprave artistike 
në revistën “Sophia” trajtohet në konteks-
tin e qëllimësisë së ekzistencës së veprës ar-
tistike. Prandaj, sikur shkrimet që trajtojnë 
vepra letrare ashtu edhe ato që për objekt 
trajtimi kanë vepra filozofike, në revistën 
“Sophia” analizohen mbi bazën e katego-
rive të kualitetit (realiteti, mohimi, kufizimi), 
e të modalitetit (mundësia-pamundësia, ek-
zistenca-mosekzistenca). Mbi bazën e pers-
pektivës antiestetike janë shkruar artikujt 
“Neveria e Sartrit”, “Të jetosh në absurdin 
e Kamys”, “Voluntarizmi i Nietzsches si 
pohim i jetës”, “Etika cinike: të mastur-
bosh në publik”, “I humburi: rrëfim për 
një të çmendur”, “Tipologjia e trajtimit të 
erotikës në letërsi”, “Trauma metafizike e 
Tarkovskit”, “Pse i “vrau” Romeon dhe 
Zhulietën, Shekspiri?”, “Houellebecq, ky 
‘provokator’ i madh”, etj.
Bashkekzistencën e filozofisë dhe letërsisë, 
si fusha të veçanta të njohjes, dhe përdori-
mi i kategorive të njëjta operacionale kogni-
tive në të dy fushat - në revistën “Sophia” 
- e përcakton bazamenti i tyre i përbashkët: 
ontologjia hajdegeriane, e jo ajo kantiane! 
Përmes një ontologjie të tillë, revista “So-
phia” ka marrë mbi vete detyrën e vështirë 
të rrënimit të kategorive dikotomike, si: 
jetë/vdekje, liri/robëri, dashuri/urrejtje etj.; 
të cilat e përcaktojnë karakterin dogmatik 
të të menduarit tonë për ekzistencën dhe 
botën.

Revista “Sophia” është një përpjekje e 
rëndësishme që vjen nga të rinj entuziast 
dhe të përkushtuar për t’u përfshirë në be-
tejën për emancipim dhe çlirim të të men-
duarit tonë nga prangat e çfarëdo lloj dog-
matizmi.

Revistës i urojmë rrugëtim të mbarë, ndërsa 
hartuesve të saj i urojmë të kenë vullnet dhe 
përkushtim të shtuar profesional për ngrit-
jen e mëtejme të cilësisë së saj!

Urime!
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Përse Niçe kritikonte etikën e Kantit ?
Fridrik Niçe (Friedrich Nietzche, 1844-
1900) shquhet edhe si kritik i ashpër i etikës 
së Kantit (1724-1804). Kjo kritikë është 
zhvilluar në veçanti në veprat “Përtej së 
mirës dhe së keqes” dhe “Gjenealogjia e 
moralit”. Vepra këto ku Niçe shpalos njërin 
nga koncepcionet më origjinale në historinë 
e filozofisë mbi moralin dhe teoritë mbi të. 
Ky origjinalitet shtjellohet nëpërmjet kri-
tikës së teorive mbi moralin, duke filluar 
nga ajo e Platonit e deri te ato të mendi-
mtarëve bashkëkohor. Thënë shkurt, sa i 
takon etikës së Kantit, Niçe i drejton kritika 
që synojnë të godasin thelbin e saj: njëra ka 
të bëjë me ambicien e Kantit që të formë-
sojë një etikë me karakter univerzalist, etikë 
e cila nuk do të vlente vetëm për një grup 
individësh, për një popull, për një kulturë 
apo për një qytetërim por për njerëzimin 
në përgjithësi. Kritika tjetër ka të bëjë me 
pikëpamjen e Kantit mbi njeriun, i kun-
duruar si qenie e cila është e ndarë dhe e 
përçarë thellësisht midis arsyes dhe anëve të 
tjera që e përbëjnë: ndjenjave, imagjinatës, 
pasioneve, instikteve, të cilat ai i përmble-
dhë ndonjëherë në një sferë, në sferën e « 
natyrës » brenda njeriut.

Etika si sundim i arsyes mbi trupin
Synimin univerzalist të etikës së Kantit, Niçe 
e kritikon nga një pikëpamje krejt tjetër mbi 
moralin. Kjo pikëpamje shquhet në veçanti 
me theksin te mëvetësia e individit si qenie 
krijuese, te veçantia e pikëpamjeve të tij mo-

rale e jo nga nënshtrimi apo përvetësimi i 
nocioneve dhe paradigmave morale kolek-
tive. Për Niçen, paradigma univerzaliste 
nuk është horizont brenda të cilit individi 
krijues mund ta zbulojë dhe ta realizojë një 
etikë origjinale, rrënjësisht e ndryshme nga 
ato tradicionale. Aq më tepër se për Niçen 
krijimtaria e mirëfillt, në cilëndo fushë, në 
filozofi, shkencë apo arte, është çështje e in-
dividëve dhe elitave që kanë aftësi krijuese, 
në dallim nga «masa» apo «turma», që është 
e privuar nga këto dhunti.
Kritika tjetër e Niçes mbi Kantin mund të 
rezymohet shkurt me dallimet kyçe të këtyre 
dy mendimtarëve mbi njeriun: për Niçen, 
Kanti e thellon një përçarje dhe konflikt, të 
cilin e futi së pari platonizmi, midis mendjes 
dhe trupit, si dy botëra të kundërta dhe të 
papajtueshme.

Në “Kritikën e mendjes praktike”, nje-
riu mund të realizohet si qenie etike, që 
për Kantin do të thotë qenie e mirëfillt 
njerëzore, vetëm atëherë kur mendja apo 
arsyeja e përcakton vullnetin e njeriut me 
parime univerzale, të cilat kapërcejnë inte-
resat e një individi apo të një grupi. Niçe 
ka kritikuar ashpër pikëpamjen e Kantit se 
njeriu bëhet njeri vetëm atëherë kur vepron 
sipas “imperativit kategorik”, si parim kyç etik. 
Ai ka kritikuar në veçanti aspektin rigoroz 
të këtij imperativi, duke e interpretuar si një 
“nënshtrim” i qenies njerëzore, në tërë be-
gatinë e tij të shumfisht, ndaj një urdhëri të 
jashtëm, një urdhër i rreptë i cili me disi-

etiKë Për të gjithë  
aPo etiKë Për disa?
Muhamedin Kullashi
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plinën e vet ndrydh mundësitë krijuese të 
njeriut.

Sa i përket vërejtjes së parë të Niçes, duhet 
të cekim se synimi i etikës së Kantit për një 
nivel univerzal, jo vetëm se nuk e përjash-
ton fuqinë krijuese të individit por ky është 
madje kusht që mendimi etik të arijë hori-
zontin gjithënjerëzor. Në fakt, Kanti shënoi 
kthesë vendimtare në historinë e mendimt 
mbi moralin, pikërisht pse synoi të ndriçojë 
shtigjet për një etikë që nuk do të jetë za-
kon apo adet i një grupi individësh apo i një 
shoqërie. Ai e dinte mirë se i gjithë njerëzimi 
nuk do të veprojë sipas një imperativi kate-
gorik; madje, në faqet e fundit të “Kritikës 
së mendjes praktike”, shpreh dyshimin se 
njeriu mund të gjejë në vete forcë që vepri-
met e veta t’i përcaktojë vetëm me rigoro-
zitetin e parimeve univerzale etike. Mirëpo, 
ai dëshironte të vejë në pah se këto parime 
univerzale janë “pikësynim” me të cilat 
njeriu shkëputet nga moralet e veçanta të 
shoqërive e kulturave të ndryshme për ta 
arrijtë një horizont ku njerëzit takohen si 
qenie etike (këtu nuk mund të hyjmë në dal-
limet midis moralit dhe etikës).

Si bëhet etik një veprim ?
Se Kanti nuk predikonte ndonjë moral të 
« turmave » shihet edhe në mënyrën si e 
përkufizon ai burimin e etikës: është auto-
nomia e vullnetit me të cilën individi duhet 
t’i zbuloj ose t’i krijoj gjithëherë sërish, nga 
brendia e vetes, e jo t’i gjejë të gatshme në 
urdhëresat e jashtme (të mësuesit, prif-
tit apo mbretit), maksimat e veprimeve të 
veta, në situata konkrete. Që të jenë etike 
këto maksima duhet të mund të ngriten në 
rafshin univerzal, gjithnjerëzor. Kanti e sqa-
ron imperativin kategorik me një formulë 
të thjeshtë:

“Trajtoje njerëzinë 
brenda vetes dhe  
te tjetri, gjithmonë  
si qëllim e asnjëhere 
si mjet”.

Maksimat e vrasjes, vjedhjes ose mashtrimit, 
ndërkaq, nuk mund të ngriten në rafshin 
univerzal sepse do ta godisnin vet atë i cili i 
predikon ato. Kanti në etikën e vet nuk na 
jap reçeta si t’i paracaktojmë veprimet tona. 
Mbi të gjithat, etika e tij na cyt të proble-
matizojmë përmbajtjen dhe domethënien 
e veprimit tonë, të pyesim në emër të çkafit 
një veprim mund të cilësohet si veprim etik.
Vërejtja e dytë kritike e Niçes, për ndarjen 
e njeriut në dy botëra të kundërta te Kan-
ti, për rreptësinë e imperativit etik, është e 
saktë. Niçe ka një koncepcion shumë më të 
thellë mbi njeriun: ai nxjerrë në shesh sa be-
gatinë e shumëfisht të mundësive të njeriut 
aq edhe gërshetimin e jo përçarjen midis 
të menduarit, në njerën anë, dhe ndijimit, 
vullnetit, shqisave, imagjinatës e dëshirës, në 
anën tjetër. Megjithkëtë, te Kanti koncepti 
i autonomisë (auto-nomos : t’i japësh vetes 
ligjet) i vullnetit është ngushtësisht i lidhur 
me lirinë e njeriut, e pikërisht karakteri i lirë 
i veprimit është ai që i jap dinjitetin njeriut.
Ndonëse Niçe ka qëndrime jo vetëm të 
ndryshme por edhe të kundërta, në shumë 
pika, me etikën e Kantit, megjithatë, në disa 
fragmente, largimi nga Kanti ndonjëherë 
përfundon me takimin e ndonjë pikëpamje 
të tij. Kësisoj te “Përtej së mirës dhe së ke-
qes”, ai shkruan :
“Ajo që është thelbësore, në çdo moral, ajo që përbën 
vlerën e saj të paçmueshme, qëndron aty se ai është një 
shtrëngesë me kohëzgjatje të madhe: për ta kuptuar 
stoicizmin, Port-Royal apo puritaniz-min, është mirë 
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ta kemi parasyshë se gjithmonë pikërisht në saje të 
shtrëngesës që, fjala vjen, një gjuhë arrinë të fitojë lirinë 
dhe forcën e vet: shtrëngesa metrike, tirania e rimës dhe 
e ritmit. Sa punë të mundimshe i kanë bërë poetët dhe 
oratorët e të gjitha vendeve! Pa i harruar disa prozatorë 
veshi i të cilëve është një gjykatës i rreptë. -Gjithë këto « 
për një absurditet », siç thonë utilitaristët trashanik, që 
kanë përshtypje se kështu bëjnë një vërejtje inteligjente; 
të gjitha këto për hirë «serviliteti ndaj ligjeve arbitrare», 
siç thonë anarkistët të cilët e mashtrojnë kësisoj veten 
se janë «të lirë», e madje mendimtarë të lirë. Në fakt, 
sado e çuditshme që kjo mund të duket, gjithë ajo që 
është dhe gjithë ajo që mbi tokë ka patur liri, subti-
litet, guxim, vallëzim dhe siguri mjeshtërore, qoftë në 
mendimin, në artin e qeverisjes, në të folurit dhe të bin-
durit, në arte apo në zakone, s’është zhvilluar ndryshe 
veçse në saje të tiranisë së këtyre «ligjeve arbitrare»; dhe 
thënë me seriozitetin më të madh, sipas të gjitha gjasëve, 
mu aty gjenden «natyra» dhe «e natyrshmja» e jo në 
formulën «le te shkoj» (laisser aller)! Çdo artist e di 
nga përvoja e vet sa shumë larg është gjendja e tij më e 
natyrshme nga qëndrimi «le te shkoj» («laisser aller»), 
atëherë kur, me liri të plotë, në çastet e frymëzimit, ai 
urdhëron, rregullon, ndërton dhe sajon – me çfarë rrep-
tësie të përpikët ai i nënshtrohet atëherë mijëra ligjeve 
rebele ndaj çfarëdo definicioni, pikërisht për shkak të 
rigorozitetit dhe saktësisë së tyre (ndërkaq, konceptet 
më të qëndrueshme në krahasim me ato janë diçka e 
paqartë, komplekse dhe ekvivoke). Thelbësorja, «mbi 
tokë sikurse edhe në qiell», duket të jetë, ta përsërisim 
këtë, të bindem një kohë të gjatë dhe në një drejtim të 
vetëm: kjo shpie pas një kohe të gjatë dhe gjithmonë te 
ajo që bën që jeta të vlejë të jeto-het: te virtyti, te arti, 
muzika, vallëzimi, arsyeja, spiritualiteti, te diçka që 
transfiguron, te diçka e raf-inuar, e çmendur, hyjnore.”

Pikëtakimi i dy filozofive të kundërta
Të veçojmë nga ky tekst pikëpamjen e Ni-
çes se «natyra» dhe e «natyrshmja» e mirë-
filltë nuk nënkupton ndonjë spontanitet të 
lirshëm, që rrjedhë vetiu, ngase format e 
ndryshme të aktiviteteve të njeriut (mendimi, 
arti i qeverisjes…) bëhen apo formësohen 

nëpërmjet shtrëngesave («ligjeve arbitrare»), 
përkatësisht një mundi krijues, që ka në vete 
rregulla të disiplinës. Rima e mirë del nga «një 
tirani» e kërkimit dhe kjo është rruga nëpër të 
cilën poeti arrinë të fitojë «lirinë dhe forcën e 
vet». Ajo që në kërkimin e poetit apo muzi-
kantit, për utilitaristët trashanik është vetëm 
servilitet ndaj «ligjeve arbitrare» të këtyre 
«displinave», për Niçen, në këtë tekst, është 
veprimtari krijuese, sa komplekse aq edhe 
e mundimshme; veprimtari e cila bëhet e 
natyrshme për artistin pikërisht përmes një 
gjurmimi rigoroz i cili shpie te të qenmit e 
lirë të tij. Zbulimi dhe sajimi, pas një rrugë-
timi të gjatë, i gjithë asaj që bën «që jeta vlen 
të jetohet» (arti, arsyeja, spiritualiteti…) ka-
lon përmes një «rreptësie të përpikët». Kjo 
pikëpamje është shumë e ndryshme nga ajo 
që Niçe zhvillon tek shkrimet mbi vrullin kri-
jues që buron nga parimi dionizian.
Këto ide të thella e të fuqishme të Niçes janë 
shumë të afërta me disa ide të Kantit, pikëri-
sht në shtjellimet e tij mbi etikën. Kanti e shi-
kon natyrën e mirëfillt të njeriut si transfor-
mim krijues i shumanshëm i natyrës së dhënë 
(si fakticitet biologjik), i trupit dhe mendjes 
së tij. Njeriu mund të bëhet, sipas tij, qenie e 
lirë vetëm duke përpunuar, me një veprimatri 
komplekse, natyrën e dhënë brenda tij; duke 
e transformuar këtë në një natyrë të dytë, të 
mirëfillt të vetes. Me këtë veprimtari krijuese, 
të cilën ai e realizon veten duke e formësuar 
vullnetin e vet, ai njëherazi zbulon parimet 
me të cilat mendja e përcakton dhe e orien-
ton vullnetin në zgjedhjen e veprimeve me 
të cilat ai afirmohet si qenie njerëzore e jo 
thjesht natyrore. Së këndejmi, duke zbuluar 
ligjet me të cilat e vetëformëson veten, njeriu, 
për Kantin, shkëputet nga kauzaliteti i ligjeve 
të natyrës, që përckatojnë të gjitha qeniet, dhe 
pushton një hapësirë të mirrëfillt njerëzore 
(artin, filozofinë, artin e qeverisjes etj.)
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Vetëflijimi si shtyllë kryesore mbi të cilin 
ngritet e ka “dashurinë” si dashuri e pastër 
platonike, e cila, mendohet që qëndron aty 
ku përfundon çdo interes personal. Dashu-
ria platonike dhe altruizmi lidhen shumë 
ngushtë me njëra tjetrën, me një fjalë, sapo 
e ke rrënuar njërën me të rrënohet edhe 
tjetra! Ndoshta një qëmtim më i përafërt 
i dashurisë, duke e zhveshur nga gjithë 
ato stoli zbukuruese që bëhen nga dëshira 
për tu mashtruar, do ta zbulojë natyrën e 
brendshme të kësaj ndjenje?

Me shumë gjasë ky zbulim do të ndodhë 
nëse do të pranojmë thellësinë e njohjes 
së asaj rrënje të dashurisë që vije së pari 
nga Artur Shopenhauer e që e vazhdon më 
pastaj filozofi pasionant Fridirk Niçe duke 
e çuar trajtimin e saj edhe më tutje.

Me dy fjalë, Shopenhauer na thotë se 
dashuria nuk është platonike në burimin 
e saj. Madje dashuria nuk është as perso-
nale ngase aty nuk realizohemi ne si indi-
vidë, por është vullneti i species që përçon 
tek ne tërheqjen ndaj seksit të kundërt si 
mundësi riprodhimi. Ajo bindja jonë që 
ne kinse e kemi gjetur personin e duhur 
është veçse një “kalkulim” i vet vullnetit të 
species që e kërkon vazhdiminin e saj në 
mënyrën më të mirë të mundshme për këtë 
specie. Prandaj qëndron edhe sugjerimi i tij 

që asnjë martesë nuk duhet të ndërtohet 
me bazë të kësaj dashurie ‘magjike’. Ngase 
sa po arrihet qëllimi i fshehtë i saj që është 
riprodhimi, ne do të ndjejmë boshllëkun 
në zemrat tona duke na braktisur iluzioni 
i dashurisë që dikur na erdhi si ndjenjë e 
pastër duke mos na lënë të zgjedhim ne si 
un, por duke na zgjedhur ajo si diçka ma-
gjike e që nuk është as më shumë e as më 
pak kjo magji veçse një selektim i vullnetit 
të species.

Ndërsa duke shkuar tutje tek Niçe, dashu-
ria kuptohet vetëm si një dëshirim i rritjes 
së forcës sonë të egos apo siç e emëron ai 
–  i vullnetit për fuqi.  Tek Niçe gjithçka 
manifestohet brenda egoizmit, e për ta 
kuptuar drejt këtë duhet të kemi parasysh 
se, tek Niçe, uni nuk është vetëm një atom 
i mbyllur që duhet të mbrohet, por është 
një atom i hapur që gjithmonë zgjerohet 
dhe përpinë botën e jashtme me dëshirën 
që të vulos vullnetin e tij kudo. Me Niçe 
përmbyset i gjithë iluzioni i dashurisë pla-
tonike, kinse dashuria na qenka një vend-
takim përtej egoizmit, përkundrazi dashu-
ria është vula e fundit e një ekspansioni të 
egos sonë.

Tek vepra “Shkenca e gëzuar dhe idilet e 
Mesinës” Niçe kur flet për dashurinë, na 
thotë se, edhe pse epshi dhe dashuria, kur 

NietZsche dhe  “Përmbysja” e 
dashurisë PlatoNiKe

Arian Musa
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thuhen si emra secila fjalë na bëjnë të ndi-
hemi ndryshe, ato megjithatë të dyja vijnë 
nga i njëjti instinkt. Dashuria për të është 
dinamika e dëshirës së rritjes së forcës 
se vullnetit e shoqëruar me dëshirën për 
“pronësim”. Dëshira për dinamizëm na 
nxit drejt vetive të reja dhe manifestohet 
si dëshirë për pronësin qoftë në rrafshin e 
njohjes qoftë në raportin me njerëzit apo 
gjërat. Kjo është edhe arsyeja se pse jemi 
gjithmonë të tërhequr nga ndryshimi dhe e 
reja. Niçe vëren këtu  se “mos- ndryshimi” 
është armiku jonë më i madh ngase pushon 
forca e vetme që na bënë të veprojmë duke 
kthyer gjithçka në monotoni dhe mërzi. Ai 
thotë se edhe peizazhin më të bukur pasi ta 
kemi përjetuar me kënaqësi për disa muaj 
nuk do ta dashurojmë më, ajo që do të kër-
kojmë do të jetë një vend tjetër i ri.

Andaj mund të themi që ajo që na bënë të 
na humbë dashurinë për këto vende të për-
jetuara është siguria e pronësimit që kemi 
krijuar për to. Në këtë raport me gjërat të 
kthyer në siguri të plotë humb dinamika 
e pasioneve duke u kthyer në një raport 
të heshtur që nuk ka lënë më çka për tu 
dëshiruar apo përfituar. Prandaj, pasi të 
jenë bërë për ne “të heshtura” gjërat,  ne 
do fillojmë t’i konsiderojmë ato si të vje-
tra duke mos iu kushtuar më interes të ve-
çantë.

Ndodh shpesh që ajo që ndiejmë për ven-
det e jetuara më parë në të kaluarën është 
njëfarë nostalgjie. Më ka rastisur perso-
nalisht që pasi kam krijuar një shkëputje 
nga e kaluara, me dëshirën për diçka të re, 
pas një kohe të caktuar kam ndjerë mall 
dhe nostalgji për atë vend dhe e gjitha kjo 
më ka ardhur kur e kam ndjerë zbehjen e 
posedimit të atij vendi-që më është kthyer 
edhe në një gjysmë harresë. Ndoshta në 

këtë pikë mund të ketë edhe dromca të ni-
hilizmit të Shopenhauerit, e që, e përkthyer 
në fjalorin niçean quhet si dëshirë e zbritjes 
së egos. Më vonë nga Frojdi kjo dëshirë e 
zbritjes së egos shihet si instinkti i vdekjes 
e për Niçen as më shumë as më pak sesa 
kalbëzim i vullnetit. Pra sipas këndvështri-
mit niçean mund të themi se gjithçka lidhet 
me rritjen apo zvogëlimin e egoizmit. 

Është e dukshme se gjithçka që nuk e ndez 
këtë dinamikë të pasioneve do të kthehet 
në një monotoni dekadente që shkakton 
atrofizim (rrudhje) të kënaqësisë së dëshiri-
mit. Prandaj vetëm dinamizmi i pasioneve 
hap gjithmonë shtigje të reja, në dëshirën e 
vazhdueshme të emocioneve të cilat kërko-
jnë për tu tejkaluar  nga ne. Vetëm nga kjo 
ngjallet dëshirimi tek dashuria mes dy sek-
seve, ku edhe aty, është shfaqur dëshira e 
madhe për pronësi të shpirtit dhe trupit të 
tjetrit. Njeriu kur dashuron ka synim sun-
dimin e plotë të tjetrit ngase nuk dëshiron 
me askënd të ndajë “pronën  e tij ”. Madje 
do të zemërohej secili nëse do të kuptonte 
se nuk i ka pronësuar të gjithë shpirtin 
partnerit të tij, por i ka mbetur ca hapësirë 
edhe për dikë tjetër. Dhe ndonjëherë pas 
arritjes së qëllimit të zaptimit të shpirtit, do 
përjashtohet nga zemra e tij e gjithë bota 
tjetër që konsiderohet e ftohtë në krahasim 
me ngrohtësinë dhe lumturinë që do ta nd-
jejë “Pronari” vetëm tek prona që posedon 
si një të mirë të paçmuar. Prona, e cila me 
ngrohtësinë dhe vlerën që ka për “prona-
rin“ e saj, mund ta çojë edhe në flijim të 
vetes për hir të këtij posedimi. Këtu Niçe 
thotë:
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“Në të vërtetë ne 
do të ngelemi të 
habitur që ky epsh 
i egër zotërimi dhe 
kjo padrejtësi për 
dashurinë seksuale 
të jetë lartësuar dhe 
hyjnizuar aq shumë, 
siç ka ndodhur në 
të gjitha kohërat! 
Do të habitemi 
se madje nga kjo 
dashuri ka dalë 
koncepti i dashurisë 
si një kundërvënie 
e egoizmit, ndërsa, 
ndoshta, është 
pikërisht kjo dashuri 
shprehja më e 
paskrupullt e vetë 
egoizmit.”

Këta lakmitarë të zotërimit gjithmonë kanë 
qenë këtu, siç thotë Niçe, të shtyrë nga ky 
“demon i dalldisur” (një demon i shpikur 
athinas), por që në tëvërtetë gjithmonë ka 
qenë Erosi në të gjitha këto raste. Jo gjith-
monë është vërejtur kjo e vërtetë ngase 
disa nga këta kanë ditur mirë ti zbukuro-
jnë lakmitë e tyre egoiste me glorifikime 
hyjnore. Sa i përket raportit njerëzor epshi 
është më i vrullshëm se dashuria ngase aty 
ka frikë të posedimit të tjetrit, e që pikëri-

sht kjo frikë e bënë të nxitoj duke hedhur 
në pah qëllimin e fundmë ndërsa dashuria 
që glorifikohet është një pushtim i tjetrit 
i ndërtuar me zbukurime të ndryshme që 
fsheh gjithmonë qëllimin e fundëm që 
është po i njëjti. Prandaj Niçe përfundon 
duke thënë që 

“...kush e njeh këtë 
dashuri, kush e ka 
jetuar thellë? Emri 
i saj i vërtetë është 
armiqëri.” 

Pra, armiqësia është shprehja më e hapur 
dhe më e ashpër e vullneteve që përballin 
njëri tjetrin drejt një qëllimi të fundëm që 
për secilin është pushtimi dhe përbrendë-
simi i tjetrit.

Personi që krijon, ai rrit gjithmonë egon e 
tij! Qoftë atëherë kur kërkojmë pronëso-
jmë njohuri, botën me objektet e saj apo 
edhe pronësimin e shpirtit të tjetrit, do 
të jetë diçka e sfidueshme duke zhvilluar 
gjithmonë një dinamikë të brendshme. Ky 
dinamizëm krijon luftë të përhershme për 
pronësi të reja që çon në rritje të vullnetit 
për fuqi dhe pushtet. 
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soKrati dhe vdeKja e Njeriut

Arian Musa

Koha kur filozofia bëri kthesën që “duhej” 
të bënte, ishte koha e sofistëve bashkë me 
Sokratin. Qysh atëherë u potencua me vija 
të trasha se njeriu nuk mund të ketë kurrfarë 
njohje derisa nuk arrin të njohë vetveten. 
Ja kështu me Sokratin dhe maksimën e tij 
‘Njih vetveten’ nis për herë të parë konsti-
tuimi i subjektit antropocentrik në filozofi, 
që kulmon më vonë me Cogito ergo sum 
(Mendoj, pra jam) të Rene Dekartit (Renes 
Descartes).

Filozofi gjerman Fridrik Niçe (Friedrich 
Nietzsche) diku dy mijë e pesëqind vite pas 
Sokratit, na vë në dijeni se, pikërisht me këtë 
kthesën e këtij të fundit që e merr filozofia 
perëndimore, zë fill edhe theqafja e njeriut. 
Nëse flasim sipas këndvështrimit niçean  
mbi maksimën ‘Njih Vetveten’ në retorikën 
e Sokratit, kjo si e tillë nuk i shërbeu aspak 
njeriut, por përkundrazi u përdor në dëm 
të tij. Ngase duke marrë vetëm një aspekt 
të natyrës njerëzore që ishte arsyeja, bëri që 
gjitha aspektet tjera njerëzor të shpalleshin të 
pavlerë. Me fillet e kësaj mendësie tek Sokra-
ti u vendos arsyeja si shkallë supreme mbi 
njohjen e njeriut dhe botës, duke mohuar 
kështu anën tjetër të njeriut-instinktet dhe 
ndjenjat.

Për Niçen, ky përçmim i natyrës dhe jetës, 
që filloi me Sokratin, përbën krimin më të 

lartë, dhe njihet me nocionin ‘dekadencë’. 
“Krimineli është një dekadent” e thotë Niçe. 
E nëse e shtrojmë këtë pyetje në gjuhën e 
këtyre ‘kriminelëve moralistë mijëvjeçarë’ se 
cili është mëkati fillestar, do t’i përgjigjesha 
kështu: është huazimi i maksimës “njihe ve-
tveten” që e bëri një plebej me emrin Sokrat 
në tempullin e Apolonit dhe që e përdori si 
shtypësin më të madh mbi njeriun.
 
Brenda natyrës njerëzore luftojnë mes vete 
dy forca të mëdha: Apolloni që personifikon 
arsyen apo rregullin, dhe Dionisi që perso-
nifikon gjithë botën irracionale apo kaosin. 
E orientuar drejt kërkimit të esencave dhe 
krijimit të koncepteve, bota perëndimore 
është e prirur të humbet nga mahnitja ndaj 
këtyre trillimeve të thata të arsyes duke har-
ruar natyrën e tij dionisiane. Arsyeja nuk ka 
se si t’ia bëjë pa botën irracionale sepse kjo 
e fundit e arsyeton prezencën e të parës. An-
daj një balancë mes këtyre të dyjave është e 
domosdoshme, që njeriu të kapë rrugën drejt 
realizimit të potencialit të tij.

Por si arriti të humb rrugën apo veten e 
tij njeriu perëndimor? Të gjitha rrugët të 
kthejnë  tek i njëjti, tek i lavdishmi Sokrat 
që ironizonte para gjykatësve të Athinës në 
apologjinë e shkruar nga Platoni, se kinse 
edhe nëse ka bërë diçka të keqe, kjo ka qenë 
nga padija e tij.
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Plebeu Sokrat që cungoi natyrën njerëzore 
ashtu pa të keq ndoshta, e kapi maksimën e 
huazuar dhe e shpalosi me dinakëri në agora 
të Greqisë së lashtë. Dinakëria e tij buronte 
nga thatësia e forcës së Apollonit ku bashkë 
me retorikën e mësuar nga sofistët vendo-
si ta ndëshkonte natyrën tonë dionisiane. 
Duke u thirrur në të mirën e përgjithshme 
dhe vullnetin e së vërtetës e mbyti natyrën 
njerëzore. Ngase duke përdorur njërën 
forcë për të vrarë tjetrën, ai e prishi ekui-
librin dhe kalbëzoi natyrën njerëzore. Por 
sa të domosdoshme janë këto dy forca të 
natyrës sonë?

“që të dyja këto 
forca artistike janë 
të detyruara, në 
bazë të drejtësisë 
së përjetshme, t’i 
zhvillojnë forcat e 
veta në një ndërvarësi 
rigoroze.”

Kështu pra, Sokrati, para se të pinte kupën 
e helmit, i kishte shkatërruar brenda vetes 
këtë ekuilibër, Sokrati tashmë ishte një i 
vdekur që ecte ndër të gjallët. Niçe tek ve-
pra “Lindja e tragjedisë”, rithekson se nëse 
e vret njërën forcë është sikur të kesh vrarë 
të dyja, ngase secila e arsyeton tjetrën. Ai 
na thotë se edhe atëherë kur forca dioni-
siane shpërthen e papërmbajtshme kjo na 
tregon me siguri se aty brenda njeriut është 
zvetënuar forca apoloniane. Prandaj nëse 
arrijmë ta zhdukim Dionisin për çfarë do të 
na hynte në punë Apolloni?
Sokrati kishte vrarë vetveten dhe jeta e tij 
nuk kishte më asnjë vlerë. Prandaj duhet 
të qajmë për vdekjen e njeriut qysh para dy 

mijë e katërqind vitesh, ngase plebenjtë si 
Sokrati:

“me epshin e tyre 
kanë helmuar ujin 
e shenjtë dhe kur 
ëndrrat e tyre të 
ndyra i quajtën 
gëzim, edhe fjalët i 
helmuan.”

Ja kështu Sokrati i cili kishte ndjekur disa 
mësime të shkurta të sofistëve të asaj kohe, 
kishte kapur ajrin e rrallë që ishte në një 
lartësi të papërshtatshme për të, ishte ajër 
i rrallë i cili ia helmoi mushkëritë e tij. Dhe 
helmi i tij u përhap përmes të folurit, në mes 
të Athinës, në sheshet e saj publike, në Ago-
ra. Niçe me sy shqiponje e pa këtë helmim 
dhe gjeti mënyrën sesi t’i shmangej:

“Jeta është burim 
gëzimi; por, atje ku 
pinë plebenjtë, i 
helmojnë të gjitha 
puset.”

Kështu gabimi nuk ishte vetëm i Sokratit 
por edhe i sofistëve që zbritën për të pirë 
në pusin e njëjtë me të. Prandaj u hel-
muan gjithë ujërat dhe kështu ndryshoi 
rrjedhën edhe qytetërimi grek. Shem-
bulli më i mirë për këtë helmim është vet 
Sokrati i cili nuk mundi ta durojë sëmun-
djen e tij dhe iu lut Athinës për mëshirë. 
Ai vet kërkoi vdekjen e tij thotë Niçe:
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“…nuk ishte Athina, 
por ai vetë që zgjodhi 
kupën e helmit…”

Siç duket tashmë, gjithë brumi filozofik mi-
jëvjeçar ishte orientuar në bazë të një sofisti 
të cekët që kishte ndjekur vetëm disa më-
sime të shkurta.

Megjithatë brenda këtij shtegtimi pati edhe 
disa shkëndija dyshimi. Aty pati disa më të 
përgatitur dhe më të gatshëm të pranojnë 
relativitetin e njohjes. Gorgiasi përfundoi në 
skepticizëm radikal si edhe Trasimaku i cili e 
përkufizoi të drejtën si interes i më të fortit. 
Gjithashtu edhe Epikuri dhe stoicizmi  të 
cilët na drejtuan në një mënyrë tjetër drejt 
gjetjes së virtytit. Ja kështu ata morën rrugën 
e gjetjes se lumturisë: i pari duke na thënë se 
e keqja është dhembja dhe e mira kënaqësia, 
që i bie që mënjanimi i dhembjes dhe përje-
timi i kënaqësisë na sjellë lumturinë. Ndërsa 
Stoicizmi duke na thënë se nëse dëshironi 
lumturinë duhet të largoheni krejtësisht nga 
përjetimi i emocioneve, se vetëm në këtë 
formë ne i kontrollojmë ato më së miri dhe 
kemi lumturi më të qëndrueshme. 

Siç shihet edhe këta endeshin nëpër men-
dime filozofike por nuk po arrinin ta çliro-
nin vetveten nga absolutizimi i arsyes i ven-
dosur nga Sokrati. Gjithë këto përkufizime 
dhe përfundime që i bënin kishin një qëllim 
të vetëm, të jetonin të qetë duke arritur lum-
turinë absolute. Mënyra e vetme për të ar-
ritur këtë qëllim ishte ndarja e së keqes nga 
e mira. Pastaj të hedhin tutje të keqen duke 
përqafuar të mirën. Secili kishte mënyrën e 
tij për të gjetur se cila mund të jetë e vërteta, 
e drejta apo e mira. 

Por Pamundësia e njeriut për ta gjetur qetë-
sinë shpirtërore në kërkimin e të vërtetës 
brenda të mirës dhe të keqes, i përgatiti terren 
shumë të përshtatshëm ardhjes së krishteri-
mit. Pikërisht në momentin e duhur krishte-
rimi bëri hyrjen spektakolare për t’ia zbutur 
dhembjen dhe zhgënjimin dëshpërues masës 
së njerëzve. Kjo periudhë e ktheu njeriun 
shumë mbrapa. Për Niçen, krishterimi është 
një botëkuptim për të ardhur keq, pasi e për-
buzë aq shumë natyrën, mendjen dhe kreati-
vitetin njerëzor.

Jo rastësisht Niçe krishterimin e barazon me 
alkoolin duke thënë se të dyja të mpijnë dhe 
të bëjnë të humbësh veten; por, asnjëherë 
duke e zgjidhur problemin. Prandaj është i 
hidhëruar tej mase me filozofët që vijnë pas 
mesjetës, sesi nuk i panë këta kriminelë, këta 
vrasës të vullnetit dhe ç’është më e keqja këta 
filozofë të mëvonshëm që ndihmuan dhe 
perfeksionuan krimin. Fjalën këtu Niçe e ka, 
në veçanti për Kantin, i cili është përfaqësue-
si më i denjë i filozofisë dekadente që vaz-
hdon deri tek Shopenhauer.

Niçe mendon se Kanti e ka forcuar lidhjen e 
dekadencës së Sokratit me krishterimin duke 
arritur një dekadencë në Maksimum. Kanti 
ka bërë një gjë të pafalshme duke i marrë dy 
gabimet më të mëdha që njeh filozofia perën-
dimore dhe duke konstruktuar të gjitha idetë 
e tij mbi to. Niçe nuk ia humb meritat e të 
qenit madhështor Kantit, por jo në pozitën 
e një filozofi që i shërben për të mirë natyrës 
njerëzore, por të një teologu protestant që 
vetëm ka ndërruar disa parime e që prapë se 
prapë mbetet po e njëjta gjë. Atë e barazon 
me Luterin. Kanti nuk e plotëson as kushtin 
e parë të të qenit shkencëtar apo dashamir i 
të vërtetës, ngase një njeri është shkencëtar 
vetëm atëherë kur:
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“Besimi tek e vërteta 
fillon me dyshimin 
mbi të gjitha të 
vërtetat e besuara 
deri tani.”
Sa i përket Kantit si moralist, Niçe nuk lë as 
këtu pa bërë kritikën e tij. Morali i vendosur 
vetëm në sensin e respektit të “virtytit” është 
shumë i dëmshëm dhe me rrezik të madh, 
ngase “virtyti”, “detyra”, “e mira në vetvete” 
sipas Niçes nuk kanë aspak karakter personal 
dhe nuk kanë aspak vlerë universale. Prandaj 
nuk mund të pritet diçka e mirë nga këto pos 
asaj që ato virtyte nuk kanë për të na sjellë 
diçka më shumë sesa fantazi utopike, të ci-
lat gjithçka të gjallë do e shndërrojnë në një 
botë të vdekur. Virtyti nuk është asgjë tjetër 
veçse sajim i yni, vetëm diçka shumë perso-
nale e jona dhe që bëhet për nevojat tona, 
andaj Virtytet nuk duhet t’i përdorim si armë 
shkatërruese mbi natyrën tonë nevojtare dhe 
emocionale.

Niçe sulmon edhe me më ngul Kantin kur 
thotë se: “Kanti përfundoi në idiot” ngase 
idiosinkrezinë (veçantinë e tij personale)  fi-
lozofike e ngriti në superioritetin me të lartë. 
Idiosinkrezia e filozofëve është ideja-mumie 
e cila ia mohon realitetin historik idesë, të 
vërtetën që çdo ide varet nga konteksti his-
torik i saj. Këta filozofë e shndërrojnë jetën 
në mumie nga urrejtja ndaj realitetit trans-
formimit (shndërrimit) të  vazhdueshëm të 
vetë jetës me gjithë laramanit që shpreh ajo. 
Kjo formë e të filozofuarit është mohimi i 
ndijimit dhe shqisave tona dhe na shtynë në 
mohimin e trupit, duke e bërë këtë përmes 
defekteve të logjikës e cila na paraqet abso-
luten si të ishte reale. Kjo gjë i jep të drejtë 
Niçes të thotë:

“Unë nuk ju zë besë 
gjithë personave 
sistematikë dhe i 
shmang ata. Vullneti 
për rregullin është 
një mungese 
çiltërsie.”
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Letërsia e Franc Kafkës i përket asaj rryme 
letrare ku fuzionohen elemente të reales dhe 
imagjiares. Mes asaj që është reale dhe ima-
gjinare qëndron ironia dhe metafora. Andaj, 
më shumë sesa vetë ngjarjen, në letërsinë 
e Kafkës, duhet deshifruar mesazhin që 
jep vet ngjarja. Dhe ky mesazh nuk jepet 
asnjëherë i gatshëm, por përmes situatave 
dhe konteksteve alegorike.
Si rrjedhim, pothuaj të gjitha veprat e 
Kafkës janë alegorike, me plotë ambigui-
tete, ironizim të situatave e konteksteve dhe 
përçim të mesazhit përmes metaforave.
Vepra letrare më ironike e Franz Kafkës 
mbetet “Metamorfoza”. Një lexim i pa-
vëmendshëm i saj mund të na bëj shumë 
lehtë ta humbasim mesazhin që jep kjo 
vepër. Dhe me plot të drejtë, kur dihet 
se personazhi kryesor është një qenie 
njerëzore e shndërruar në insekt.
Gregor Zamza zgjohet një mëngjes të bukur 
dhe kupton se më nuk është qenie njerëzore 
normale. Ai është shndërruar në insekt. Për 
ta bërë situatën edhe më të turbullt, Kafka 
përgjatë gjithë veprës, asnjëherë nuk jep ar-
syet e metamorfozës që pëson personazhi i 
tij. Lexuesit që nga fillimi i veprës i duhet të 
bashkndjejë me një insekt.
Por çka fshihet pas gjithë këtij shndërrimi 
që pëson Gregor Zamza?
Natyrisht përgjigjen duhet kërkuar në vet 
kontekstin kohor, mes viteve 1884 dhe 

1924, kohë kjo kur jetoi dhe veproi Franc 
Kafka. Për 40 vite sa jetoi, Kafka pa sh-
kencën tek lulëzonte, shtetet tek industria-
lizoheshin dhe, ajo më e rëndësishmja që e 
ndikoi veprën e tij, ai pa tek nxjerrin krye 
filizat e para të diktaturave të shekullit XX.
Në gjithë këtë mishmash ekzistenca indivi-
duale gjithnjë e më shumë po e humbiste 
karakterin e saj dhe po shkrihej në turma 
që stivoheshin nëpër fabrika. Kafka pa tek 
lulëzonte një sistem burokratik që e kishte 
shndërruar njeriun në qenie-automat.
Prandaj shndërrimi i Gregor Zamzës në 
insekt është në të njëjtën kohë ironia dhe 
revolta e Kafkës ndaj këtij përçudnimi të 
njeriut në shekullin e diktaturave dhe bu-
rokracisë. Por edhe për të na kujtuar se 
njeriu përballë gjithë këtij mekanizmi bu-
rokratik nuk mund të jetë asgjë tjetër pos 
një insekt. Siç thonë Feliks Guatari (Felix 
Guattari) dhe Zhil Delëz (Gilles Deleuze) 
në studimin e tyre të famshëm “Kafka: Për 
një letërsi më të re”:

“Grigor Zamza, te 
METAMORFOZA, 
kthehet në brumbull, 
jo vetëm për të ikur 
prej të atit, por për t’i 

KaFKa, iroNia dhe diKtatura

Agon Sinanaj

Recension mbi veprën “Metamorfoza” të Franc Kafkës
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ikur administruesit, 
tregtisë, për të 
shpëtuar prej 
burokratëve”.

“Metamorfoza” e Franc Kafkës është re-
volta e njeriut të zvetënuar nga një sistem 
diktatorial dhe burokratik i cili nuk pyet fare 
për individin. Diktaturat gjithmonë janë 
mbrujtur nga masat dhe vlera e individit të 
veçuar në to ka qenë e barasvlershme me 
një insekt. Në sisteme si këto ekzistenca in-
dividuale nuk ka kurrfarë rëndësie.
Ngjashëm ngjet edhe me Gregor Zamzën 
tek “Metamorfoza”. Ai e humbet punën, 
familja e përbuzë dhe pothuaj nuk ka asnjë 
marrëdhënie me ndonjë qenie njerëzore. 
Sepse ai që njëherë ka vendosur të dal nga 
mekanizmi, natyrshëm do ta fitoj përçmi-
min e të tjerëve. E rëndësishme këtu është 
sidomos marrëdhënia e Gregorit me famil-
jen. Me t’u shndërruar në insekt, Gregori 
përçmohet në mënyrën më të ligë jo vetëm 
nga shoqëria, por tashmë edhe nga familja 
e tij. Të gjithë familjarët, që nga i ati, e ëma 
dhe motra, ia dëshirojnë sa më parë vdek-
jen. Por para se të shndërrohej në insekt, pra 
derisa punonte dhe sillte para në shtëpi, ai 
ishte në familje njeriu më i dashur.
Familja më shumë ishte e interesuar për 
nderin e fisit sesa për Gregorin që po për-
pëlitej mes jetës dhe vdekjes. Ja sesi e pa-
raqet ketë vet Gregori në një moment re-
flektimi:

“Pengesa kryesore, 
ishte dëshpërimi i 
tyre i plotë, mendimi 
se u kishte rënë mbi 

kokë një fatkeqësi e 
paparë ndonjëherë në 
historinë e fisit e të të 
njohurve të tyre.”

Në një sistem ku paraja i determinon mar-
rëdheniet mes njerëzve, madje edhe ato në 
familje, atëherë edhe vlera e njeriut matet me 
valutën. Gregor Zamza sa ishte në punë kishte 
respektin e gjithë shoqërisë. Sapo u shndërrua 
në insekt dhe e humbi punën nuk e donin as 
familja e tij. Kafka përpiqet ta theksojë faktin 
sesi në shoqëritë autoritare marrëdhëniet mes 
njerëzve përcaktohen nga pozitat shoqërore. I 
ati i Gregorit e donte të birin për aq sa ai sillte 
para në shtëpi.
Prandaj po të shprehemi me gjuhën e fi-
lozofit kilian Martin Hopenhajn, ironia e 
Kafkës tek “Metamorfoza” qëndron pikëri-
sht tek metamorfoza. Metamorfoza është 
vet ironia ndërsa mesazhi që jep vepra është 
alienimi dhe zvetënimi i njeriut bashkëko-
hor.
Brumbulli Samsa nuk është plotësisht bru-
mbull. Ai vazhdon të mendojë. Vetëdija 
e përdor trupin si mbulesë njëherazi që e 
burgos. Nëse aty ka ironi, kjo ndodh ngaqë 
vetë ironia duhet të na nxjerrë nga konteks-
ti dhe të hapë një hendek midis botës dhe 
unit. Zbrazëtia kthehet në urë lidhëse midis 
botës dhe unit. Dmth, ironia është vetë me-
tamorfoza.
Në eseun “Kafka nuk shkon në plazh”, sh-
krimtari latino-amerikan, Karlos Fuente, 
mendon se rëndësia e Kafkës në letërsi ishte 
portretizimi që ju bëri gati në mënyrë profe-
tike tmerreve të pushtetit në shekullin XX. 
Ky lloj pushteti, sipas Fuentes, u duk qartë, 
tepër qartë, në ‘Aushvicin’ e Hitlerit dhe në 
‘Gulagun’ e Stalinit.
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NjerëZit Normal s’jaNë të mirë

Agon Sinanaj

Recension mbi veprën “Konformisti” të Alberto Moravia-s

Kur vepra “Konformisti” e shkrimtarit 
italian Alberto Moravia e pa dritën e boti-
mit në shekullin e kaluar, në pushtet ende 
mrizonin fashistët. Nga kritika letrare e asaj 
kohe, “Konformisti” u lexua në mënyrë 
ambigue: në njërën anë ata që mbronin 
tezën se me këtë vepër Moravia po mbronte 
sistemin dhe, në anën tjetër, ishin ata që te 
“Konformisti” shihnin veçse një alego-
ri kundër diktaturave të shekullit XX. Pas 
Luftës së Dytë Botërore e drejta doli të jetë 
në anën e këtyre të dytëve.

“Konformisti” i Moravia-s, më shumë sesa 
një roman, është një vepër psikologjike, 
e cila qëmton në rrafshin individual ori-
gjinën e fashizmit. Qytetar normal në Ita-
linë fashiste konsiderohej secili që bindej 
ndaj ideologjisë në pushtet. Kjo prirje për 
normalitet e ndjek gjatë gjithë veprës edhe 
Marçelon, protagonistin e romanit.

Marçelo, pasi kalon një rini të vështirë me 
prindërit abuzivë, ngushëllim gjen fillimisht 
në vrasjen e insekteve. Por sa herë që kryen 
‘gjenocid’ mbi insektet, pas çdo akti të vras-
jes, ai ndihet gjithnjë e më i vetmuar. Që ta 
tejkalojë vetminë kërkon bashkëpjesëmar-
rës në krim. Kërkon nga miku i tij më i mirë 
që të bëhet dëshmitar në vrasjen e insekteve 
dhe, për më tepër, më vonë edhe vetë ai të 
marrë pjesë në këto vrasje. Në adoleshencë 

konformisti i Moravia-s, nga vrasja e in-
sekteve kalon në vrasjen e njerëzve. Por, si 
edhe në rastin e insekteve, sërish pas aktit 
të vrasjes, ndihet i zbrazët. Sërish kërkon 
bashkëpjesëmarrës në krimin e tij të radhës, 
në mënyrë që ta tejkaloj ndjenjën e fajit. 
Mirëpo, tanimë, meqë nuk është në pyetje 
vrasja e insekteve, por vrasja e një njeriu, 
Marçelo përfundon si nëpunës shtetëror në 
qeverinë fashiste. Si pjesë e sistemit, ai, veç 
ngushëllimit për vrasjet që kishte kryer në 
të kaluarën, tashmë fiton sigurinë se mund 
të vritet në masë pa ndier kurrfarë faji: më 
nuk është i vetmuar në krim. Çdo vrasje e 
tij pretendohej se po bëhej në shërbim të 
sistemit dhe që pastaj dekorohet dhe merr 
duartrokitjet e njerëzve. Me “Konformis-
tin”, Moravia përpiqet që ta demaskojë 
pikërisht hipokrizinë e të gjithë atyre që në 
shekullin XX thirreshin në ide të mëdha, në 
emër të të cilave u duhej edhe të vrisnin. Jeta 
njerëzore konsiderohej hiçgjë para ideolo-
gjisë dhe pushtetit, mbase ajo vendosej tërë-
sisht në mirëmbajtjen e tij.
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Siç do të kishte thënë shkrimtari francez Al-
bert Kamy: 

“Krimi në shekullin XX 
u bë logjik”. 

Po të gjykojmë me fjalorin e shkrimtarit 
tjetër francez Patrik Modiano: 

“…në këtë botë,  
ku pandehja se isha 
një i mbijetuar, u 
prisnin kokën edhe 
pemëve…”.

Në shekullin XVIII dhe XIX, ata që konsi-
deroheshin si “qytetarë normalë” ishin 
pikërisht ata që pësonin katarsis para një sh-
faqjeje teatrale publike, ku të “çmendurve/
anormalëve” u hiqej koka në gijotinë. Në 
shekullin XX, “normalët” e shoqërisë 
ngarendnin në masë pas ideologjive çmen-
durake, që rezultoi me dhjetëra miliona 
njerëz të vrarë. Në të dyja rastet, vrasja e tje-
trit duartrokitej, kurse vrasësi dekorohej me 
medalje. I pari konsiderohej i çmendur dhe 
kjo ishte alibia që pastaj vritej, kurse i dyti 
konsiderohej normal, sepse gijotina ishte 
një mjet vrasës i domosdoshëm, i legalizuar 
nga pushteti.

Përmes “Konformistit”, Moravia ngre edhe 
një dilemë tjetër: se kush, në fakt, janë “nor-
malët” e shoqërisë: ata që binden ndaj sis-
temit dhe vrasin për hir të tij apo anormalët 
(të shpallur nga pushteti që përkrahet nga 
shoqëria), të cilët janë kundër çdo vrasjeje 
në emër të qëllimeve të mëdha. Për Mora-
vian, rreziku më i madh në kohëra të errëta 

nuk vjen nga ata që shumica i konsideron të 
çmendur, por nga normalët (e që janë shu-
mica), të cilët çmendurisht binden ndaj çdo 
sistemi, qoftë edhe kur ai shndërrohet në 
një makinë vrasëse. Ai shkruan: 

“Njerëzit normalë 
s’janë të mirë, se 
normaliteti paguhet 
gjithnjë, me vetëdije 
apo jo, me çmim të 
lartë, me bashkëfajësi 
të ndryshme, po 
të tëra negative, 
me pandjeshmëri, 
budallallëk, poshtërsi, 
në mos kriminalitet”.

Vepra e Moravias përfundon në mënyrë tra-
gjike, siç përfundojnë edhe vetë pushtetet 
totalitare. Marçeloja, vetëm pas rënies së 
fashizmit, i kupton motivet e vërteta që e 
kishin shtyrë të bëhej pjesë e një sistemi që i 
duartrokiste, edhe vrasjes në emër të tij. Ai 
kupton që ka vrarë dhe është bërë pjesë e 
një “makine vrasëse”, për shkaqe ekzisten-
ciale: në pamundësi të realizimit të vetvetes, 
përballjes me vetminë, pamundësinë që të 
jetojë i lirë në një shoqëri, e cila nuk e cenon 
lirinë e tjetrit.
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Niçe - filozofi i lartësive
Fridik Niçe ndoshta filozofi më kreativ dhe 
më i guximshëm që shkruajti, përmes ve-
prës së tij arriti ti shkund themelet e mendi-
mit Perëndimor. Jo vetëm që arriti ta vë në 
dyshim gjithë filozofinë 2000 vjeçare, por u 
bë gurthemel për ndërtimin e një shoqërie 
të re, të bazuar në krijim, individualizëm dhe 
meritokraci. Ndonëse ai nuk ka ndonjë pro-
jekt konkret se si duhet të jetë një shoqëri e 
tillë, mendimet e tij vetëm sa kanë filluar të 
aktualizohen në shoqëritë perëndimore.

Vrasja e Zotit, në mënyrë simbolike pa-
ralajmëronte ndryshime rrënjësore në 
mënyrën e të menduarit dhe të jetuarit. 
Vrasja e Zotit nënkuptonte shembjen e të 
gjitha autoriteteve, ideologjive, apo filozo-
five që pretendonin se e kishin gjetur të vër-
tetën absolute për individin dhe shoqërinë. 
Kryefjala e këtyre autoriteteve ishte racio-
nalizmi platonik dhe si pasardhës i tij, Kri-
shterimi. Më pas, historia në këtë frymë do 
të prodhojë ideologji nga më të rezikshmet 
dhe dehumanizuese si: komunizmi, fashiz-
mi, nazizmi, etj. E përbashkëta e këtyre 
ideologjive ishte se nuk pranoni të vërtetë 
tjetër përveç të vërtetës që promovonin. Pra 
një sistem moçalesh, ku njeriu do të jetë i 
detyruar të notojë pa e sfiduar misterin e 
ekzistencës dhe si rjedhojë duke përfunduar 
në bretkosë. 

Me mbylljen e realitetit mbyllen edhe mun-
dësitë e njerëzores.

Idetë e Niçes ishin aq shumë para kohës 
kur jetoi, saqë shumica as që mund ti kup-
tonin, madje në shumë raste idetë e tij 
etiketoeshin si heretike. Pamundësia për ti 
kuptuar drejtë idetë e Niches, është tregues 
se sa e nënshtruar ishte shoqëria nga autori-
teti dhe si rjedhojë edhe e kontaminuar me 
dogma, duke jetuar thuajse në verbëri totale. 
Kjo gjendje e rënduar e shoqërisë shpërtheu 
me Luftën e Dytë  Botërore dhe kampet e 
Aushvicit. Rezultatet e luftës ishin pika e 
fundit e dehumanizimit të njeriut modern, 
aq sa u vu në dyshim madje vet ekzistenca e 
tij. Niçe do të shkruante se librat e tij do të 
kuptohen vetëm diku nga vitet 2000. Ai pak 
a shumë e kishte parashikuar apokalipsin e 
shekullit të 20.

Për ta luftuar dhe sfiduar sistemin brenda 
të cilit ishte futur individi nga filozofitë 
tradicionale (racionaliste) dhe ideologjitë e 
kohës, Niçe në mënyrë metaforike e për-
dori figurën e Dionisit. Përmes Dionisit, 
Niche provoi ta shkund individin nga re-
hatia dhe t’ia hap sytë nga verbëria që ki-
shte rënë. Dionisi ishte simbol i krijimit, 
tejkalimit(transcedimit), i dalldisjes, pra me 
një fjalë, mund të themi se Dionisi simboli-
zonte PO-në e madhe ndaj jetës.

jim morrisoN: 
Kalorësi dioNisiaK

Ardian Batusha

“Ndonëse të preferuarit e zotave vdesin të ri, ata jetojnë përjetësisht në shoqërinë e tyre.” 
Friedrich Nietzsche, Lindja e Tragjedisë.
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E kundëta e Dionisit ishte Apoloni, apo 
rregulli, ftohtësia, ligji, sistemi. Niçe kishte 
nuhatur se individi ishte ‘apolonizuar’ duke 
e shpallur Dionisin si armik dhe mëkatar. 
Sistemi asnjëherë nuk mund ta pranojë 
jetën në plotni dhe lirinë e realizimit nga 
vetë-vetja. Sistemi të jejon të zhvillohesh aq 
sa janë kornizat e tij, kushdo që ka vullnet 
dhe kuriozitet për ti thyer kornizat e siste-
mit, do të shpallet i jashtëligjshëm dhe do të 
gjykohet. Niçe e shihte jetën përtej korni-
zave, përtej vlerave apriori. Korniza e vetme 
e jetës ishte pafundësia, liria për të krijuar 
vlera të pavarura nga çdo lloj autoriteti i 
jashtëm e artificial.
 
Morrisoni dhe Dionisi
Filozofia e Niçes u ndoq nga shumë artistë 
e krijues. Duke qenë në themel një filozofi 
që promovon artin dhe krijimin, me qëllim 
për ta realizuar jetën, shembur autoritetet 
dhe idhujt, Niçe u bë frymëzim për brezat e 
pas Luftës së Dytë Botërore. Një nga poetët 
më të mëdhenjë të shekullit të 20, Jim Mor-
rison, krijimtarinë e tij e bazon në filozofinë 
e Niçes.

Ndonëse shoqëria perëndimore arriti në 
dimensione tjera të lirisë, ende faniteshin 
hijet e autoritetit dhe tabuve që historia ki-
shte ndërtuar prej më se 2000 vjetësh. Mor-
rison përmes poezive dhe performancave 
të tij u shndërrua në një ‘dishepull’ të Niçes 
duke provuar ta shkund shoqërinë e kohës. 
Vetë Morrison kishte vuajtur nga autoriteti 
i babait aq sa e kishte mohuar edhe ekzis-
tencën e tij.

“Nëse poezia ime 
ka ndonjë qëllim, 
atëherë ajo do të ishte 
çlirimi i njerëzve nga 
njëdimenzionaliteti 
i të përjetuarit dhe 
shikuarit.”

Jim Morrison

Ajo që e karakterizonte Morrisonin ishte 
jeta që jetonte. Ishte jetë që nuk përkonte 
me pritjet dhe modelet e shoqërisë. Morri-
son ishte në eksplorim të vazhdueshëm të 
vetes dhe mundësive krijuese. Duke qenë 
se në performacat e tij ai shpesh merrte 
substanca të ndryshme narkotike, u bë cak 
i sulmeve moralizuese të shoqërisë dhe sis-
temit. Por në anën tjetër, arti, guximi, dhe 
vlerat që krijonte, e bënë idhull të një pjese 
të madhe të të rinjve. Morrison sikurse 
edhe Niçe e përdori figurën e Dionisit për 
ta shkundur shoqërinë nga rehatia dhe për 
ta çliruar nga prangat e autoritetit. Përmes 
jetës së tij, ai bë u shembull se sa shumë 
mund të arrijë individi nëse çlirohej nga të 
jetuarit brenda.

Performancat e tij kishin karakterin e festave 
të Dionisit dikur. Gjatë ceremonive për nder 
të Dionist, grekët deheshin përmes ritualeve 
dhe verës. Kjo dehje, më shumë shpirtërore se 
fizike, u shërbente të arrinin pastrimin (katar-
zisin). Pastrim që si qëllim kishte tejkalimin e 
realitetit, hapjen e dimensioneve tjera, ç’blloki-
min e fantazisë, luftën ndaj njëdimensionales, 
përballjen me frikën, etj. Ky katarzis pastaj 
shndërrohej në frymëzim krijimi, madje edhe 
vetë procesi ishte një krijim në vete. Festat në 
Greqinë antike zgjasnin me orë dhe drejt një 
qëllimi: Thënies PO ndaj jetës.
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“Për mua, të 
ashtuquajturat 
performanca të mia, 
nuk ishin kurrë të 
tilla. Ato ishin vetë 
Jeta dhe Vdekja; 
një përpjekje për 
të komunikuar, një 
ftesë drejtuar sa më 
shumë njerëzve për 
në botën intime të 
mendimit.”

 Jim Morrison

Morrison nuk mjaftohej vetëm me krijim, ai 
dëshironte që atë ta jetonte, ta ndante me 
njerëz, të komunikonte, të krijonte dimen-
sione të reja mendimi. Në fund, cila është 
përgjegjësia e individit karshi shoqërisë? A 
nuk është ajo që ta bëj një shoqëri më të 
lirë, më të pasur me vlera, dhe në thelb një 
shoqëri më humane.
Biografi më i njohur që shkruajti për jetën e 
Morrison-it, Dany Sugerman, e përshkruan 
në mënyrë shumë shpirtërore atë që ndo-
dhte në koncertet e ‘The Doors’, ku edhe 
vetë Sugerman kishte qenë spektator:

“Kur përfundonte 
muzika, vendin e 
pllakoste heshtja 
dhe paqja-krijohej 
një lidhje me jetën 
dhe rjedhimisht 
një konfirmim i 
ekzistencës. Duke na 
treguar Ferrin, the 
Doors, na dërgonin në 
Parajsë. Duke nxitur 
vdekjen, ata na bënin 
të ndjeheshim gjallë. 
Duke na përballur 
me tmerrin, ne ishim 
të lirë të festonim së 
bashku me ata. Duke 
e pohuar mungesën 
e shpresës dhe 
angështinë, ata na 
udhëhiqnin drejt lirisë. 
Ose së paku, tentuan.”

Dany Sugerman
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Të kalosh një ‘katarzis’, do të thotë të zhve-
shesh nga të gjitha petkat që ti ka veshur 
shoqëria në mënyrë të pavetëdishme. Nje-
riu për ta arritur pikën e krijimit të vetes, 
duhet të zhvishet nga religjioni, kombësia, 
etnia, raca, biologjia, profesioni, pamja fi-
zike… Të gjitha këto krijojnë llogore që e 
bëjnë njeriun të paragjykojë, urrej, të ketë 
frikë, të mos e njoh veten si potencial. Si 
mund ta krijomë veten tonë nëse jemi të 
murosur me vlera të tilla artificiale? Për të 
krijuar veten nga vetja, duhet së pari të ko-
munikojmë me brendinë tonë në gjendje të 
pastër, të kthjellët, duhet ta njohim trupin 
tonë ashtu si është, të mos kemi turp nga 
trupi jonë, të mos kemi turp nga ajo që jemi 
në natyrshmërinë tonë. Për ta njohur mu-
ndësinë tonë e të qenurit, duhet fillimisht 
të pastrohemi, të shkundemi, dhe pastaj të 
vazhdojmë të jetojmë të sfiduar nga dhem-
bja në shërbim të krijimit dhe dashurisë 
për jetën. Ky pastrim apo ‘katarzis’ është 
mohimi i Niçes ndaj vlerave apriori dhe të 
paracaktuara. Vlera më madhore e ekzis-
tencës është liria për tu përballur dhe rea-
lizuar përgjegjësitë individuale ndaj vetes 
dhe shoqërisë. Kjo është vlera më e madhe 
që do të mund të njoh ndonjëherë njeriu 
në këtë trajtë siç ekziston tani. Ana tjetër e 
jetës nuk ekziston sepse aty je në pamundësi 
të njohjes dhe zgjedhjes. Dëshira për hiçin 
është pamundësia për ti thënë PO jetës.

Duke e kthyer dhembjen në krijim dhe 
vullnet për jetë, Niçe e sfidoi vdekjen. E 
sfidoi jo sepse vdekja mund të sfidohet, por 
e sfidoi duke e vendosur Jetën përballë Jetës. 
Për ti thënë PO jetës, duhet ta përballësh atë 
me veten(jetën), me vetë ekzistencën, dhe 
brenda në jetë ke humbje dhe fitim, dhimb-
je dhe gëzim, batica dhe zbatica, vullnet dhe 
mungesë vullneti, të bukur dhe të shëmtuar, 
‘depresion’ dhe ‘lumturi’, etj. Brenda jetës 

i ke të kundërtat. Brenda jetës mund të 
njohësh pafundësinë e dimensioneve.

Zhan Pol Sartre, mendon se njeriu është 
qenie që jeton vazhdimisht në mungesë. 
Pjesë e kësaj mungese janë edhe ndjenja e 
izolimit, tjetërsimit, e një largimi nga bota 
dhe njerëzit, largimit nga vetja. Munge-
sa mund të manifestohet edhe si ankth, 
tmerr, frikë, apo si shkëputje nga realiteti. 
Të gjitha këto karakteristika psikologjike të 
individit, së paku një herë në jetët tona e 
përshijnë secilin. Si të tilla, ato paraqesin një 
anë të natyrës njerëzore. Individi për fat të 
keq, vazhdimisht bën përpjekje tu shman-
get këtyre ndjenjave, duke i konsideruar si 
jo normale, jo të natyrshme, madje edhe 
duke i moralizuar deri në etiketime të tilla 
si ‘çmenduri’ apo ‘lajthitje’.  Kjo pikpamje 
për natyrën njerëzore është karakterisitkë 
e të gjitha shoqërive që në themele e kanë 
pasur ‘moralizimin’ dhe ‘normalizimin’. 
Të jesh normal nuk do të thotë të mos kesh 
ankth dhe frikë. Të jesh normal nuk e për-
jashton mundësinë e të qenurit pa strehë dhe 
jashtë rregullave. Dhembja është konfirmim 
i ekzistencës, është pohim i jetës ashtu siç e 
kemi. Të gjitha këto na bejnë të jemi njerëz, 
por ajo që do të duhej të na dallonte nga kjo 
gjendje e natyrshme dhe kafshërore është 
përpjekja për ta shndërruar këtë gjendje në 
Jetë, Art, krijm, humanizëm. Kjo përpjeke si-
zifiane për të gjetur kuptim brenda kushteve 
njerëzore dhe me qëllimin që ti tejkalojmë 
ato, në filozofinë e Niçes njihet si tejkalimi i 
njeriut-drejt Mbinjeriut. Ky i fundit nuk është 
një njeri që ka rënë nga malet apo nga ndonjë 
planet tjetër, nuk ka ndonjë nivel intelegjence 
më të lartë se njeriu i zakonshëm, nuk ka lin-
dur në ndonjë familje të privilegjuar dhe as 
nuk ka qenë më i mençuri. Mbinjeriu është 
brenda njeriut, jeton si potencial, si mundë-
si tejkalimi, si metafizikë. Mbinjeriu e bën të 



46

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
 

A
R

T
E

T
 

D
H

E
 

L
E

T
Ë

R
S

I
A

mundur që njeriu i zakonshëm të thyej limitet 
e vendosura nga rrethanat objektive(familja, 
shoqëria, fisi, ideologjia, etj) në pohim të jetës 
si shkalla më e lartë e Vetëdijes njerëzore. Të 
kesh frikë është njerëzore, të përballesh me 
frikën është mbinjerëzore.

Jim Morrison në poezitë e tij i trajton të gjitha 
temat e përmendura më lartë: ankthi, frika, 
autoriteti, sistemi, kërkimi, etj. Si i tillë Morri-
son mund të konsiderohet një Dionis i kohës 
së tij, jehona e të cilit do të dëgjohet deri sa 
njeriu të jetë njeri. 

Rilindja e Dionisit
Jim Morrison ndërroi jetë në moshë të ‘re’ 
(27 vjeç). Shumë e kanë gjykuar dhe do vaz-
hdojnë ta gjykojnë për jetën, por paradoksa-
lisht edhe për vdekjen e tij. Të merresh me 
vdekjen e tij do të thotë se nuk ke kuptuar 
fare nga artisti Morrison. Ta gjykosh pse jetoi 
27 dhe jo 127 vjet është ta fusësh në korniza.

A matet jetëgjatësia me kalendar apo 
me krijim?

“Nga filozofi i tij i 
preferuar, Friedrich 
Nietzsche, Jim u 
frymëzua për ti 
thënë “Po Jetës”. 
Asnjëherë nuk kam 
menduar se Jim 
ishte në udhëtim 
drejt vdekjes siç 
supozojnë shumë 
njerëz, dhe ende e 
gjykojnë mënyrë se 
si zgjodhi të jetojë 
dhe të vdes. Jim 
zgjodhi intezitetin 
dhe fuqinë në vend 
të gjatësisë, ashtu siç 
thoshte Nietzsche, “ai 
që nuk ligështohet”, i 
cili nuk thotë Jo, dhe 
i cili guxon të krijojë 
veten. Jimin e vrau 
etja për jetë dhe jo 
ndonjë dëshirë për të 
vdekur.” 

Dany Sugerman
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Jim Morrison në moshën 27 vjeçare pas një 
jete intenzive, vendosi të largohej në Paris. 
Vetëm pas disa muajsh ndërroi jetë, dhe 
shumë mendojnë se qëllimi i tij ishte pikëri-
sht ky. Shumë aludojnë edhe në vetëvrasje 
fakt i cili nuk ka shumë rëndësi.

“Një nga arsyet 
kryesore pse Jimi u 
zhvendos në Paris 
ishte për shkak se ai 
nuk mund të jetonte 
më me mitin të cilin 
ai vetë e ndihmoi 
të krijohej. Sepse 
Jim nuk donte të 
ishte perëndi. Jim 
Morrison deshi të 
ishte poet.” 

Dany Sugerman 

Për perënditë thuhej se ri-lindnin, kështu 
ndodhi edhe me Dionisin. Ashtu si Dioni-
si edhe Niçe do të ri-lind shumë herë tjera, 
aq herë sa individi do ta ndjej që prangat 
e autoritetit i janë rënduar dhe nuk e lënë 
të frymoj dhe shikoj diellin. Niçe rilindi si 
Morrison, ky i fundit do të ri-lind në ndonjë 
formë tjetër. Sa herë që njeriu e tejkalon ve-
ten, ai do të rilind sepse rilindja që ndodh 
benda jetës është rilindja e vetme. Të ri-
lindësh do të thotë të rikrijohesh nga vetja 
jote, për tu rikrijuar deri në pafundësi.

“Ndoshta doja vetëm 
të testoj kufinjtë 
e realitetit. Isha 
kurioz të di çfarë do 
ndodhte. Kaq ishte e 
tëra: Kuriozitet.”

Jim Morrison
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Të gjitha përgjithësimet janë të pasakta. Por 
disa përgjithësime të pasakta kanë qëllime të 
sakta: ato vënë në dukje diçka që përndry-
she do të shpërfillej. Disa përgjithësime janë 
të domosdoshme. Prandaj, kritika letrare ka 
nevojë për përgjithësime të pasakta për të 
vënë rrregull dhe t’i japë një trajtë të caktuar 
asaj që përndryshe do ishte një rrokopujë e 
pakuptueshme letrare.
Në librin “Albanian Literature: A Short His-
tory,” Robert Elsie e pagëzon me të drejtë 
letërsinë bashkohore shqiptare vetëm me dy 
fjalë: Liria dhe Kaosi. Për t’i dhënë kuptim 
lirisë dhe për ta tejkaluar këtë pështjellim të 
stërmadh, letërsia shqiptare sot ka nevojë 
për trajta përgjithësuese.

Përgjithësimi më pak i pasaktë për poezinë 
shqiptare është ky: poezia shqiptare është 
një premtim i papërmbushur.

Shumica e poetëve më të mirë shqiptarë 
kanë pikërisht këtë gjë të përbashkët: në 
poezitë e tyre të shkëlqyera shikon një 
premtim për diçka që do t’i përmbushë 
gjithë poezitë e tyre, vargjet e tyre premto-
jnë një plotësim përfundimtar të veprës së 
e tyre. Por, ky premtim askurrë nuk përm-
bushet.

Poezia e Jeronim De Radës asnjëherë nuk 
arriti ta përmbushë premtimin që jepte ve-

pra e tij e hershme “Këngët e Milosaos”: 
“Këngët e Serafina Topisë” e shikoj vetëm 
si një zhvillim të motiveve, simboleve, figu-
rave dhe qasjeve të paraqitura më parë edhe 
tek “Këngët e Milosaos”. Ndërkohë, vepra 
“Skënderbeu i Pafan” është vepër e dobët 
në krahasim me “Këngët e Milosaos” dhe 
“Këngët e Serafina Topisë”.

Naim Frashëri ende ngelet si një nga poetët 
më të mëdhenj të gjuhës shqipe vetëm për 
shkak të një vepre jashtëzakonisht të bukur, 
por të shkurtër: “Bagëti e Bujqësi”. Gjithë-
çka, tjetër që ai ka shkruar është ose një 
përsëritje më e dobët e “Bagëti e Bujqësi” 
ose thjesht diçka tmerrsisht e keqe dhe e 
palexueshme, si vepra e tij “Istori e Skën-
derbeut”.

Vepra poetike e Gjergj Fishtës, pavarësisht 
se sot ngrihet në qiell për arsye politike, nuk 
mund të futet as tek më të mirat në letërsinë 
e gjuhës shqipe. Fishta është një njeri me një 
rëndësi të madhe historike dhe kombëtare, 
por kjo gjë nuk e bën edhe poet të madh. 
Edhe premtimi i tij për të krijuar një epikë 
të madhe shqiptare, nëpërmjet “Lahuta e 
Malcis”, dështoi në një vepër me vlera gju-
hësore, por gati asnjë letrare. Fatkeqësisht, 
“Lahuta e Malcis” është një vepër e mër-
zitshme historike, tejmbushur me thirrje 
për luftë,- gjë që, mbase, ka kuptim histo-

Për PoeZiNë e Fatos araPit

Erlind Sulko



49

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
 

A
R

T
E

T
 

D
H

E
 

L
E

T
Ë

R
S

I
A

rik nëse e shikon nëpërmjet rrethanave ku 
ndodheshin shqiptarët në atë kohë, por s’ka 
kuptim brenda rrjedhës së letërsisë.

Një premtim i paplotësuar është edhe vepra 
e Migjenit,- megjithëse ato pak poezi që ai 
la, futen tek majat e poezisë shqiptare. Poe-
zia e Migjenit asnjëherë nuk u përmbush 
dot pasi u nda nga jeta tepër i ri. I njëjti për-
caktim vlen edhe për poezin e Lasgush Po-
radecit: ai asnjëherë nuk i tejkaloi dot lirikat 
e tij të ëmbla djaloshare. Mund të vazhdoj 
kështu edhe me shumë poet të tjerë, por po 
e lë me kaq.

Siç u mundova të rrëfej, një dënim, një fat i 
zi, një vdekje e parakohshme e ka pllakosur 
poezinë shqiptare: ajo gati përherë thyen 
fatin që parathotë. Në këtë kuptim, poezia 
shqiptare është një parathënie e papërm-
bushur, një veprim i pakryer, një vështrim 
drejt një shtegu të madh e hyjnor ku askush 
nuk arriti të udhëtonte.

Poezinë e Fatos Arapit e shikoj si një për-
jashtim, një çlirim nga kjo parathënie e er-
rët që ndjek nga pas poezinë shqiptare. Jo 
sepse Fatos Arapi nuk ka poezi të dobëta. 
Ka shumë të tilla. Por, poezia e Fatos Ara-
pit është një nga ato pak përjashtimet, sepse 
në ndryshim nga shumë poetë shqiptarë, ai 
ka një mori të madhe poezish të përkryera. 
Dhe një poet vlerësohet për poezitë e tij të 
përkryera, e jo për poezitë e tij të dobëta. 
Edhe Uallt Uitman (Walt Whitman) ka plot 
poezi të dobëta, siç ka edhe Pablo Neru-
da. Do ishte një gabim letrar nëse ne do ta 
vlerësonim gjithë krijimtarinë e tyre duke u 
bazuar tek veprat e tyre të dobëta. E njëjta 
gjë vlen edhe për poezinë e Fatos Arapit. 
Mendoj se vepra poetike e Fatos Arapit ar-
riti të përmbushë vetveten, vargjet e tij ar-
ritën të piqen deri në përsosmëri. Gjuha në 

poezinë e Fatos Arapit arriti të rritej deri në 
kulmin e përkryerjes së saj dhe na la si dhu-
ratë hyjnore neve, lexuesve mosmirënjohës, 
një mori të madhe poezish të pavdekshme.

Por, madhështinë e poezisë së Fatos Arapit, 
nuk e shikoj thjesht tek fakti se arriti të kri-
jojë një mori poezish të mrekullueshme. Më 
shumë se kaq, vlerën më të madhe të veprës 
poetike të Fatos Arapit e shikoj tek mun-
dësia që shfaq poezia e tij për t’u ngjizur 
përfundimisht në një trajtë të përkryer, të 
caktuar dhe të njëjtësuar. Fjalën trajtë, këtu, 
jam duke e përdorur në kuptimin e fjalës 
“mythos” tek “Poetika” e Aristotelit: një 
ngjizje, një trajtë e plotësuar, një bashkim 
organik që lejon veprën të jetë e njëjtësuar. 
Aristoteli e përdor këtë koncept të mythos 
vetëm për të përsiatur vepra që janë qartësi-
sht të ndara me një fillim e fund: një epikë e 
caktuar ose një dramë.

Parimet letrare që Aristoteli zhvilloj tek libri 
“Poetika” nuk duhet as të ndiqen verbëri-
sht e as të braktisen tërësisht. Mendoj, se 
zgjidhja e duhur është që ne t’i zhvillojmë, 
ndryshojmë dhe përshtasim parimet letrare 
të Aristotelit,- edhe aty ku ai nuk mundi t’i 
çonte. Dhe gjëja më frytëdhënëse tani për 
tani për kritikën letrare mendoj se do ishte 
pikërisht një zhvillim i konceptit të mythos 
në letërsi. Në rastin konkret, konceptin 
e bashkimit organik ose mythos e hasim 
edhe tek të gjithë poetët e mëdhenj lirikë, 
megjithëse në një lloj trajte bashkimi ndry-
she. Në një vepër si drama, me një krye 
dhe fund të përcaktuar qartazi, kemi një 
bashkim organik nëpërmjet zhvillimit li-
near ose vijëdrejtë. Ndërkohë, që në poe-
zitë e shpërndara lirike kemi një bashkim 
organik nëpërmjet zhvillimit përsëritës: një 
zhvillim që bashkon nëpërmjet riardhjes së 
përhershme, një ripërsëritje që tregon duke 
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u shfaqur në rrethana të reja. Në poezinë e 
Fatos Arapit shikoj pikërisht këtë mundësi e 
të pasurit të një bashkimi organik në poezitë 
e shpërndara lirike nëpërmjet përsëritjes së 
një trajte të njëjtësuar.

Trajta e njëjtësuar që hasim në poezitë e 
Fatos Arapit është kjo: poezia si një bash-
këbisedim me gjithësinë, një bashkëbise-
dim i drejtpërdrejtë, i fshehtë dhe i thellë 
me gjithçka që na rrethon. Poezia e Fatos 
Arapit është një bashkëbisedim intim me 
botën. Siç edhe jam munduar ta tregoj në 
një shkrim të mëparshëm, poezitë e shpërn-
dara lirike të Frederik Rreshpes mund t’i 
njëjtësojmë dhe kuptojmë si një udhëtim 
i vazhdueshëm zhgënjimesh dhe vdekjesh 
së njëpasnjëshme. Ndërkohë, poezitë e 
shpërndara lirike të Fatos Arapit mund t’i 
njëjtësojmë dhe kuptojmë si një udhëtim i 
pareshtur bashkëbisedimesh të drejtpërdre-
jta dhe të fshehta me gjithësinë. Në pjesën 
e mëposhtme të shkrimit do mundohem 
pikërisht të paraqes ndalesat gjatë këtij ud-
hëtimi bashkëbisedimesh në poezinë e Fa-
tos Arapit.

Një nga bashkbisedimet më të rëndësishme 
dhe më të hershme në poezinë e Fatos Ara-
pit është bashkbisedimi me dashurinë. Ky 
bashkëbisedim nis që në zanafillën e vetë 
veprës së Fatos Arapit, në veprën e tij të 
parë Shtigje Poetike, botuar në 1962. Ja një 
poezi nga ky libër:

TI DO VISH

Ti do vish, e dashur, si s’do vish?
Kur e di se unë ty të pres
duke ndjer’ frymëmarrjen e vet mbrëmjes
duke ndjer’ frymëmarrjen e vet pritjes
duke ndjer’ frymëmarrjen e vetmisë
Ti do vish, e dashur, si s’do vish?

Kur e di që unë po të mundnja,
rreth vetvetes rruzullin do vërtitnja
si një portokall’ në dorën time-
të rrjedhë koha shpejt
e ti të vish…

Në këtë poezi, kemi pikërisht një bashkë-
bisedim me dashurinë,- ku e dashuruara ka 
marrë trajtën e dikujt që s’po vjen, pavarë-
sisht përmallimit të tejskajshëm të rrëfyesit. 
E dashura nuk vjen edhe nëse ai do mund 
të ndryshonte vetë rrjedhën e kohës duke 
rrutulluar botën si një portokalle në dorën 
e tij,- dhe nuk mund të mos theksoj këtu 
bukurinë e vargjeve dhe shfaqjes që ato 
përcjellin. Siç e shikojmë në këtë poezi por 
do e hasim edhe në poezitë e tjera të Fa-
tos Arapit, ky bashkëbisedim poetik është 
përherë i drejtëpërdrejtë. Vetë kjo poezi fil-
lon me një pyetje që i drejtohet drejtpërdre-
jt të dashurës: Ti do vish, e dashur, si s’do 
vish?

Ky bashkëbisedim për dashurinë rishfaqet 
sërish në librin Poema dhe Vjersha botuar 
në 1966.

MBI SUPIN E KOHËS SIME

Mbi supin e kohës sime
kryet pështeta.
S’dremita. Nuk fjeta.
Mbi supin e kohës sime,
si mbi supin e Asaj,-
rashë në mendime.

Kjo poezi është një bashkëbisedim për 
dashurinë, por jo më drejtuar Tjetrit ose 
Asaj, por drejtuar nga vetvetja. Këtu rrë-
fimtari i rrëfen vetvetes. Edhe kryet ai i 
mbështet mbi supin e kohës së tij, e jo mbi 
supet e Asaj,- megjithëse rrjedha e kohës 
së tij e kujton pikërisht për atë ku ai do të 
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ishte. Rrëfimtari bie në rrjedhën e mendi-
meve të vetvetes. Kjo zhytje brenda kohës 
së brendshme është në thelb një rënie në 
kujtimet e tij,- dhe këtu nuk duhet të anash-
kalohet lidhja që bëhet midis kujtesës dhe 
kohës. Pavarësisht, nëse koha në vetvete 
mund të vazhdojë ose jo pa kujtesën tonë, 
një gjë është e sigurtë: përjetimi jonë i kohës 
nuk mund të vazhdojë pa kujtesën. Pa ku-
jtesë nuk ka një rrjedhje të brendshme të 
ngjarjeve e si pasojë nuk mund të ketë as 
ndonjë përfytyrim të kohës, se vetë koha 
nuk është asgjë më shumë se sa mënyra se 
si rrjedh diçka.

Kemi sërish një rikthim tek bashkëbisedi-
mi me dashurinë në veprën Duke Dalë Prej 
Ëndrrës, botuar në 1989, me poezinë “Ti 
do t’më dashurosh patjetër”.

TI DO T’MË  
DASHUROSH PATJETËR

Ky qiell i prillit pa ty ësht’ i vjetër.
Shkon një trishtim e ja ku vjen një tjetër.
Në mallin tënd ky karafil i egër. –
Ti do t’më dashurosh patjetër!
Në sytë e tu mijra diej të vegjël
e ndezën natën dhe ditën e ndezën.
Mirë sot, po si durohet pa ty nesër? –
Ti do t’më dashurosh patjetër!
Kapërcej ty e kapërceva veten,
dhe përtej vetes kapërceva jetën,
dhe përtej jetës kapërceva vdekjen. –
I hapa krahët të pushtoj ty vetëm:
Ti do t’më dashurosh patjetër.

Poezitë e dashurisë janë më të vështirat për 
t’u përsiatur, pasi ato shpesh s’kanë asgjë 
për të shkoqitur: ato zakonisht shprehin 
vetëm një thjeshtësi ndjenjash të hijshme.  
Dhe thjeshtësia e dashurisë shpesh kriset 
dhe thyhet nga kritika letrare të lodhshme. 

Poezitë e dashurisë nuk janë për t’u men-
duar, por për t’u jetuar. Pavarësisht kësaj, 
mund të them se në këtë poezi shohim 
sërish një bashkëbisedim të drejtpërdrejtë 
me Atë. Rrëfimtari i drejton Asaj një pyetje: 
Mirë sot, po si durohet pa ty nesër?

Gjithashtu, dua të them se në poezinë e më-
sipërme të Fatos Arapit dashuria shfaqet si 
një mënyrë për të tejkaluar vetveten, jetën 
dhe vdekjen. Njeriu përjeton dashuri të 
ndryshme në jetën e tij: dashuria si bash-
kim vllazëror me tjetrin (philia), dashuria 
si flijim për tjetrin (agape) apo dashuria si 
njëjtësim me tjetrin (eros). Në rastin e kësaj 
poezie kemi pikërisht një dashuri erotike, ku 
vetë rrëfimtari vdes, tejkalon vetveten, jetën 
dhe vdekjen, për t’u njëjtësuar me tjetrin. 
Dashuria erotike përherë kërkon vdekjen e 
unit, pasi uni duhet të braktiset si shkëm-
bim për njëjtësimin e ri. Siç i mëshon edhe 
Zhorzh Bataj (George Bataille) në librin e tij 
të njohur: “Erotizmi: nga dashuria erotike 
përherë humb vetvetja.”

Në librin “Ku Shkoni Ju Statuja”, botuar në 
vitin 1990, prapë rishfaqet bashkëbisedimi 
me dashurinë, por sërish në një trajtë tjetër. 
E kam fjalën për poezinë “Penelopës”.

PENELOPËS

Nuk ka mbaruar endja e pëlhurës, Penelopë.
Ende nuk është kthyer nga Troja Odiseu.
Ishujve të kohës endet…
Po vuri këmbën mbi bregun e thatë
me vdekje dhëndurësh do ta mbjellë Itakën.
Vazhdo të endësh, Penelopë.
Rrahja e avlëmendit tënd
është krismë e përjetshme e valëve të Jonit.
Ti mos u mërzit, mos u lodh duke pritur, 
o grua.
Kemi nevojë për një ëndërr malli në sy,
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dhe vetë ajo, Dashuria, ka nevojë për pafaj-
sinë tonë.
Mos më moho, Penelopë.

Në këtë poezi, e përfshehta Ajo, Asaj që 
Arapi shpesh i drejothet në poezitë e tij, 
ajo Tjetra e dashuruar, merr një trajë të 
përcaktuar: ajo shndërrohet në Penelopën. 
Bashkëbisedimi me dashurinë tani merr 
trajtën e një bashkëbisedimi me Penelopën. 
Penelopa është gruaja e Odises, e cila pa-
varësisht mungesës së gjatë të Odises në 
Itakë dhe trysnisë së mëtonjsve të tjerë që 
duan të martohen me të për të marrë push-
tetin, ende i ngel besnike dashurisë për Odi-
seun dhe beson në rikthimin e tij. Në librin 
Odiseja, tregohet se Penelopa për të larguar 
mëtonjësit, i thotë atyre se do martohet me 
një nga ata kur ajo ta ketë përfunduar endjen 
e një pëlhure për Laertin, atin e Odises. Por 
Penelopa e end këtë pëlhurë gjatë ditës dhe 
e tjerr gjatë natës. Vargu i parë i kësaj poezie 
të Arapit, rrëfimtari i kërkon së dashurës të 
presë, të durojë një përsëritje të pafund: se 
ai, Odiseu, do të kthehet. Tjeri këtu merr 
trajtën e Penelopës, ndërkohë rrëfimtari 
është një bashkëbisedues i paqartë: mbase, 
një shërbëtore e Penelopës, mbase i ati ose 
biri i Odiseut. Ose mbase vetë Odiseu që 
flet për veten e tij në fillim në vetën e tretë, 
por që më pas i drejtohet Penelopës në 
vetën e parë që mos ta mohoj. Pavarësisht 
kësaj, udhëtimi i Odises në këtë poezi është 
vetë koha. Odiseu ende nuk është kthyer 
në Itakë sepse ka humbur nëpër ishujt e 
kohës. Prandaj, ajo që e ndanë Penelopën 
nga Odiseja është vetë koha. Nuk dua të lë 
pa përmendur edhe këto dy vargje të sh-
këlqyera:

“Po vuri këmbën mbi 
bregun e thatë 
me vdekje 
dhëndurësh do ta 
mbjellë Itakën.”

Siç dihet edhe nga libri “Odiseja”, mbasi 
kthehet në Itakë, Odiseu i vret mëtonjësit 
e gruas dhe pushtetit. Por, ajo që është e 
bukur në këto dy vargje është mënyra se si 
kjo ngjarje ritregohet poetikisht: sa të prekë 
këmba e Odises bregun e Itakës, do ta mb-
jellë atë vend jo me jetë, por me vdekje. 
Por edhe më e rëndësishme në këtë poezi 
është se vetë rrëfimtari thotë se kjo largësi 
kohore midis Penelopës e vetë atij është e 
nevojshme. Rrëfimtari nuk thotë se ne kemi 
nevojë për njëri-tjetrin, nuk thotë se ai është 
i etur për dashuri, por se ne të gjithë kemi 
nevojë për një ëndërr malli. Kështu shpre-
het paradoksi më i madh i dashurisë: ne e 
duam Tjetrin më fortë pikërisht kur Tjetri 
nuk është pranë nesh. Kur qëllimi i dashu-
risë arrihet, atëhere dashuria përmbushet 
dhe ngel vetëm zbrazëtira. Prandaj, ne kemi 
nevojë jo për përmbushjen e dashurisë, por 
për një dashuri të përjetshme që s’do përm-
bushet asnjëherë: një ëndërr malli në sy. Ky 
është edhe flijimi që të dashuruarit i bëjnë 
Dashurisë: ata pranojnë të duan tjetrin me 
kusht se do pranojnë zbrazëtinë brenda 
vetes. Se nëse vetvetja është e përmbushur, 
atëhere s’ka as nevojë për t’u bashkuar me 
Tjetrin. Pranimi i këtij paradoksi të dashu-
risë është edhe arsye pse Dashuria ka nevojë 
për pafajsinë tonë.

Në veprën poetike të Fatos Arapit kemi 
sërish një rikthim tek bashkëbisedimi me 
dashurinë në librin “Më duhet një gjysëm 
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ëndrre”, botuar në vitin 1999. Në këtë libër, 
bashkëbisedimi me dashurinë arrin majën e 
praruar me anë të dy poezive: “E paëndërr-
ta ime” dhe “Mos eja në ëndërr.”

E PAËNDËRRTA IME

Më duhet një gjysëm ëndrre,
e paëndërrta ime.
Vë kokën në gjoksin tënd
e aty përplasem
te koka e një tjetri.
Më duhet një gjysëm ëndrre.
Shigjetat e orës së dorës
tutje i shtyjnë kalimtarët,
në ditë të rrëpirta tiranase.
Shpirtra joshpirtra që shkojnë…
Bri meje dikush flet me vete,
pa e kuptuar besoj në rrëfimin e tij.
Dikush, prej zhgënjimi të egër,
mbërthen kryqe të reja.
I hedh një gjysëm leku
dhe blej kryqin tim.
Tani që ta ngre
më duhet një gjysëm ëndrre,
e paëndërrta ime.
Në këtë poezi, Tjetri i dashuruar, nga Pe-
nelopa, shndërrohet në të paëndërrtën. 
Duket sikur kjo poezi fillon pikërisht aty 
ku mbaroi poezia “Penelopës”: më duhet 
një ëndërr. Por, tani zëri i rrëfimtarit është 
më i dëshpëruar: ai nuk beson më se do 
mund ta gjejë edhe një ëndërr që lind etjen 
e amshuar për dashuri. Ai kërkon vetëm një 
gjysëm ëndrre. Kërkon një ëndërr, jo për t’u 
përmbushur, por vetëm sa për të mbijetuar. 
Asgjë nuk e shpreh më mirë këtë bjerrje të 
rrokakrejtshme të shpresës se sa të kërkosh 
një gjysëm ëndrre nga e paëndërrta. Rrë-
fimtari këtu kërkon të pamundurën: kërkon 
ëndrrën nga e paëndërrta. Rrëfimtari do të 
qendrojë e të prehet tek Ajo, por vetëm për-
plaset tek një tjetër. Rrëfimtari nuk ka më 

një vend ku të qendrojë: çdo gjë e përplas 
me një gjë tjetër. Prandaj, dhe ai lutet se i 
duhet një gjysmë ëndrre për të mbijetuar.

Por, shiko si përcaktohen kalimtarët tira-
nas: “shpirtra joshpirtra që shkojnë”. Ky 
përcaktim i kalimtarëve tiranas, nëpërmjet 
vetëkundërshtimit të vetëvetes, sendërgjon 
mjeshtërisht mjedisin shpirtëror të kësaj 
poezie: njerëz që ikin drejt diçkaje që as vetë 
nuk e dinë, kërkimi i një gjysmë ëndrre nga e 
paëndërrta, njerëz që shtyhen nga shigjetat 
e orës e jo nga vetëvetja, dikush mbështetet 
tek gjoksi i asaj por përnfudon tek koka e 
një tjetri, besimi në në rrëfimin të çfarëdo-
shëm, lënie dhe rimarrje kryqesh.

Përfaqësia e kryqit këtu ka një rëndësi të 
madhe. Sigurisht, kryqi këtu lidhet me 
kuptimin që kryqi ka në botëkuptimin e 
krishterë. Me pak fjalë, kryqi përfaqëson 
vuajtjen e hyjnishme. Kryqi është flijimi i 
Perëndsisë për njeriun. Krishti u detyrua 
të mbaj kryqin e tij para se të kryqëzohej. 
Mbas vdekjes së Krishtit, edhe vetë besim-
tarët mbajnë kryqin e tyre. Mbajtja e kryqit 
në këtë kuptim është pranimi i vuajtjes dhe 
flijimit hyjnor. Në poezinë e mësipërme të 
Arapit, dikush i zhgënjyer mbërthen kryqe 
të reja, mbërthen vuajtje dhe flijime të tjera, 
mbërthen një fe tjetër. Edhe rrëfimtari merr 
kryqin e tij: gjëja më e çuditshme është se atij 
i duhet ta blejë atë. Pavarësisht kësaj, tani atij 
i duhet ta mbajë këtë kryq, t’i durojë këto 
vuajtje hyjnore e të vazhdojë në këtë flijim. 
Prandaj, dhe atij i duhet një gjysmë ëndrre që 
të mbijetojë nga kjo vuajtje dhe flijim.

Ndërkohë në të njëjtin libër, botuar në 1999, 
gjejmë edhe poezinë “Mos eja ne ëndërr,” e 
cila pavarësisht ngjashmërisë me poezinë “E 
paëndërrta ime,” përçon një kuptim të kun-
dërt me të.
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MOS EJA NË ËNDËRR

Mos eja në ëndërr, e paëndërrta ime.
Nuk jam Safua me zemër të brishtë. –
Ngopur me vdekjen e dashurisë
gjer në grykë, jam!
Edhe në gjumin e vdekjes
trembem nga britma ime
për ty.
Mos eja në ëndërr, e paëndërrta ime.
Mos e bëj shakanë e mbrëmshme.
Si ta duroj ditën,
që më sheh me sy ëndrre?

Sërish, këtu kemi një bashkëbisedim me 
dashurinë, ku rrëfimtari së dashurës i dre-
jtohet si “e paëndërrta.” Por, ndryshimi i 
madh këtu është se rrëfimtari nuk i kërkon 
më Asaj një gjysmë ëndrre, por pikërisht që 
Ajo mos t’i vijë më në ëndërr. Ëndrra është 
shndërruar në një ankth. Shohim zhgënjimin 
e plotë të rrëfimtarit nga dashuria: ai nuk 
kërkon më as një gjysmë ëndrre malli për të 
mbijetuar. Ai është i ngopur me vdekjen e 
dashurisë. Dhe kështu përfundon bashkë-
bisedimi me dashurinë në veprën poetike të 
Fatos Arapit.
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Grupi i muzikës ‘rock’ “The Doors”, i the-
meluar më 1965 në Los Angeles(USA), 
shënon një moment historik në vetëdijen 
për liri. Jim Morrison, lideri dhe poeti i gru-
pit, e përdori poezinë dhe muzikën për tu 
revoltuar ndaj tabuve dhe autoriteteve në 
shoqërinë amerikane. Emri “The Doors” u 
vendos nga Morrison, i frymëzuar nga li-
bri i Aldus Hakslli (Aldous Huxley) - ”The 
Doors of  Perception” (Dyert e Percep-
timit). Morrison duke u bazuar edhe tek 
Hakslli, besonte se njeriu jeton në iluzione, 
dhe përmes artit na fton të thyejmë murin 
iluzor dhe të kalojmë në anën tjetër (Break 
on Through). Kalimi në anën tjetër nuk 
nënkupton se do të gjendet e ‘Vërteta’, por 
vetëm se e ‘Vërteta’ që i është servuar in-
dividit nga shoqëria, morali, autoriteti apo 
ideologjia, do të relativizohej, dhe individi 
do ta kuptojë se jeta mediokre dhe mono-
tone e përditshmërisë, apo thënë ndryshe, 
jeta pas dyerve të Moralit dhe Politikës është 
vetëm një iluzion dhe se ai është i lirë të rea-
lizohet i pavarur. Njeriu është i lirë të mos 
përkoj askund dhe përsëri të jetë i lumtur. 
Kur dyert e perceptimit të hapen, njeriu do 
ta njoh pafundësinë e mundësive. 

Dyert e perceptimit janë metaforë e njohjes. 
Për tu hapur dyert e perceptimit, pra për të 
njohur, njeriu duhet të provoj të zhvishet nga 
paragjykimet e shoqërisë, moralit, religjionit, 

autoritetit, shkollës, mësuesit, ideologjisë, 
idealizmave… sepse duke qenë i veshur me 
petka të tilla dogmatike, absolute dhe njëdi-
mensionale, njeriu nuk mund ta njoh njeriun, 
përkundrazi, njeriu nga pozita të tilla vetëm 
do të paragjykojë, dhe shoqëritë do të ndahet 
në grupe që promovojnë urrejtjen, domini-
min dhe shkatërrimin. Pas gjithë kësaj fshi-
het pamundësia për ta njohur dhe realizuar 
Unin(veten). Kjo gjendje pamundësie krijon 
firkë, pasiguri, urrejtje…

Mjeti për të arritur këtë zhveshje lakuriqe, 
për ti hapur dyert e perceptimit dhe për ta 
kuptuar se e vërteta e vetme është se, ‘nuk 
ka të vërteta absolute‘, bëhet përmes Artit, 
përmes aktit krijues, apo në rastin e Morrison 
përmes poezisë. Të komunikuarit përmes ar-
tit, dashurisë dhe të bukurës, i’a mundëson 
individit ta njoh veten dhe tjetrin pa para-
gjykime dhe me sinqeritet, sepse tashmë nuk 
ka shtypës dhe promovues të të Vërtetës dhe 
Moralit. Në këtë pikë bëhet vetëdisimi se çdo 
gjë është iluzion dhe e vërteta është vetëm 
brenda vetes time. Vetja ime është Universi 
im.

liNdja e vetes, KaloN Nga  
Porta e vdeKjes

Ardian Batusha

“If  the doors of  perception were cleansed, everything would appear to man as it is,  
infinite.”- William Blake
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Poezia “Fundi”
Në poezinë “The End” apo “Fundi”, Mor-
rison trajton një problem shumë të rëndë-
sishëm ekzistencial: Problemin e shkëputjes 
së individit nga ‘lidhjet fillestare’, me qëllim 
realizimin e lirisë për veten. Një rilindje, për 
të pasur një vdekje dinjitoze. Përmes revoltës 
si mjet për tu shkëputur, tek poezia “Fundi”, 
ilustrohet faza e parë e shkëputjes së individit 
nga ‘lidhjet fillestare’(familja). Në përgjithësi 
në poezitë e Morrisonit gjejmë motive ekzis-
tenciale dhe probleme si: Vdekja, liria, ankthi, 
apo autoriteti.

Me ‘The end’, Morrison aludon në vdekjen. 
Vdekjen ai e sheh si një çliruese nga dhem-
bjet dhe vuajtjet e ekzistencës, dhe në këtë 
kuptim, vdekja nuk do duhej të shihet me pe-
simizëm, por përkundrazi, si një shpëtim nga 
të jetuarit dhe vuajtjet. Për këtë gjë Morrison 
do të shprehej:

“Por njerëzit i 
frikohen vdekjes më 
shumë se dhembjes. 
Është e çuditshme se 
si i frigohen vdekjes. 
Jeta të lëndon disa 
herë më shumë se 
vdekja. Në momentin 
e vdekjes nuk ka më 
dhembje. Vdekja do 
të duhej të ishte miku 
jonë.”

Me këtë ide mbi vdekjen, Morrison mun-
dohet ta relativizoj vdekjen. Vdekja në fakt 

vetëm është duke ironizuar. Po ironizon me 
ata që jetën e promovojnë si një ferr dhe ku 
dhembja shihet si një gjë e keqe. Ta kategori-
zosh dhembjen dhe vuajtjen si diçka të keqe, 
dhe në anën tjetër, të kundërtën e dhembjes, 
si të mirë dhe si qëllimin e fundit të jetës, është 
me fjalë tjera të krijosh një dogmë-Dogmën e 
‘të Mirës’ dhe ‘të Keqes’. Duke e promovuar 
jetën si ferr, njeriut ju premtua parajsa. Kjo 
ka qenë mënyra dogmatike për ta mbajtur 
njeriun nën kontroll dhe për t’ia shuar instik-
tin për Jetë, Liri dhe krijim.

Këtu Morrison e përfaqëson filozofinë e Fri-
drik Niçes. Sipas Niçes, dhembja do të duhej 
të ishte burim i krijimeve të reja dhe realizimit 
të vetes. Dhembja është vetëm një gjendje e 
njeriut, dhe kësaj gjendje(ndjenje) nuk du-
het t’ia mveshim kategoritë morale. Njeriu 
nuk duhet të dorëzohet përballë dhembjes. 
Vuajtja dhe dhembja janë të pashmangshme 
për të krijuar vlera-për të shkuar përtej së 
mirës dhe së keqes. Vuajtja duhet parë si 
shenjë se njeriu po jeton, se njeriu po ndjen, 
është gjallë dhe po tenton të zhvillohet. Po ta 
largonim vuajtjen dhe dhembjen, do të ishim 
të vdekur. Kjo qasje nuk duhet keqkuptuar si 
një filozofi që promovon vuajtjen dhe dhem-
bjen, por si një filozofi që na mëson si të për-
ballemi, duke e pranuar fillimisht se vuajtja 
ekziston dhe nuk është e keqe. Ky është edhe 
parimi kryesor i filozofisë ‘Stoike’.
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“Dhimbja dhe vuajtja 
janë gjithmonë të 
pashmangshme 
për një inteligjencë 
të madhe dhe një 
zemër të thellë. 
Njerëzit e mëdhenj, 
mendoj, që kanë 
trishtim të madh në 
tokë.”

Fiodor Dostoevski

Në vazhdim të poezisë, Morrison trajton në 
mënyrë metaforike shkëputjen e individit nga 
‘lidhjet fillestare’-kafshërore, të cilat me iner-
ci e tërheqin atë drejt sigurisë, rehatisë, mo-
notonisë, mungesës së krijimit. Këto lidhje 
fillestrare, në teorinë e Frojdit i gjejmë tek: 
Kompleksi i Edipit. Sipas Frojdit individi për 
tu shkëputur duhet në mënyrë metaforike ta 
‘vras babain’(autoritetin). Në poezinë “Fun-
di”, Morrison këtë shkëputje e përshkruan 
kështu:

“Father, yes son, I 
want to kill you,
Mother…I want to…
fuck you“

Individit pasi të ketë arritur shkëputjen nga tu-
tela ‘kafshërore’ e familjes dhe fisit, do ti hapen 
mundësi të reja për ta realizuar veten si një 
njesi e pavarur. Në këtë kuptim, “Fundi” apo 
“Vdekja” tashmë merr një kuptim metafizik. 
Vdekja tani kuptohet si një mohim i vetes, si 
mohim i vlerave tradicionale dhe esencialiste, 
mohim i moralit të gatshëm, si mohim i së 
djeshmes: Mohim i babait, nënës, mësuesit, sh-
kollës, profesionit, policit, luftës, pushtetit, auto-
ritetit, mohim i të ‘Vërtetës’. Për tu vet-realizuar 
individi duhet të mohoj. 
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Mohimi në filozofinë e Niçes ka rrolin vendim-
tar në rrugën drejt krijimit të vlerave. Për të arri-
tur ‘Mbinjeriun’ duhet të mohosh moralizmat.

Morrison në fund të poezisë shkruan:

‘It hurts to  
set you free
But you’ll never  
follow me
The end of laughter 
and soft lies
The end of nights  
we tried to die.’

Liria të lëndon, liria është dehëse, liria sh-
kakton ankth, liria është e rëndë për tu 
mbajtur në supe... Por kush tjetër pos njeriut 
mund ta njoh dimensionin e lirisë? Filozofi 
ekzistencialist Zhan Pol Sartre, thotë se “nje-
riu është i dënuar të jetë i lirë”. I dënuar sepse 
ai e ka vetëdijen, i dënuar sepse ai duhet të 
përballet i vetëm me zgjedhjet në jetë, duhet 
ti realizoj përgjegjësitë si individ. Liria është 
vetëm në potencial, ajo nuk vjen bashkë me 
jetën sepse në jetë ka edhe religjion, moraliz-
ma, ideologji... Njeriu është i dënuar të jetë 
i lirë sepse kur ta kuptojë se në botë nuk ka 
vlera absolute, ai do të ndjejë një vetmi të 
madhe. Do ta ndjej në supet e tij barrën e 
gjithë Universit, barrën e të ekzistuarit, bar-
rën e vdekjes. Kur vetëdisohesh për vdekjen, 

aty nuk ka më gënjeshtra, as kalkulime. Me 
vdekjen bien poshtë të gjitha maskat

Vetëdisimi mbi lirinë ka qenë tema kryesore e 
rrymës së ekzistencializmit. Pastaj se si do të 
realizohet liria nuk mund ta lexojmë askund 
dhe as nuk mund të na tregojë ndokush. Li-
rinë duhet ta realizojmë vet. Kjo është detyra 
më e rëndë për njeriun por edhe më fisnikja 
githsesi.
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rilKe i shKruaN Poetit të ri

Përktheu: Arbër Çeliku

Letra dhe këshilla drejtuar poetit të ri, ose 
ndonjë artisti tjetër, që është në fazën e en-
tuziazmit krijues, kanë shkruar dhe kanë 
dhënë edhe letrarët edhe krijues të arteve 
të tjera.

Mirëpo këto letra të Rajner Maria Rilkes 
janë shkruar në trajtën e prozës letrare dhe 
si të tilla shquhen për interesimin e gjerë dhe 
të thellë.

Letrat të shkruara prej vitit 1903-1908, 
Rilke ia ka dërguar poetit të ri, Franc Ksaver 
Kapus, i cili nga poeti i madh gjerman ka 
kërkuar vlerësim gjykues për vjershat e tij.

Në total janë dhjetë letra që Rilke i’a dërgon 
poetit të ri. Më poshtë po e sjellim letrën e 
parë të Rilkes. 

Paris, 17 shkurt 1903

I nderuar zotëri,

Nuk ka shumë që e kam marrë letrën tuaj. 
Desha t’ju falenderoja për besimin e madh që 
shprehni në të. Unë nuk mund të gjykoj për llojin 
e vargjeve tuaja; sepse nuk e kam atë të drejtë. 
Me asgjë tjetër nuk mund të preket më shumë 
një vepër arti se sa me fjalë kritikuese: mund të 
vijë deri te shumë keqkuptime. Gjërat nuk janë 
aq të kapshme dhe as që thuhen me fjalë, ashtu 

siç duam të besojmë ne në të shumtën e rasteve. 
Shumica e ngjarjeve nuk thuhen dot me fjalë, ato 
zhvillohen në një hapësirë, në të cilën kurrë nuk 
ka mundur të depërtojë fjala, dhe më të pathënat 
nga të gjitha janë veprat e artit, këto ekzistenca 
enigmatike, jeta e të cilave në krahasim me tonën, 
e cila ik me vrap, zgjat çuditërisht përjetësisht.

Më lejoni t’ju them që vargjet tuaja nuk janë të 
llojit të veçantë, por një përpjekje e qetë drejt per-
sonales. Këtë e ndjej më së forti në poezinë e fundit 
“Shpirti im”. Aty diçka tepër e veçantë do të vijë 
në shprehje. Dhe në poezinë e bukur “Leopardit” 
mbase rritet një lloj afërie me këtë të madhëri-
shmen, të vetmuarën. Megjithatë, poezitë ende nuk 
janë diçka më vete, as ajo e fundit dhe as ajo e Leo-
pardit. Letrës tuaj të shkëlqyeshme që i shoqëronte 
vargjet, nuk i mungon forca të më sqarojë disa 
mangësi, të cilat edhe unë i ndieva gjatë leximit të 
vargjeve tuaja, pa mundur t’i numëroj tani.

Ju më pyesni, në janë të mira vargjet tuaja. Ju më 
pyesni mua. Më parë keni pyetur edhe të tjerë. Ua 
dërgoni revistave. Ata i krahasojnë me poezi të 
tjera dhe shqetësoheni kur disa redaksi ua refuzo-
jnë. Tashti (nëse më lejoni t’ju këshilloj) ju lutem 
të hiqni dorë nga e gjithë kjo. Ju shihni prej jashtë 
dhe këtë para së gjithash nuk guxoni ta bëni tash-
ti. Askush nuk mund t’ju këshillojë dhe askush 
nuk mund t’ju ndihmojë, për këtë të jeni të bindur. 
Ekziston vetëm një mjet i vetëm. Mundohuni të 
depërtoni në thellësinë e shpirtit tuaj. Zbuloni sh-



kakun që ju çon të shkruani; vërtetojeni në i ka ai 
rrënjët në skutat më të thella të zemrës tuaj, pyesni 
veten në do vdisnit nëse u ndalohej të shkruanit. 
Kjo para se gjithash: pyesni veten në orën më të 
qetë të natës: e kam patjetër të shkruaj? Bini në të 
thella pas një përgjigje të thellë. Dhe po qe se do të 
ishte ashtu, domethënë po qe se përgjigja e juaj do 
të ishte thjesht “e kam të domosdoshme”, atëherë 
ndërtojeni jetën tuaj sipas kësaj domosdoshmërie; 
jeta e juaj deri në çastin e fundit duhet patjetër të 
jetë një shenjë dhe një dëshmi e kësaj shtytjeje. Pas-
taj afrojuni natyrës dhe përpiquni të thoni, sikur 
të ishit njeriu i parë i kësaj bote, se çka shihni dhe 
përjetoni, çka doni dhe çka humbisni. Mos sh-
kruani poezi dashurie; në fillim shmangiuni atyre 
formave, që janë të zakonshme dhe të rrahura nga 
të tjerët: ato janë më të vështirat sepse duhet një 
forcë e papërshkruar të japësh diçka tënden. Pran-
daj shpëtojeni veten nga motivet e përgjithshme që 
ua imponon përditshmëria; përshkruani trishtimet 
dhe dëshirat tuaja, mendimet e çastit dhe besimin 
në diçka të bukur – të gjithë këtë përshkruajeni 
me një çiltërsi të pashoq dhe për ta shprehur atë, 
përdorni gjërat e rrethit tuaj, imazhet e ëndrrave 
dhe të kujtimeve tuaja. Kur t’ju duket e varfër 
përditshmëria, mos e fajësoni atë, por veten tuaj. 
Dhe i thoni që nuk jeni sa duhet poet që ta ndizni 
fantazinë në të; sepse për krijuesin nuk ka varfëri 
dhe vend të varfër e pa rëndësi. Ta zëmë sikur të 
ishit në burg, muret e së cilit do të pengonin të 
depërtonte çdo lloj zhurme nga jashta – a nuk 
do ta kujtonit atëherë me mall fëmijërinë tuaj? 
Përqëndrojeni aty vëmendjen tuaj. Përpiquni t’i 
ngjallni senzacionet e fjetura të kësaj të kaluare të 
largët; personaliteti juaj do të forcohet, vetmia juaj 
do të hapet dhe gjithçka ka për të shkëlqyer, kësh-
tu që zhurma e botës së jashtme do të marrë fund.

Dhe po qe nga kjo kthesë e brendshme do të lin-
din vargje, atëherë nuk do t’ju shkojë ndër mend 
të pyesni dikë, në vargjet e juaja të jenë të mira. 
Gjithashtu nuk keni për të bërë as përpjekjen më 
të vogël që ta ngjallni interesimin e revistave për 

punën tuaj: sepse këtë do ta shihni si diçka tuajën 
personale, si një pjesë dhe si një zë të jetës tuaj. Një 
vepër arti është e mirë, po qe se ajo lind nga domos-
doshmëria. Në këtë lloj të zanafillës së saj qën-
dron edhe gjykimi për të: nuk ka tjetër. Prandaj, 
shumë i nderuar zotëri, nuk dija këshillë tjetër 
pos kësaj: të depërtoni në thellësinë e shpirtit tuaj 
dhe t’i kontrolloni thellësitë, nga të cilat buron jeta 
juaj; dhe këtu keni për të gjetur përgjigjën e pyetjes 
tuaj, në e keni patjetër të krijoni. Merreni ashtu 
siç është, pa u munduar ta interpretoni. Mbase del 
që jeni të prirë për të qenë artist. Pastaj pajtohuni 
me fatin pa pyetur për çmimin, i cili mund të vinte 
nga jashta. Sepse krijuesi duhet të jetë botë me 
vete, ku do të gjente gjithçka dhe në natyrën, me të 
cilën është lidhur.

Por ama, pas kësaj rënie ndoshta keni për të he-
qur dorë për t’u bërë një poet (siç u tha, mjafton të 
ndiesh që edhe pa shkruar fare mund të jetosh). 
Po edhe atëherë kjo kthesa, për të cilën unë ju lus, 
nuk ka qenë kot së koti. Që nga aty jeta e juaj ka 
për të gjetur rrugën e vet dhe që kjo rrugë ka për 
të qenë e mirë dhe e pasur, këtë jua dëshiroj më 
shumë se sa që mund t’ju them.

Çka mund t’ju them tjetër? Mua më duket të jenë 
thënë të gjitha; së fundi desha t’ju jepja vetëm edhe 
një këshillë, të zhvilloheni në qetësinë dhe seriozi-
tetin më të madh; këtë nuk mund ta pengoni, po qe 
se shikoni jashta dhe po nga jashtë prisni përgjigje 
për pyetjet, të cilave mbase vetëm ndjenja e juaj 
e brendshme mund t’ju përgjigjet në çastet më të 
lehta të jetës suaj.

Ishte kënaqësi për mua të gjeja emrin e zotëri pro-
fesor Horacek-ut në letrën tuaj; për këtë dijetar të 
zotë kam ruajtur respektin më të madh dhe i jam 
shumë mirënjohës për gjithçka. I thoni ju lutem që 
më vjen shumë mirë që ende iu kujtokam dhe që 
di ta çmoj këtë.

Vargjet që m’u besuan, ua kthej njëkohësisht me 
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këtë letër. Edhe njëherë ju falenderoj për madhësh-
tinë dhe përzemërsinë e besimit tuaj, ndaj së cilit 
me përgjigjen time u përpoqa të jem sa më i denjë, 
e jo siç jam në të vërtetë një i huaj i humbur.

Me përshëndetjet e mia më të sinqerta:

Rainer Maria Rilke
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Në dhjetor të vitit 1946, redaktori i “Harper 
Bazaar” Leo Lerman i kërkoi shkrimtares se 
lindur në Francë, Anaïs Nin, një autobio-
grafi të shkurtër për ta përdorur në funk-
sion të një profili në kuadër të revistës. Ajo 
e refuzoi me respekt.

Letra e saj drejtuar Lermanit – padisku-
tueshëm e sinqertë, e guximshme dhe e 
ndjeshme në të njëjtën kohë – gërmon 
thellë nën parehatinë paralizuese në të cilën 
shumë prej nesh mund të gjejmë veten në 
shkrime, intervista e profile që shkruhen 
rreth nesh, për të zbuluar dobësitë josta-
bile të cilat e mbajnë atë: luftën me ankthin, 
ankthin e ngatërrimit të sinqeritetit me sh-
tirjen, dhe mbi të gjitha agoninë e të fosi-
lizuarit përderisa ende je në rritje, një lloj 
rebelimi i dhunshëm kundër mitit të perso-
nalitetit fiks. Nin shkruan:

I dashur Leo,

Unë e shoh veten dhe jetën time çdo ditë ndryshe. 
Ç’të të them? Faktet mashtrojnë. Unë kam qenë 
Don Kishoti, duke krijuar gjithmonë një botë ti-
men. Unë jam të gjitha gratë në romane, por prapë 
një tjetër jashtë romaneve. U deshën më shumë se 
gjashtëdhjetë vëllime të ditarit deri tani për të tre-
guar për jetën time. Ashtu si Oskar Uajlld, unë 
vura vetëm artin tim në punën time dhe shpirtin 
tim në jetën time. Jeta ime është e pamundur të 
tregohet. Unë ndryshoj çdo ditë, ndryshoj modelet 
e mia, konceptet e mia, interpretimet e mia. Unë 
jam një seri e gjendjeve shpirtërore dhe ndjesive. 
Unë luaj një mijë role. Unë qaj kur shoh të tjerët 
që i luajnë ato për mua. Vetja ime e vërtetë është e 
panjohur. Puna ime është thjesht një esencë e kësaj 
aventure të gjerë dhe të thellë. Unë krijoj një mit 
dhe një legjendë, një gënjeshtër, një përrallë, një 
botë magjike dhe një që bie çdo ditë dhe më bën të 
ndihem sikur po shkoj rrugës së Virxhinia Ullf. 
Kam provuar të mos jem neurotike, të mos jem 
romantike e destruktive, por të gjitha këto mund 
të jenë të fshehura.

Është e pamundur të bëj portretin tim për sh-
kak të ndryshueshmërisë sime. Unë nuk jam 
fotogjenike për shkak të ndryshueshmërisë. Pa-
qja, qetësia dhe integrimi janë të panjohura për 
mua. Klima e përshtatshme për mua është ankthi. 
Shkruaj ashtu si marr frymë, natyrshëm, rrje-
dhshëm, spontanisht, nga një mbingarkesë, jo si 

aNaïs NiN:  
Në mbrojtje të vetes Fluide

Përktheu: Valbardha Buza
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një zëvendësim për jetën. Jam më shumë e intere-
suar për qeniet njerëzore sesa për të shkruar, më 
shumë e interesuar për të bërë dashuri se sa për të 
shkruar, më shumë e interesuar për të jetuar se sa 
për të shkruar. Më shumë e interesuar për t’u bërë 
një vepër arti sesa për të krijuar një. Unë jam më 
interesante se ajo çfarë shkruaj. Mbi të gjitha, unë 
kam dhunti për marrëdhënie. Tek vetja nuk kam 
besim dhe kam besim të madh tek të tjerët. Kam 
nevojë për dashuri më shumë se për ushqim. Unë 
ngeci dhe bëj gabime dhe shpesh dua të vdes. Kur 
dukem më transparente është ndoshta atëherë kur 
sapo kam dalë nga zjarri. Unë gjithmonë eci në 
zjarr dhe dal edhe më e gjallë. Të gjitha këto nuk 
janë për “Harper’s Bazaar”.

Unë e shoh jetën si tragjike, jo komike, sepse nuk 
jam e shkëputur. Unë kam qenë fajtore për idea-
lizim, fajtore për çdo gjë, përveç shkëputjes. Unë 
jam fajtore për fabrikimin e një bote në të cilën 
unë mund të jetoj dhe të ftoj të tjerët për të jetuar, 
por jashtë kësaj unë nuk mund të marr frymë. 
Unë jam fajtore për një jetë shumë serioze, shumë 
të rëndë, por asnjëherë të cekët. Kam jetuar në 
thellësi. Tragjedia ime e parë më dërgoi në fund 
të detit. Unë jetoj në një nëndetëse, dhe vështirë 
se ndonjëherë vijë në sipërfaqe. I dua kostumet, 
shkumën e estetikës, detyrimet fisnike dhe shkrim-
tarët poetikë. Kur isha pesëmbëdhjetë vjeç kam 
dashur të jem Zhan d’Ark, dhe më vonë Don 
Kishoti. Unë kurrë nuk u zgjova nga familjariteti 
im me vegimet dhe do të përfundojë ndoshta në një 
dhomë opiumi. Asnjë nga këto nuk është e përsh-
tatshme për “Harper’s Bazaar”.

Siç duket unë jam e butë, e paqëndrueshme dhe 
shtirem shumë. Unë do të vdes si një poet i vrarë 
nga jo-poetët, nuk do të heqë dorë nga asnjë ëndërr, 
nuk do të dorëzohem për asnjë shëmti, nuk do të 
pranoj asgjë nga bota përveç asaj që kam bërë vetë. 
Kam shkruar, jetuar, dashuruar si Don Kishoti, 
dhe në ditën e vdekjes sime do të them: ‘Më falni, 
ishte një ëndërr’ dhe deri në atë kohë mund të 
kisha gjetur dikë që do të thotë: ‘Aspak, ishte e 
vërtetë, absolutisht e vërtetë.
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dy FiloZoFët që gjetëN 
lumturi Në vallëZim 
 

Lucia Oritz Monasterio

Përktheu: Arian Musa

“Vallëzimi mund të zbulojë të gjithë misterin që fsheh muzika.” Charles Baudelaire

Përmendja e Niçes apo Sokratit për temën e 
vallëzimit nuk na jep pasqyrën e kontributit të 
tyre në filozofi. Ngase i pari njihet si filozof  
i nihilizmit dhe i dyti si mjeshtër i dialek-
tikes, të cilët gjithashtu njihen për mbajtjen 
e një niveli të lartë mes tyre në diskutimin e 
pikëpamjeve që i mbanin për kafshët poli-
tike. Megjithatë, paraqitja në vetvete është një 
nga gjërat më të kënaqshme dhe që bazohet 
në realitet. Vallëzimi dhe mbrojtja e aktit të 
vallëzimit te Niçe dhe Sokrati përbën tek ta 
një tundim të papërmbajtshëm për të lëvizur 
trupat tanë.
Ne të gjithë jemi të familjarizuar me qën-
drimin e Niçes për zotin dhe vallëzimin 
(“Unë do të besoja vetëm atë zot i cili din 
të vallëzoj”), thjesht veprimtaria e tij është e 
mbushur me plot lavdërim mbi këtë prak-
tikë (Vallëzuesit e Dionisit, vallëzimi i sh-
thurur, burrat, gratë dhe fëmijët që kërcejnë 
pa pushim), ndërkohë që ai vetë ishte bërë 
valltar i vetmuar. Për të, liria nuk është më 
pjesëmarrëse, në kuptimin që ne mund të 
zgjedhim se si të lëvizim me rjedhën e botës, 
njëjtë siç është rasti edhe me vallëzimin. Nje-
riu duke vallëzuar hyn në ritmin e gjërave, të 
erës, të luhatjeve të jetës që janë gjithmonë 
në përsëritje, por megjithatë janë në dispo-
zicion të vullnetit të lirë të trupit. Aty gën-
jeshtra është e bukur. Trupi mund të zgjedhë 
se si të përfshihet me ritmin dhe gravitetin, 
dhe egoja në mënyrë të vetëdijshme është e 

përqendruar të shkoj drejt një çlodhje të tij të 
përkryer gjersa vetja të çon kah anët e një loje 
me forca të lira.
Ashtu si Uollt Uitman (Walt Whitman) që 
deklaron në poemat e tij se është marrëzi të 
besohet nga filozofët se trupi material është 
një entitet fizik që ekziston i pavarur nga 
shpirti. Për të edhe të menduarit ishte një 
aktivitet fizik:

“Mendimi duhet të 
mësohet ashtu si 
mësohet vallëzimi, 
ai është veçse një 
lloj vallëzimi … Kush 
është atje […] që di 
përvojën e formës së 
dridhjes së dritës që 
përhapet në të gjithë 
muskujt që formojnë 
këmbët e lehta!”

Prandaj nuk është për t’u habitur që Niçe si 
dashnor i ekstazës fizike do të favorizonte li-
rikun Uollt Uitman mbi këtë diskurs dhe do 
të donte që fjalët e tij të lëviznin me këmbë të 
lehta si Zarathustra i tij duke kapërcyer kup-
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timin e tyre konvencional. Megjithatë ishte 
edhe më shumë lëvizja e mësuesit të tij të 
madh Sokratit, i cili i mësoj i pari këtë valle të 
madhe të arsyes.
Në “Simpozium”, Ksenofoni thotë se ndër-
sa Sokrati vëzhgonte shfaqjen e një valltari të 
Sirakuzës, ai u magjeps me hijeshinë e tij. Në 
harmonin e lëvizjeve të tij, Sokrati, tek ai pa 
më shumë bukuri se sa kur ndalonte për të 
pushuar. Pastaj, Sokrati rrëfen se Χαρμίδης 
(Harmidisi) e gjeti atë duke vallëzuar vetëm 
dhe që kishte menduar se ishte çmendur, por 
kur ai i tregoj atij se qëllimi i këtij veprimi ishte 
për të gjetur harmoni në lëvizjet e tij, atëherë 
edhe Harmidisi e filloi praktikën e harmoni-
zimit të lëvizjeve të tij përmes lëvizjes së hijes 
(sepse as ai nuk dinte si të vallëzonte). Kjo 
sigurisht na kujton shprehjen e famshme të 
Niçes (dhe që ndoshta u inspirua pikërisht 
nga kjo anekdotë):

“Dhe ata që u panë 
duke vallëzuar, u 
konsideruan të 
çmendur, nga ata 
që nuk mund ta 
dëgjonin muzikën”.

Për Sokratin, vallëzimi ishte mënyra opti-
male për të lëvizur trupin në simetri të një-
kohëshme me të gjitha pjesët e tij, ndryshe 
nga llojet e tjera të stërvitjes fizike siç janë 
vrapimi ose mundja. Marrëdhënia mes buku-
risë (kalos) dhe më të bukurës (kallioni) është 
nga lëvizja dhe raporti. Duke kuptuar se trupi 
është shumë më i bukur dhe më i këndshëm 
në lëvizje të plotë se sa në një pushim të th-
jeshtë, e bëri filozofin shtatëdhjetë vjeçar që 
në pleqëri të mësonte vallëzimin. Duhet të 
kujtojmë se ai gjithashtu thotë:

“Muzika dhe vallëzimi 
janë dy arte që e 
plotësojnë njëra-
tjetrën dhe formojnë 
bukurinë dhe fuqinë 
që janë themeli i 
lumturisë”.

Të dy këta filozofë, të cilët i karakterizonte 
vetmia, e gjetën lumturinë në vallëzim. Një 
lumturi e tillë mund të kuptohet vetëm nga 
ata që kanë vallëzuar dhe u janë dorëzuar 
forcave dioniziane që dalin nga thellësitë 
dhe shfaqen në pamjen e jashtme të trupit. 
Është e vërtetë se nuk është e domosdoshme 
që vallëzimi të bëhet vetëm për vetëm, por 
ka më shumë gjasa që në vetmi, ngathtësia 
e ngurtë e vetëdijes dhe e egos do të pezul-
lohen në çast. Sa më pak që përfshihet ego-
ja e vetëdijshme, aq më e madhe do të jetë 
zhdërvjelltësia e lëvizjeve dhe gjendja e lirisë. 
Ne nuk e krijojmë rrjedhën e botës apo for-
cat gravitacionale, andaj edhe nuk mund t’i 
heqim ato. Por ne mund të kërcejmë bash-
kë me to. Kjo është një nga manifestimet e 
mëdha të vullnetit të lirë që na është dhënë: 
është e nevojshme të ndihet, madje qoftë 
edhe vetëm për një herë, e gjithë liria e trupit. 
Poeti dhe kritiku Edwin Denby e përmbled-
hë në mënyrë të përsosur këtë:

“Ka pak çmenduri 
në vallëzim që ju 
bën të gjithëve një 
pjesë të madhe të së 
mirës”. Kështu që le 
të vallëzojmë!.
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Niçe, darviNi dhe evolucioNi

H. James Birx 
Përktheu dhe përshtati: Arian Musa

Shkencëtari Çarl Darvin (Charles Darwin) 
e kishte zgjuar filozofin Fridrik Niçe 
(Friedrich Nietzsche) nga gjumi i tij dog-
matik, duke kuptuar se gjatë gjithë his-
torisë organike, asnjë specie nuk është e 
pandryshueshme (duke përfshirë edhe 
specien tonë). Ndryshimi i vazhdueshëm e 
zëvendësoi palëvizshmërinë e përjetshme. 
Duke shkuar përtej Darvinit, mendimta-
ri gjerman dha një interpretim të natyrës 
dinamike duke trajtuar me anë të ndër-
likimeve filozofike dhe konsekuencave 
teologjike për të marrë seriozisht faktin e 
evolucionit biologjik.

Niçe më parë nuk kishte njohuri për kohën 
gjeologjike ose për rekordin paleonto-
logjik. Ai pranoi përhapjen më të disku-
tueshme të teorisë së Darvinit: njerëzimi 
kishte evoluar nga paraardhësit e largët të 
një primati majmunësh, në një mënyrë kre-
jtësisht natyrale, përmes një procesi rastë-
sie dhe domosdoshmërie (variacione të 
rastësishme çasti që shfaqeshin dhe përz-
gjedhja e pashmangshme natyrore që ve-
pronte mbi individët brenda një mjedisi në 
ndryshim). Madje edhe aftësitë mendore 
të qenieve njerëzore, përfshirë dashurinë 
dhe arsyen, u bënë gjatë rrjedhës së ngjitjes 
evolucionare nga format më të hershme të 
primatit.

Për Niçen, evolucioni është shpjegimi më 
i saktë për historinë organike, edhe pse ky 
rezultat jep një pamje katastrofike të rea-
litetit, pasi që evolucioni (siç u pa) ka të 
vërteta të mëdha për kozmologjinë shken-
core dhe antropologjinë filozofike: Zoti 
nuk është më i nevojshëm për të llogaritur 
ekzistencën e Universit apo edhe shfaqjen 
e specieve tona nga kafshët para historike. 
Në fakt, ky filozof  tha se evolucioni dar-
vinian çoi në një kolaps të të gjitha vlerave 
tradicionale, sepse që të dyja, kuptimi ob-
jektiv dhe qëllimi shpirtëror, ishin zhdukur 
nga realiteti (dhe rrjedhimisht nuk mund të 
ketë moral të caktuar apo të besueshëm).

Niçe e dinte se sistemet e mëparshme fi-
lozofike nga Platoni dhe Aristoteli deri tek 
Kanti dhe Hegeli ishin të pamjaftueshme 
për t’u marrë me krizën e evolucionit. Si 
rezultat i kësaj, tani kërkohej një filozo-
fi krejtësisht e re e shpjegimit të botës. 
Niçe ofroi një interpretim të realitetit që 
pranonte rrjedhshmërinë e natyrës, spe-
cieve, ideve, besimeve dhe vlerave. Për më 
tepër, ai mendonte se është e pakuptimtë 
të mendosh se fakti i evolucionit mund të 
mësohet ndonjëherë sikur të ishte një re-
ligjion (pasi që procesi i evolucionit nuk 
përmban asgjë që është e qëndrueshme, e 
përjetshme apo shpirtërore).



Mund të përfytyrosh tiradat e Niçes kundër 
fundamentalizmit biblik dhe të ashtuquaj-
turës krijimtari shkencore që kanë kërcë-
nuar shkencën dhe arsyen gjatë shekullit të 
njëzetë. Gjithashtu edhe një ateist si Stefan 
J. Gould do të ishte urryer nga Niçe për 
mbajtjen e një dualizmi ontologjik të pa-
justifikuar që mbështet të dyja anët, atë të 
botës natyrore të shkencëtarit dhe sferën 
transcendente të teologut. Për dallim, si një 
monist siç është Riçard Doukins (Richard 
Dawkins) dhe Daniel C. Denet do të ishin 
të admiruar nga Niçe për sistemin e tyre 
natyralist, i cili nuk mbështetet në një botë 
përtej natyrës.

Niçe kishte supozuar se rezultati i evolu-
cionit darvinian mund të tregonte vetëm 
suksesin e formave inferiore (të dobëta 
dhe mediokre) të jetës,  thënë thjesht në as-
pektin e numrave absolutë, p.sh., viruseve 
kudo, baktereve, insekteve dhe peshqve. 
Filozofi argumentoi se teoria e Darvinit 
për luftën e verbër të shumicës së specieve 
për ekzistencë duhej të zëvendësohej me 
zbulimin e tij të luftës individuale të një 
pakice për vetë-krijim dhe përsosmëri.

Niçe e bëri shpjegimin e mekanizmit të 
përzgjedhjes natyrore thjesht si kalkulim 
për sasinë e specieve brenda historisë or-
ganike, por (për të) është një forcë vitale 
që e rrit cilësinë e formave të jetës në të 
gjithë evolucionin progresiv biologjik. Ai 
tha se natyra është në thelb vullneti për 
pushtet(fuqi). Jeta në zhvillim nuk është 
thjesht lufta spenceriane/darviniane për 
ekzistencë, por më shumë se kaq ajo është 
përpjekja e vazhdueshme drejt komplek-
sitetit, diversitetit, shumëllojshmërisë dhe 
kreativitetit. Shkurtimisht, duke kujtuar 
interpretimet e ofruara nga Lamarck dhe 
Henri Bergson (ndër të tjera), vitalizmi i 

Niçes ka zëvendësuar përshtatshmërinë e 
adaptimit të Darvinit me fuqinë krijuese.

Filozofi pohoi se evolucioni i organizmave 
kishte origjinën në baltë, por speciet tona 
tani qëndrojnë më lart dhe janë madhësh-
tore në piramidën e jetës. Megjithatë, ai 
pa një tendencë të natyrshme që kafsha 
njerëzore të evoluonte drejt mediokritetit 
të zakonshëm. Por, nëpërmjet vullnetit për 
pushtet, individët superiorë kanë potencia-
lin për të zotëruar jetën e tyre (kapërcimin 
e nihilizmit dhe pesimizmit) dhe intelektin 
për të aktualizuar aktivitetin krijues.

Ashtu si Tomas Hakslli (Thomas Huxley), 
E. Hakel (Ernst Haeckel) dhe Darvini, 
Niçe na mësoi vazhdimësinë historike mi-
dis qenieve njerëzore dhe kafshëve të tjera 
(sidomos të shimpanzeve). Megjithatë, fi-
lozofi pohoi se disa individë do të rriten 
shumë më lart se kafshët, duke përfshirë 
speciet tona, por kjo do të ndodhë vetëm 
në të ardhmen e largët.

Nëse specia njerëzore është e ngjizur nga 
majmuni fosil, atëherë pse nuk duhet të 
ndiqet një formë edhe më e lartë e jetesës, 
pasi që majmuni është tejkaluar nga kafsha 
e sotme e njohur si njeri? Sipas Niçes, spe-
ciet tona biologjike janë kuptimi dhe qël-
limi i jetës në tokë deri më sot, sepse ai 
paraqet shigjetën treguese nga majmunët 
e deri tek njeriu i ardhshëm (overman); 
kjo specie ekzaltuese dhe e pa paimagji-
nueshme, do të avancohet intelektualisht 
aq sa do të tejkaloj kafshën e tanishme 
njerëzore, ashtu sikurse lloji ynë që u avan-
cua biologjikisht përtej krimbit të përulur!

Për Niçen, njerëzit e së ardhmes janë si 
evolucionet estetike të një skulptori, që 
paraqesin imazhin ideal të mbinjeriut duke 
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fjetur në një gur të papërpunuar. Duke e 
gdhendur këtë qenie superiore, filozofi u 
udhëhoq nga hija e tij, megjithëse ai qën-
droi indiferent ndaj shkatërrimit që rezul-
toi nga krijimi i tij intensiv: “Fragmentet 
fluturojnë nga guri; Çfarë është ajo për 
mua? ”

Ndryshe nga prifti i heshtur Pierre Teil-
hard de Chardin, një gjeopaleontolog dhe 
mistik jezuit, Niçe nuk parashikoi një qël-
lim të fundëm e përfundimtar ose një pikë 
të fundit omega për evoluimin njerëzor. 
Në vend të kësaj, metafizika e tij bazohet 
në përsëritjen e përjetshme të këtij Univer-
si të njëjtë, domethënë një seri e pafund e 
cikleve kozmike identike. Si e tillë, nuk ka 
evolucion progresiv nga Universi në Uni-
vers. Rrjedhimisht, kozmologjia e Niçes 
përfaqëson atë që është në bërje, dhe evo-
lucioni i tij teleologjik i tejkalimit të njeriut 
është përcaktuar rreptësishtë brenda çdo 
cikli.

Niçe nuk spekuloi mbi jetën, inteligjencën 
apo eksoevolucionin diku tjetër në këtë 
Univers. Për më tepër, ky filozof  nuk 
mund të kishte imagjinuar zhdukjet masive 
të specieve, nanoteknologjinë, inxhinierinë 
gjenetike, inteligjencën artificiale dhe ud-
hëtimin nga hapësira njerëzore në planetët 
e tjera. Është e qartë se përparimet e vaz-
hdueshme në shkencë dhe teknologji do 
të ofrojnë mundësi të mrekullueshme për 
jetën e re dhe mbivendosje të epokave të 
ardhshme.

Fridrik Niçe e kishte marrë shumë seriozi-
sht trajtimin e kohës, ndryshimit dhe evo-
lucionit. Ai ishte shumë i vetëdijshëm se 
ky Univers është tërësisht indiferent ndaj 
ekzistencës njerëzore. Megjithatë, filozofia 
e tij ofron një sfidë optimiste për ata që 
janë të gatshëm të ndjekin gjetjen e vizionit 
heroik të vetes së tij.
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Ne kemi folur për filozofinë niçeane edhe 
më parë. Niçe në shkrimet e tij e konsi-
deroi veten një psikolog të rangut të parë, 
duke shkuar aq larg sa të pretendonte në 
librin “Ecce Homo”: 

“Se një psikolog pa 
më kuptuar qartë flet 
mbi shkrimet e mia 
– ky ndoshta është 
kuptimi i parë që 
fitohet nga një lexues 
i mirë.”
Pastaj vazhdon pretendimin se ai është fi-
lozofi i parë që angazhohet në psikologjinë 
e vërtetë.

Ai mund të ketë të drejtë në këtë pikë, pasi 
shpesh është e mundur të lexohet filozo-
fia e tij si psikologji, gjithashtu shumë nga 
konceptet e tij filozofike mund të zbatohen 
si koncepte psikologjike. Ani pse psikolo-
gët përgjithësisht nuk e kanë vlerësuar atë 
përtej ndonjë referimi të rastit, idetë e tij 
parashikojnë disa nga idetë më revolucio-
nare në historinë e shkencës. Këtu do i pa-
raqesim disa nga njohuritë psikologjike që 
na ka dhënë Niçe.

Niçe e fillon psikologjinë e tij me një men-
dim radikal: idea se ju nuk mund të shpre-
soni të dini gjithçka për mendjen tuaj gjatë 
gjithë kohës. Ndërsa idea se një person 
ka idetë, ndjenjat, shtysat dhe kujtimet e 
ndërvetëdijshme nuk është tronditëse për 
ne. Por idea se njeriu si “kafshë racionale”, 
nuk mund të jetë në gjendje të kuptojë se 
si funksionon mendja në çdo kohë, do ti 
trondit mendimtarët që e lexojnë Niçen 
për herë të parë. Ai gjithashtu kuptoi se 
ndikimet e jashtme mund të kenë efekte 
të mëdha në psikologjinë e individëve. Tek 
“Njerzor tepër Njerzor” ai shprehet:

“Vetëvrojtimi i 
drejtpërdrejtë nuk 
është pothuajse i 
mjaftueshëm për ta 
njohur veten: kemi 
nevojë për histori, 
sepse e kaluara rjedh 
brenda nesh në 
njëqind forma”. 

Niçe lë të kuptohet se vetja jonë më e thellë 
është e ndikuara nga shumë faktorë, më 
shumë sesa mund t’i kap vështrimi jonë. 

PsiKologjia e Niçes dhe si ta 
Përdorim atë Për vete
Scotty Hendricks

Përktheu: Arian Musa
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Fakti se ne ende i kemi nxitjet kafshërore 
është një gjë që shpesh përpiqemi ta shty-
pim. Por, këtë, Niçe e pa si një fakt të th-
jeshtë dhe si një i tillë që duhet marrë me 
të. E quajtur “bisha e brendshme” tek Za-
rathustra, këto shtysat tona drejt seksit dhe 
agresionit u shtypën nga një moral arkaik 
që i shihte si të liga. Niçe e pa këtë ndrydhje 
si shkak i një force potenciale për të shkuar 
drejt një shpërdorimi të vetes. Ai argumen-
toi se ishte shumë më mirë të kuptohet se i 
kemi këto shtytje primare dhe se këto janë 
të mira, për aq kohë sa janë nën shfrytëzi-
min dhe nënshtrimin tonë.

Por, për çfarë duhet të shfrytëzohen?
Tejkalimi i vetvetes brenda botës, tek Niçe 
kishte të bënte me rritjen tonë vetjake, mad-
je edhe psikologjia e tij e pasqyron pikërisht 
këtë. Niçe e shikonte mendjen si një gru-
mbullim të shtysave. Këto shtysa shpesh 
mund të jenë në kundërshtim të drejtpërdre-
jtë me njëra-tjetrën. Është në përgjegjësinë e 
individit që ti organizojë këto shtysa për të 
përkrahur një qëllim të vetëm.

Sidoqoftë, Niçe e sheh këtë përzgjedhje që 
vije nga një shtysë që është më e fortë se 
cilado shtysë tjetër dhe nuk na sheh si të pa-
varur nga shtysat prej të ne përbëhemi. Për 
të organizuar veten ne duhet të arrijmë të 
tejkalojmë të gjitha shtysat tjera që i kemi, të 
cilat po ashtu janë pjesë e vetës sonë.

Natyra e saktë e ideve të Niçes është, sërish, 
e vështirë për t’u përcaktuar pasi ai ishte më 
pak se të qenit sistematik dhe shpesh bënte 
deklarata gati kontradiktore. Ai e lavdëron 
njeriun që mund të ndërtojë veten, duke 
thënë se Gëte, i preferuari i tij është pro-
to-Ubermensch (i pari Mbinjeri), “duke e 
disiplinuar veten në një tërësi, ai e krijoi ve-
ten e tij”.

Megjithatë, ai gjithashtu tha se “Në thellë-
sinë tonë, në “thellësinë”e vërtetë kuptohet, 
është diçka e pakontrollueshme, një granit 
me dhimbje shpirtërore, vendime të pa-
racaktuara dhe përgjigje ndaj pyetjeve me 
zgjedhje të paracaktuara. Se sa herë që na 
shfaqet një problem kardinal si një rrethoj 
me piketa, aty na flet e pandryshueshmja ‘ky 
është Unë’.”

Mund të thuhet se Niçe është duke e marrë 
një rrugë të mesme, duke argumentuar se 
është e mundur të krijoni veten brenda kufi-
jve të caktuar nga natyra, kultura dhe forcat 
historike. Sesa është e vërtetë liria që i jepet 
një personi tipik në zgjedhjen e tij që do ta 
bëj, është e diskutueshme, veçanërisht pasi 
që Niçe nuk besonte në vullnetin e lirë ashtu 
si dhe mbështetësit tjetër ekzistencialist.

Referenca e tij shpesh e quajtur “Vullne-
ti për Fuqi” gjithashtu përshtatet me këtë 
qëllim të vetë-krijimit (si një proces i pan-
dalshëm). Valter Kaufman (Walter Kauff-
mann) thotë se tek Niçe, “Vullneti për fuqi 
është prezantuar si vullnet për të tejkaluar 
vetveten”. 

Një individ vërtetë i fuqishëm do të jetë në 
gjendje ti shfrytëzojë shtysat e tij konku-
ruese, që t’i shërbejnë atij duke i drejtuar ato 
drejt një qëllimi të vetëm, të cilin, e zgjedhin 
për motivin që është i tyre; ndonëse ato ndi-
kohen në një farë mase nga natyra e tyre e 
lindur. Ky koncept i vetë-zhvillimit ka bërë 
jehonë në psikologjinë humaniste.

Si mund ta përdorim këtë?
Pyesni veten nëse jeni në kontrollin e dëshi-
rave tuaja. A mund ta shpërfillni një tundim 
në mënyrë që të përparoni drejt një qëllimi 
më të madh? Nëse nuk mundeni, Dr. Niçe 
do të thoshte se ju keni akoma për të tejka-
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luar disa nga dëshirat tuaja dhe se ato po 
e përmbysin aftësinë tuaj për tu bërë ai që 
mund të jeni.

Sa i përket vetë-reflektimit, Niçe ishte skep-
tik që shumica e njerëzve mund të përfito-
nin nga ajo teknikë, ai e pa atë si një anga-
zhim të vlefshme vetëm për disa të rrallë 
që jetonin sipas standardeve çmendurisht 
të larta. Nëse do të bëjmë blasfeminë për të 
zbatuar idetë e tij për të gjithë, mund të thu-
het se pika e fillimit të zhvillimit personal 
është përpjekja e njohjes së vetvetes, çfarë 
shtysa keni, çfarë potencialesh ose dobësi 
keni, dhe cilat shtysa do të donit t’i ushqe-
ni e cilat t’i shtypni. Sidoqoftë, për Niçen, 
ekziston një kufi për njohjen e vetvetes që 
mund të gjendet në këtë mënyrë si u dha, 
pra është një vend për të filluar.

A ka ecur psikologjia moderne me idetë 
e tij?
Kur është fjala për Frojdin, hetimi vazhdon 
mbi atë se sa Niçe ka ndikuar në idetë e tij. 
Megjithëse Frojdi deklaronte se nuk e ki-
shte lexuar kurrë Niçen, kjo duket vështirë 
e besueshme kur shihet popullariteti që ar-
rin përmes disa ideve të ngjashme me ato të 
Niçes mbi subkoshiencën e mendjes. Psi-
kologu Ernest Jones, i cili e njihte Frojdin, 
shkruante se Frojd e vlerësonte Niçen ani 
pse deklaronte se nuk e kishte lexuar kurrë.

Karl Jung (Carl Jung), si duket u ndikua nga 
Niçe kur krijoi sistemin e tij psikologjik, 
ndonëse nuk e pranonte haptazi këtë gjë. 
Ai e bëri përdorimin e një terminologjie ni-
çeane në punën e tij dhe jepte leksione nga 
libri “Kështu foli Zarathustra”.

“Vullneti për fuqi” u përdor më vonë si 
bazë për psikologjinë individuale të Alfred 
Adler-it. Koncepti i Niçes për vetë-bërjen 

(si proces i vazhdueshëm) është vazhduar 
në këtë frymë, nëse jo në formën e saktë, në 
psikologjinë humaniste të Karl Roxhers-it 
(Carl Rogers).

Gjersa pozicioni i Niçes si një filozof  është 
i njohur, sa i përket kontributit të tij në psi-
kologji shpesh injorohet. Njohuritë e tij mbi 
motivimin, sa thellë shkon mendja jonë e 
subkoishiencës dhe se si mund të bëhemi 
njerëz që shpresojmë të jemi, janë shumë të 
dobishme për individin. Ndërkohë fakti që 
ai shkoj drejt çmendurisë mund të jetë arsye 
për secilin person të përfundoj njëjtë kur 
ndjek të gjitha njohuritë e tij. Këto janë disa 
arsye të cilat vërtetojnë se idetë e tij mund të 
japin dritë në errësirën e mendjes dhe se në 
mesin e të gjithëve ai ishte i pari që i shqyrtoi 
seriozisht këto ide.
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Bertrand Rasell (Bertrand Russell) është 
filozof  britanez, logjicient, matematicient, 
historian, shkrimtar, kritik shoqëror, akti-
vist politik dhe laureat i çmimit Nobel.

Në fillim të shekullit XX, Rasell udhëhoqi 
“revoltën britaneze kundër idealizmit”. 
Konsiderohet si njëri prej themeluesve 
të filozofisë analitike së bashku me pa-
rarendësit e tij, G. Frege, G.E. MOORE 
dhe studentin e tij, Ludvig Vitgenshtajn 
(Ludwig Wittgenstein). Filozofia analitike 
është filozofi e cila mbështetet tek faktet 
shkencore dhe mohon çdo filozofi metafi-
zike, e cila transcendon përvojën.

Krahas filozofisë, Rasell është i njohur 
edhe si aktivist politik. Rasell ishte krye-
sisht një aktivist i shquar kundër luftës si 
dhe mbështeti anti-imperializmin. Herë 
pas here, ai avokoi kundër një lufte të mu-
ndshme bërthamore dhe e mirëpriti me 
entuziazëm krijimin e një qeverie botërore. 
Gjatë Luftës së Parë Botërore, për shkak 
të qëndrimeve të tij pacifiste, përjetoi edhe 
burgun. Më vonë, Rasell doli edhe kundër 
Adolf  Hitlerit, po ashtu kritikoi totalitariz-
min stalinist, sulmoi përfshirjen e Shteteve 
të Bashkuara në Luftën e Vietnamit dhe 
ishte një përkrahës i hapur i çarmatimit 
bërthamor.

Në vitin 1950, Rasellit iu dha çmimi Nobel 
për Letërsi me motivacionin se “në shkri-
met e tij të ndryshme dhe të rëndësishme 
përkrahu idealet humanitare dhe lirinë e 
mendimit”.

Në intervistën më poshtë, dhënë për BBC 
në vitin 1959, që besohet të jetë e fundit, 
Rasell jep këshilla nga me të ndryshmet, 
lidhur me të ardhmen e njerëzimit dhe për 
atë se si popujt mund të jetojnë në paqe.

Më poshtë një pjesë e shkëputur nga kjo 
intervistë:

BBC: Çfarë mendoni se do t’ia vlente 
t’u thoni gjeneratave të ardhshme për 
jetën tuaj dhe mësimet që keni nxjerr 
nga ajo?
Bertrand Russell: Dua të them dy gjëra, 
njëra intelektuale dhe tjetra morale. Pjesa 
intelektuale që duhet t’u them atyre është 
kjo: kur e studioni ndonjë fushë, qoftë ajo 
edhe ndonjë filozofi e caktuar, pyesni ve-
ten gjithmonë se cilat janë faktet dhe cila 
është e vërteta që këto fakte e mbështesin. 
Asnjëherë mos lejoni që të shmangeni qoftë 
nga ajo që dëshironi të besoni, qoftë nga ajo 
për të cilën mendoni se do të kishte efekte 
të dobishme sociale, nëse do të besohej. Por 
gjithmonë mendjen kijeni tek faktet, se cilat 
janë ato. Kjo sa i përket pjesës intelektuale.

Këshilla e FuNdit  
e bertraNd rasellit

Përktheu dhe përgatiti: Agon Sinanaj



Ndërsa pjesa morale që dua t’u them atyre 
është shumë e thjeshtë: Dashuria është 
mençuri, urrejtja është marrëzi. Në këtë 
botë, që po bëhet gjithnjë e më e ndërlid-
hur, ne, duhet të mësojmë të kemi tole-
rancë ndaj njeri-tjetrit. Duhet të mësohemi 
me faktin se disa njerëz thonë gjëra të cilat 
mund të mos na pëlqejnë. Vetëm kështu 
mund të jetojmë bashkarisht.

Prandaj nëse duam të jetojmë së bashku, dhe 
jo të vdesim së bashku, ne, duhet ta mësojmë 
një lloj bamirësie dhe një lloj tolerance, e cila 
është absolutisht jetike për vazhdimësinë e 
jetës njerëzore në këtë planet.
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PoeZi
curriculum vitae  88

Në hijeN e saj  89

bëhu i mirë  91

dehuNi  93



Sytë hapur i kam në ditën e tretë të shtetrrethimit
Buzëve të mia lëpiva shijen e vajit të parë
Mbi tradhëtinë e zombi – perëndive

Detin e qetësisë pluskuan pika shiu të gjakta
Mallkuar qofsh më thanë ti shpirtshejtan i vogël 
Se paskam qarë kur të gjithëve ju ngurtësuan lotët

Dhe kur fillova të thërras zotin tim në emër
Mësova t’ia shtrydh cicat e mavijosura jetës
Për t’ia nxjerrë tamblin e kristaltë të vetfuçisë

Dikur hapa gjithë truallin e zemrës sime
Aty farë të kalbur më hudhën nga secili horizont
Veç pse kam sharë krejt sunduesit e botës

Sot humbas kokën nëpër libra të ndryshëm poezish
Dhe vazhdoj të shahem prej servilëve të perëndive
Se paskam lexuar librat e ndaluar unë shpirtshejtani i dikurshëm
      
      Nuhi Sadiku

curriculum vitae
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Në hijeN e saj

O natë që vjen ngadalë si e heshtur
Ma zhduk një hije që m’vjen parreshtur
N’dhomën e vockël ku gjë më s’ka vlerë
Një hije më vjen afër dhe ikën nëper derë

E ndjek si i çmendur rrugëve, djersitur
Erresirë pafund jashtë duke më pritur
Çfarë rron në terr, vallëzon e këndon
Një magji me flokë pa mua jetën çon

Ulem rrugëve,kërkoj ndjenja si lypsar
Zemër leckosur dhe një shpirt të çarë
Ditën zë të ik,nga rruga të kem shkuar
Si një lypsar i mjerë, por i dashuruar...

E ai mëngjes që natën vjen grushton
Një hije ma sjellë, pafund më gëzon
Me rrugët flas, sa shpesh u jam qarë
I pyes një hije vallë mos e kanë parë

O hije që endesh në dhomë, më flit
Nëse do kem fjetur, eja dhe më vrit
Një jetë pa ty s’më duhet, beso...!
S’do jesh e ndjerë, por e ndier kudo!

Flamur Foniqi
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Na është thënë gjithmonë çmoje mendimin e tjetrit edhe po qe ai mendimi më arkaik
më teveqeli apo më i neveritshmi.

Na është kërkuar të mësojmë me dashamirësi nga gabimet e tyre nga jeta e tyre e çuar dëm 
në veçanti nëse janë të moshuar.
Por mosha është shumësia e bëmave tona.

Ata janë rritur keq
sepse kanë jetuar në terr,
ata kanë refuzuar që të shohin.
S’është faji i tyre?
I kujt qenka, atëherë?
I imi qenka?
Më është thënë ti fsheh prej tyre
mendimet nga frika e frikës së tyre.

Mosha nuk është krim por turpi i një jetë të çuar dëm me paramendim ndërmjet shumë 
jetësh të tjera të çuara dëm me paramendim.

Përktheu: Agon Sinanaj

PoeZi Nga: 
charles buKowsKi   

bëhu i mirë



92

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
 

A
R

T
E

T
 

D
H

E
 

L
E

T
Ë

R
S

I
A



93

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
P

O
E

Z
I

Duhet të jesh i dehur gjithnjë. Kjo është e gjitha; zgjidhje tjetër s’ka. Që të mos ndjesh bar-
rën e tmerrshme të kohës që shpinën ta thyen dhe përtokë të lëshon, duhet të jesh i dehur 
vazhdimisht.

Me se? Me verë, poezi, a virtyt, a ç’të duash. Vetëm dehu.Dhe nëse ndonjëherë, në shkallët 
e pallatit zgjohesh, në barin e gjelbër, ndanë një pusete, në vetminë pikëlluese të dhomës 
tënde, pija të ka dalë, e dehja të ka lënë, pyet erën, valën, yllin, zogun, orën, çdo gjë që flu-
turon, çdo gjë që rënkon, çdo gjë që rrotullohet, çdo gjë që këndon, çdo gjë që flet…

pyet ç’orë është; dhe era, vala, ylli, zogu, ora, do të përgjigjen: është koha për t’u dehur! 
Mos u bëj skllav martir i kohës, dehu, dehu papushim! Me verë, poezi, virtyt, a ç’të duash!

Përktheu: Agon Sinanaj

PoeZi Nga:  
charles baudelaire

dehuNi





ditar
2 shKurt  97

20 shKurt  98

15 qershor  99

31 gusht  100

1 shtator  101



96

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
 

A
R

T
E

T
 

D
H

E
 

L
E

T
Ë

R
S

I
A



97

S
O

P
H

I
A

 
•

 
V

O
L

U
M

E
 

2
 

•
D

I
T

A
R

Ç’është kështu me mua? – vallëzoj e vallëzoj 
çmendurisht me këngë të huaja! Ndoshta 
ky është fati im; të vallëzoj pafund këngët 
e dëgjuara. Me gjasë më vije nga mishërimi 
im në to!?

Nuk dua të pajtohem me këtë gjë sepse 
vallëzimi nuk duhet bëhet vetëm me lëvizje 
sinkronike pa atë sensin shpirtëror. E unë 
po e vërej veten që asnjëherë se kam nd-
jerë ashtu melodinë e atyre këngëve–që të 

më bëjë ta vallëzoj shpirtërisht. Sa qartë po 
shoh se deri tash gjithmonë kam hedhur 
vallen në festat e huaj, me shpirt boshatisur, 
pa as edhe një melodi burimore që të më 
gjallëroj qenësisht.

Ah sa më vije të çjerr zërin duke thirrur – 
“Dua këngën time” – se vetëm atë dua ta 
vallëzojë përjetësisht. Deri në çmendi do 
kërkoj e do këndoj – ku është kënga ime e 
pa kënduar?

2 shKurt



Njeriu nuk plaket kurrë. Ajo që ne e quajmë 
plakje është iluzioni i përvojës. Kur arrin 
vdekja njeriu kthehet tek ajo që ka qenë 
gjithmonë: një fëmijë i përhumbur. Tërë 
jetën e bindim veten se ‘po rritemi’, por 
kjo ‘rritje’ është fshehje nga përballja. ‘Kur 
rritemi’ pastaj mbajm edhe kollare dhe 
kostume borgjeze vetëm e vetëm që dukja 
jonë të jetë në harmoni me rritjen. Bëhe-
mi edhe seriozë; ajo buzëqeshja e sinqertë 
fëmijërore sikur davaritet gjithandej. ‘Kur 
rritemi’ bëhemi të murrëtyer, të zymtë, hi-
jerëndë, me një krenari prej diktatori. Për ta 
arsyetuar seriozitetin që na merr shprehja e 
fytyrës, ne fajtore e bëjmë jetën, e cila padre-
jtësisht paskësh qenë shumë mizore me ne. 
Ne tashmë kemi fituar aq shumë përvojë, 
sa e kemi të pamundur t’i dëgjojmë gjethet 
e pemëve tek shushurijnë në mbrëmjet e 
vakëta pranverore. Një njeri që ka lejuar 
ta drejtoj përvoja është një njeri i vdekur. 
Kështu ai ka lejuar të hyjë në vorbullën e 
ngjarjeve. Ka rënë në grackë!

Jeta nuk është një rrugëtim nga fëmijëria 
deri tek pleqëria, apo nga buzëqeshja fëmi-
jërore deri të ai sinqeriteti mizor i të rritu-
rit. Jo, jo, nuk është kaq e thjesht gjithçka. 
Jeta është pikërisht ai fëmija që nuk ka rënë 
në grackën e përvojës. Vetëm fëmija ka atë 
sensin e mënyrës artistike të të vështruarit 
të botës. Njeriu duhet të jetë pak artist, pra 
femijë, që ta shijoj jetën. Neve nuk duhet të 
na shqetësoj shumë se ku po arrijmë; gjatë 
rrugëtimit ndodh jeta. Njeriu në rrugëtimin 
e tij duhet të ndalet kohë pas kohe. Sepse 
jeta më ka mësuar se jetohet pikërisht në 
këto momentet kur njeriu ndalet kohë pas 
kohe. Mund të themi se njeriu jeton në 
Kohën e pauzës.

Njeriu vetëm kur ndalet, dhe kupton se 
gjithçka është një iluzion, fillon ta vështroj 
botën me dyshime. Është koha kur njeriu 
pyet për ekzistencën, habitet me kozmosin, 
dhe fillon t’i dëgjojë shushurimat e gjethëve. 
Koha kur njeriu e ka gjetur fëmijën tek një 
i rritur.

20 shKurt
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15 qershor

Nëse do më duhej të zgjedhja një gabim që 
rëndom ndodh në rini, nga mungesa e për-
vojës me veten, atëherë do të ishte një lloj 
padurimi për ti dhënë përgjigjen përfundi-
mtare jetës, për tu kapur dikund. Një nevojë 
e brendshme për tu afirmuar në Botë dhe 
në sy të të tjerëve. Ndonëse në shikim të 
parë duket e brendshme, kjo yshtje për të 
Vërtetën është e nxitur tërësisht nga jashtë-
një trysni moralo-shoqërore. E brendshme 
është vetëm energjia rinore e cila zien si 
vorbull dhe është gati për shpërthimin Re-
volucionar.

Duke u munduar me mish e me shpirt ti 
jap përgjigjet përfundimtare jetës, pa e kup-
tuar, e kam futur veten në një qorrsokak. 
Kjo përpjekje për të gjetur me patjetër për-
gjigje mund të konsiderohet si një nevojë 
për aprovim, për ta bindur veten se unë vlej, 
për ta larguar turpin nga vetja ime, për veten 
time.

Një përpjekje e tillë mund të konsiderohet 
edhe si pohim i vetes në raport me tjetrin 
dhe vlerat objektive. Ky pohim nuk bëhet 
për hir të Unit, por është një pohim për hir 
të pohimit. Si rjedhojë, këto pohime të do-

mosdoshme dhe thuajse absolute, rezulto-
jnë me një vulosje të vetes dhe rjedhimisht 
botës, moralit dhe tjetrit. Nga e gjithë kjo 
situatë psiko-sociale, krijohet një raport 
imazhesh dhe hijesh, të cilat si rezultat final 
e kanë mjegullimin e realitetit dhe humbjen 
e sensit për Unin personal.

Murosje të tilla nëse nuk shemben brenda 
viteve rezikojnë të përfundojnë në murosje 
të përjetshme. Dita e vdekjes do jete vula 
e përjetësisë. Do jetë e tillë jo sepse une 
nuk pata mundësi ti thyej muret e vetes por 
sepse nuk e kuptova kurrë që kisha mure 
edhe atëherë kur isha i rrethuar nga to. 
Këto mure në aspektin psikologjik janë një 
rrethim i vetes nga vetja. Pra një dashuri e 
sëmurë për veten e cila shkon deri në për-
masat e një dashurie të verbërt ndaj idhullit. 
Dhe idhulli jam unë, idhulli është kulti im.

 Duke u munduar ti japim fund jetës, ne nuk 
e shikojmë se jeta është e pafundme dhe se 
i fundëm është vetëm horizonti jonë për të.

 Jeta nuk mund të ketë përgjigje!
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Na kanë gënjyer shumë. Familje, shkollë, 
pastaj punë, martesë, fëmijë. Kaq e mendo-
ja jetën. Më kanë gënjyer i madh e i vogël. 
Njeriu është qenie që ndikohet nga ambien-
ti ku jeton.

Në familje ma mësuan vetëm njërën anë të 
jetës: atë të bardhën, atë pa probleme, pa 
shqetësime.

Në shkollë ma mësuan sistemin periodik të 
Mendeljevit, ma drobitën kokën me gjith-
farë emërtimesh në biologji, me lloj-lloj ligji 
në fizikë e dhjetëra rasa në gjuhën amtare. 
Me kohë, u përpunova. Se s’kishte si të 
ndodhte ndryshe. Aso kohe nuk e dija se 
shoqëria është veçse një neurozë e madhe. 
Se në të ka rregulla pafund, dije koti dhe 
njerëz të ligë.

Këto në familje nuk mi patën thënë. As se 
njeriu është i vdekshëm dhe se në jetë mund 
të ndodh që, sa hap e mbyll sytë, të të lësho-
jë toka. Një çast dhe gjithë ëndrrat në dreq 
të mallkuar! Këtë nuk ma patën thënë.

Njeriun e tmerron frika nga vdekja. As ketë 
nuk ma patën thënë. U desh që jeta t’më 
përplasë, për ta kuptuar. Kur u përballa me 
vdekjen, nuk më ndihmoi as sistemi i Men-
deljevit në kimi e as Ligji i parë i Njutonit, 
në fizikë. Jo. Isha i vetmuar, përballë diçka-
je të panjohur. Një jetë tjetër, që ma kishin 
fshehur të gjithë, u shfaq para meje. Dhe e 
dija se kurrë më nuk do isha i njejti. Nuk 
ka gjë këtu. Njeriu ndryshon tërë jetën. Jeta 
ma mësoi ndoshta mësimin më të madh 
gjer tani: jo gjithçka e kemi nën kontroll në 
jetë. Sidomos këto lojërat e jetës. Jeta është 
një mister i madh. Nganjëherë të duhet të 
pësosh, të duhet një traumë, për ta kuptuar 
jetën. Atëherë Mendeljevi dhe Njutoni do të 
të bëhen shumë të afërt.
Ende nuk e kuptoj se si ia kam arritur ta bëjë 
atë që Kanti e quante “dalje”. Përreth meje 
gjithçka dhe të gjithë më kanë tërhequr tërë 
jetën drejt humnerës. Prandaj edhe sot e kë-
saj dite se kuptoj sesi dola. Mbase ka diçka 
këtu që njeriu me mendje s’mund ta rrok.

31 gusht
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1 shtator

Tridhjetë vite! I kam përçmuar gjithnjë 
ditëlindjet, festat, e këto sajesat tjera 
njerëzore. Por, nuk di se çfarë ndodhi kur i 
arrita të tridhjetat. Se si ndryshova, fillova ta 
ndjej vdekjen ndër këmbë, kisha më shumë 
ankth, frikë nga e panjohura. Psikologët, 
me atë lehtësinë prej dijetaresh sqimatar, 
do ti binin shkurtë: krizë moshe. Sikur të 
ishte kaq e lehtë. Po ç’u bë me këto trid-
hjetë vite? Si shkuan ato? Çka ndodhi me 
mua këto tridhjetë vite? Përgjigjet nuk më 
vinin. Gjithçka më ndërmendej sikur të ketë 
qenë një ëndërr e gjatë, kur ja, përnjëherë u 
zgjova nga gjumi.

Më duket sikur kam arritur maje një kodre 
dhe sikur shoh në të dyja anët e saj. Prapa të 
kaluarën e ëndërrt, ndërsa para meje, sikur 
e shoh fundin. Njeriu më së lehti e ka të 
kthehet prapa, të zgjoj në veten e tij gjithë 
ato kujtime naive, pa brenga, tamam atë 
jetesën prej kafshe. Kthimi në të kaluarën 
është streha më e ngrohtë kundrejt asaj anës 
tjetër, andej prej nga shihet fundi, ajo vdekja 
e akullt. Po njerëzit kështu janë: rëndom e 
zgjedhin të kaluarën. Dhe mirë bëjnë.

Unë jam i dënuar. Nuk arrij të kthehem 
kurrsesi. Më ngjan se i frikësohem të ka-
luarës, por edhe një gjë tjetër: nuk dua të 
fshihem. Nuk po them se jam guximtar. Veç 
nuk dua të fshihem. Unë jam Zarathustra 

maje kodrës që e kthen kokën prapa dhe 
me një shikim të vëngërt dhe përbuzës ndaj 
gjithçkaje që sheh, psherëtin për të fundit 
herë: vafsh në djall e kaluara ime e vobektë. 
Pastaj me një lehtësi prej një të përvuajtu-
ri vazhdon tatëpjetë kodrës, i krekosur me 
përvojën e anës tjetër dhe i gatshëm të duroj 
edhe stuhirat më të pabesa. Se nuk ka rrugë 
tjetër, veç asaj që çon drejt fundit.

Po ta kisha këtë vetëdije sa kam qenë në 
anën tjetër, kushedi se çfarë do të bëja. Por 
jo, njeriu qenka e thënë ta kaloj gjysmën e 
jetës kot, për ta kuptuar një gjë kaq të th-
jeshtë: se gjithçka qenkërka veçse hamend-
je. E gjitha në këtë botë është një sajesë 
njerëzore, një strehë, për ti bërë vend frikës 
dhe ankthit. Të bëmat e jetës njeriu i ar-
kivon thellë brenda në pavetëdije dhe pse: 
vetëm e vetëm që kur ti jetë ofruar vdekjes 
të ketë ca kujtime, të cilat mbase edhe do ja 
ngrohin zemrën.

E kaluara këtu maje kordës më jepet e vagu-
llt, e mjegulluar, e errët. Vetëm tash e kuptoj 
pse-në. Njeriu deri në të tridhjetat jeton si 
kafsha. Është në anën tjetër të kodrës, duke 
i mësuar hapat, i shkëputur nga vetja dhe pa 
idenë më të vogël se çfarë fshihet në anën 
tjetër. Është një ecje nëpër harresë: sa më 
thellë ecet, aq më shumë zhytet në harresë. 
Lum ai që ka arritur maje kodrës! Vetëm 
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këtu, maje kodrës, njeriu është me këmbë në 
tokë, i çliruar përfundimisht, nga vargonjtë 
e iluzioneve.

Nuk e di sesi më ndërmenden librat, sa 
herë e mendoj vdekjen. Më kaplon ankthi 
kur mendoj se nuk do të arrijë ti lexoj gjithë 
librat, në sirtar. Pastaj e kuptoj se edhe librat 
në sirtar janë një sajesë e pështirë, një përp-
jekje naive për ta mbushur boshllëkun bren-
da meje. Tridhjetë vite më kanë mashtruar. 
Sa e gënjeshtërt më duket gjithçka, tash kur 
jam maje kodrës. Atje poshtë njerëzia ren-
din si milingona në karvanin e mistershëm 
të ekzistencës. Maje kodrës nuk ka më ilu-
zione; secila shfaqje këtu, secila sajesë dhe 
gjithçka tjetër, rrokulliset tutje-tehu, në 
tatëpjetën e hiçit.

I shoh të gjithë dhe gjithçka. I shoh tamam: 
përtej maskave, por duhet edhe ta pranoj: 
ndjej një kënaqësi kur i shoh tek luajnë.  

E shoh lojën e tyre, i dëgjoj më ëndje, 
bëhem sikur s’kuptoj, e ata vazhdojnë edhe 
më me forcë. Se njeriu kështu është i gatuar: 
duhet ta lësh të luaj, nëse do që ta kupto-
sh atë që fshihet përtej maskës. Unë i lë të 
gjithë të luajnë. Kjo është ndoshta e vetmja 
rrugë për të qenë i pranuar në këtë botë që 
i ngjason një loje teatrale, me shumë aktor. 
Në të kaluarën, në kohën kur njeriut i hipën 
në mendje se mund ta ndryshoj botën, doja 
ti ndihmoja të gjithë. Por njeriu nuk do që të 
ndihmohet. Njeriu e do lojën, nënshtrimin, 
do që të bëj keq, sa të mundet. Dhe unë se 
kam ndërmend ta ndryshoj botën! Tashmë 
jemi së bashku në gjithë këtë! Unë jam njëri 
nga

 Ju! Gëzuar!
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Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport.
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