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Letërsia si diskurs lufte – shkrimtarët serbë dhe
shqiptarë në “luftë me fjalë”
Throughout history, identity thinking has been something deathly,
something that devours everything.
Përgjatë historisë, të menduarit e identitetit ka qenë diçka vdekjeprurëse,
diçka që gëlltit gjithçka.
Theodor W. Adorno
Abstrakt:
Në këtë ese ofrohet një model teorik dhe shpjegues i diskursit letrar të luftës, i cili
shqyrtohet në perspektivën e tri determinantë ve të tij domethënëse: 1. diskursi letrar
i luftës është diskurs që krijon domosdoshmërisht relacione të veçanta referenciale
me një kontekst të caktuar, respektivisht me fuqinë (pushtetin) reale e simbolike, me
politikën dhe aktorët e saj, duke i projektuar funksionet e tekstit në kontekst dhe me
strategji të veçanta retorike kuptimformuese, si dhe me vendosjen e një modeli të
veçantë komunikimi; 2. diskursi letrar i luftës është gjithpërfshirës – në vete, në “gjirin
e vet”, mund t’i përfshijë edhe diskurset e veçanta – teorike, religjioze, shkencore,
juridike, diskursin politiko-historik etj. Diskursi letrar i luftës dhe diskursi i luftës në
vetvete, veprojnë bashkë si një diskurs gjithpërfshirës – qësynon të depërtojë (në masë
të madhe kësaj edhe ia arrin) madje gjer te pika e skajshme infinitezimale e hapësirës
komunikuese – dhe që sundon aty duke e përjashtuar Tjetrin, duke i privuar nga e
drejta për atë hapësirë aktorët e Tjerë dhe veprimin e Tjetërllojtë diskursiv (i cili do tw
mundësonte projektimin dhe marrjen e vendimeve të tjera politike); 3. diskursi letrar i
luftës është një diskurs kanibalist – diskurs i cili simbolikisht e gllabëron “temën” e tij,
por edhe tekstet e tjera dhe subjektet diskursive që me tiparet e veta nuk i përkasin
fushës së diskursit të luftës, duke krijuar një kornizë reference (Goodman, 1978)
gjithpërfshirëse, natyrisht i parë gjithnjë edhe në relacionet dhe madhësitë funksionale
nën 1. dhe 2. “Tema” e vërtetë e këtij diskursi është asgjësimi i Tjetrit, të ushqyerit me
jetën e të Tjerëve dhe gjetja e kënaqësisë dhe erosit (Barthes, 1975) tek ai ‘gllabërim’.

Fjalët kyçe:
diskursi, diskursi letrar i luftës, kontradiskursi, modeli i komunikimit, figurat e fuqisë/
pushtetit
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I. Vërejtje metodologjike preliminare
Në shikim të parë është paradoksale të flasësh për letërsinë si diskurs lufte, meqenëse
ideja e letërsisë, respektivisht institucioni i quajtur Letërsi është konsideruar, kryesisht
në kuadër të paradigmave teorike neokantiane, relativisht autonom në kuadër të fushës
diskursive, si për shkak të relacioneve komplekse referenciale me realitetin jashtëletrar,
ashtu edhe për shkak të një diferentia specifica të llojit të vet të aurës së saj artistike
dhe estetike. Megjithatë, këtë institucion të çuditshëm të quajtur letërsi (Derrida, 1992),
sidomos disa përshfaqje të saj tekstuale dhe diskursive gjatë viteve 90-të në letërsinë
serbe dhe shqiptare, do të përpiqemi t’i shqyrtojmë nga perspektiva e semiotikës
letrare (Jakobson, 1966, 1987; Lotman, 1976 dhe 2000) dhe pragmatikës/semiotikës
(Johansen, 2002; Johansen/Larsen, 2002), duke patur parasysh konceptet e Burdjësë
mbi fuqinë simbolike (Bourdieu, 1991), si dhe koncepcionet e van Dijkut dhe të Fukosë
mbi diskursin racist dhe diskursin e luftës (Foucault, 1998; van Dijk, 2008).
Si çdo diskurs tjetër edhe diskursi letrar është i kapërthyer në rrjetin e fushës së
fuqisë dhe vendos relacione specifike me sistemin e dominimit politik dhe simbolik.
Madje, siç pohon Elshtajn: “Nuk mund ta përçanësojmë “luftën vetë” si entitet të
ndarë nga tradita letrare e fuqishme që i përfshin këngët, epet, mitet, historitë zyrtare,
historitë në vetën e parë, si dhe teoritë e artikuluara ç...ë Lufta dhe diskursi mbi luftën
janë të bashkuar në realitetin politik (Elshtajn, 1995, 553).
Në anën tjetër, për Fukonë lufta është, në praktika të caktuara diskursive, gati-gati
një kategori universale që e përshkon edhe të kundërtën e saj – paqen. “Lufta është
motori i institucioneve të rendit: paqja, në ingranazhin e saj më të vogël, udhëhiqet
dinakërisht nga lufta. Thënë ndryshe, nën paqen duhet deshifruar luftën: lufta është
shifra e vërtetë e paqes. Ne jemi, pra, në luftë me njëri-tjetrin. Fushëbeteja e përshkon
gjithë shoqërinë, pandërprerë dhe gjithë kohën dhe kjo fushëbetejë secilin nesh e vë në
njërin apo taborrin tjetër. Nuk ka neutralë. Domosdoshmërisht jemi armiq të dikujt.
Një strukturë binare e përshkon shoqërinë” (Foucault, 1998, 67).
Përkundër një diskursi të këtillë të pikëllueshëm dhe të errët, i cili më në fund as te
Fukoja nuk e ka vlefshmërinë heuristike universale, si dhe nisur nga fakti se luftërat
na janë dhënë si tekste, qëllimi jonë është që në këtë trajtesë të ofrojmë një propozim
modeli shpjegues të funksionimit të letërsisë si diskurs lufte, si dhe të logjikës dhe
tipareve kryesore të atij diskursi, respektivisht në çfarë mase dhe në cilat kushte
diskursi letrar shndërrohet dhe bëhet diskurs lufte, pikërisht duke u nisur nga disa
premisa çelës që kanë të bëjnë me modelin specifik të komunikimit letrar, i cili e
mundëson shfaqjen e një diskursi të tillë, pastaj edhe të fgurës së shkrimtarëve si
aktorë kryesorë të atij diskursi. Duke patur parasysh sa thamë, premisat teorike do
përpiqemi t’i zhvillojmë dhe argumentojmë mbi një korpus tekstual të kufizuar (disa
tekste poetike domethënëse nga vitet 90-të, si dhe fragmente aktesh dirskursive dhe
zhanresh liminale – shënime ditari etj.), sepse një analizë shterruese e prodhimit të
plotë tekstual dhe fushës diskursive letrare të kësaj periudhe do t’i tejkalonte suazat e
kësaj trajtese.
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II. Shkrimtarët si figura të fuqisë/pushtetit dhe figura diskursive e tjetrit
1. Në fund të viteve 80-të dhe në fillim të viteve 90-të të shekullit XX letrarët/
intelektualët zunë vend në fushën politike të fuqisë/pushtetit duke krijuar parti
politike, duke marrë pjesë në institucionet e pushtetit dhe të qeverisjes. Kështu p.sh.,
romancieri i njohur serb Dobrica Qosiq (Ćosić) do të bëhet president i Republikës
Federale të Jugosllavisë, ndërsa Vuk Drashkoviq (Drašković), po ashtu romancier dhe
Millan Komneniq (Milan Komnenić), poet, do ta formojnë partinë politike SPO, e cila
në një periudhë (posaçërisht gjatë vitit 1999) do të mbrojë pikëpamje konservatore
nacionaliste. Në anën tjetër, në Kosovë pikërisht Shoqata e Shkrimtarëve të Kosovës
do të bëhet seli e aktiviteteve politike – aty do të jetë selia e Lidhjes Demokratike të
Kosovës dhe kryetarit të saj, Ibrahim Rugova (i cili më vonë do të bëhet edhe president
i Kosovës). Ata në këtë mënyrë në personalitetin e tyre do të bashkëdyzojnë bashkësinë e
fuqive intelektuale dhe shoqërore (Bourdieau 2003, 300), respektivisht jo vetëm kapitalin
simbolik dhe fuqinë/pushtetin simbolik, por për një kohë të caktuar edhe fuqinë reale
në fushën politike. Sipas Fukosë, vetë intelektualët janë agjentë të atij sistemi të fuqisë/
pushtetit – ideja e përgjegjësisë së tyre për ‘vetëdijen’ dhe diskursin është pjesë e sistemit.
(Foucault/Deleuze 1977, 207) Pra, këtu nuk kemi të bëjmë tashmë vetëm me idenë
e autorit si të një parimi të grupimit të diskurseve, i përfytyruar si njësi dhe origjinë e
domethënieve të tyre, si fokus i koherencës së tyre, por ky autor është ai që gjuhës shqetësuese
të fiksionit ia jep njësitë e saj, nyjet e koherencës dhe mundëson futjen e saj në fushën e
reales. (Foucault 1981, 58)
2. Një rol të veçantë në këtë sistem fuqie/pushteti e kanë patur pikërisht shkrimtarët.
Në fund të viteve 80-të në të famshmen Francuska 7 – selinë e Shoqatës së Shkrimtarëve
të Serbisë, në bisedat e zhvilluara (në prill të vitit 1988) midis shkrimtarëve serbë dhe
atyre shqiptarë (nga Kosova), poeti i njohur serb Millan Komneniq do të shqiptojë
fjalët tashmë të njohura:
“Zotërinj, ne jemi në luftë... Sa më përket mua, nuk ju besoj fare. Të
mos befasohemi nëse dhuna që nesër mund të lindë një dhunë të re...
Midis nesh nuk ka harmoni, as pajtim nuk mund të ketë... Nëse do të
detyrohet të bjerë në humnerë, populli serb, si para një gjysmë shekulli,
do ta marrë me vete gjithë botën, e cila është aq indiferente ndaj fatit
të tij... (NIN, 1 maj 1988, ff. 34-35). Me komentin përcjellës në NIN: “U
dëgjuan duartrokitje. Rrëqethja nuk u ndje”. (Horvat, 1989) [T1]190204
Thënia në formë konstativi Zotërinj, ne jemi në luftë..., perfaqëson një performativ
simbolik të njëmendtë të shpalljes së luftës (dhjetë vjet para shpërthimit të vërtetë të
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Me shenjat T1…Tn shënohen tekstet që janë objekt analize dhe interpretimi, për ta lehtësuar referimin
tek ato.
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luftës/konfliktit ushtarak në Kosovë), respektivisht një shembull ekstrem të dominimit
simbolik, duke shenjuar ashtu në mënyrë implicite jo vetëm luftën diskursive në
Ballkanin perëndimor. Kjo thënie konfirmon kështu premisën e Foucault-së se diskursi
dhe formacionet diskursive u paraprijnë dhe janë parakusht i krijimit të “objekteve,
pozicioneve të subjekteve, koncepteve dhe zgjedhjeve strategjike.” (Johansen, 2002,
76) Strategji të ngjashme diskursive e kanë zotëruar fushën diskursive gati për dy
dekada, por në një masë të madhe janë aktive edhe sot (Čolović, 2008), posaçërisht
edhe ndër shkrimtarët shqiptarë, të transformuara në një diskurs esencialist etnocentrik,
i cili bazohet mbi martiro-logjikën dhe nekro-logjikën, si dhe te një lloj kontra-diskursi, i
cili githnjë mbart potencialin e dhunës të diskursit të luftës.
Në një fushë të tillë diskursive dhe simbolike poeti Millan Komneniq e shkruan
vjershën me titull Fqinjët (e botuar edhe në antologjinë me titullin Kosova – tokë e
shenjtë serbe):
Fqinjët
Mësyjnë, turren, përmbysin,
rrëmbejnë,
shkatërrojnë, asgjësojnë, shkrumojnë, presin,
varrezat lëvrojnë,
poshtërojnë, dëbojnë
djegin, në Shtime,
pranë Sitnicës, lumit lotues,
Dukagjinit dhe poshtë Drinit,
qajnë drurët e mollës pas sëpatës,
ulërijnë kafshët
e verbuara,
ikonat në flakë
dhe tymi rënkon
nga konaku, ku i thyen këmbanat,
shungullojnë veladonët dhe jetët e shenjtorëve,
dënesin kryqet.
E në ethe, në acar,
me akull në zemër,
druajmë se
edhe në atë botë
po këta njerëz
do të mund t’i kemi fqinj.
[T2]

423

Në modelimin diskursiv të figurës monstruoze të armikut autori zbaton strategjinë
e njohur diskursive në të cilën gjuha është emocionalisht e stërngopur, si te T1 ashtu
edhe te T2. Në të vërtetë T2 (vjersha e Komneniqit) është një eksplikim i mëtejmë i
pohimeve nga ‘dialogu’ me shkrimtarët shqiptarë. Siç konstaton Shjerve në kontekstin
e interpretimit të diskursit politik të futurizmit dhe relacioneve të tij me fashizmin
italian: “Me qëllim komunikimin më efektiv të ideologjisë së luftës nevojiten jo vetëm
argumente të caktuara që do të mund të legjitimoheshin shkencërisht, por ato që
diskursivisht mund të aplikohen në një mënyrë që është e kuptueshme lehtë dhe të
cilat garantojnë një miratim sa më të gjerë të njerëzve që kanë pranuar tekstin. Njëra
ndër strategjitë për ta arritur këtë qëllim është ngarkimi emocional i gjuhës me
krijimin e stereotipave dhe përdorimin e slloganeve. Referencat kuptimore të njohura
gjerësisht futen në kontekste të reja, ku ato aktivizojnë konotacionet dhe emocionet e
pavetëdijshme” (Schjerve, 1989, 67).
3. Strategjia diskursive e këtyre teksteve shkon edhe më tej dhe mbështetet në
disa nga format tipike të diskursit racist, të cilat i parashtron van Dijk, duke përfshirë:
-- aspektin tingullor/ritmik (në T1 dhe T2 mbizotërojnë intonacioni dhe diksioni
insolent;
-- sintaksën, me të cilën theksohet përgjegjësia e të Tjerëve për aksionet, të cilave u
atribuohet dhuna ekstreme ndaj “Nesh”;
-- vokabularin, përzgjedhja e fjalëve me kuptime ekstreme negative për Ata;
-- domethënien lokale dhe globale të diskursit, në të cilin lokalizohet dhe theksohet
topika pozitive për Ne, ndërsa ajo negative për Ata – siç janë mashtrimi, krimi,
dhuna - të cilat te T1 dhe T2 marrin përmasa apokaliptike;
-- skemat, respektivisht format konvencionale të organizimit global diskursiv, në të cilat
theksohen Aspektet Tona të Mira dhe Aspektet e Tyre të Këqia;
-- mjetet retorike: metafora, metonimia, hiperbola, figurat e përsëritjes, kumulacioni,
ironia/sarkazma etj., përsëri me qëllim të fokusimit të vëmendjes tek informacionet
pozitive/negative për Ne/Ata;
-- aktet ligjërimore: p.sh. akuzat për derrogimin e Tyre, ose mbrojtja me qëllim të
legjitimimit të diskriminimit që e ndërmarrim Ne ndaj Tyre;
-- interaksionin: p.sh. ndërprerjen e komunikimit ose mospajtimin (a priori) me
Tjetrin, shfaqjen e mosbesimit (p.sh. unë asgjë nuk ju besoj... etj. te T1) dhe format
e tjera të diskriminimit interaksional (van Dijk, 2008, 104-105).
Këto strategji diskursive ‘standarde’ marrin edhe tipare të tjera shtesë të sofistikuara
me krijimin e rrjeteve intertekstuale me diskursin religjioz/eskatologjik, respektivisht
me diskursin profetik si bazë origjinare e diskursit racist/të luftës, i cili shfrytëzon “një
mitologji të tërë popullore dhe kuazi mesjetare që racizmi shtetëror të funksionojë në
peizazhin ideologjiko-mitik, i cili i përafrohet peizazhit të betejave popullore që në një
moment kanë mundur të japin, të bartin dhe të mundësojnë formulimin e temave të
lutës së racave” (Fuko, 1998, 103) Në tekste të shumta të antologjisë “Kosova – tokë e
424

shenjtë serbe” po ashtu do të grishet tema e kthimit të heroit (car Llazari dhe heronjtë e
tjerë nga cikli kosovar epik/’sakral’). (Munćan, 1999).
4.Ky diskurs i hidhur dhe afektuoz i luftës së themeltë (Fuko, 1998, 77) do të
aktualizohet edhe në tekstet e poetëve shqiptarë në trajtën e një ‘kontra’-diskursi,
respektivisht diskursi që përfaqëson një projeksion diskursiv në pasqyrë të llojit të vet,
gjegjësisht krijimin diskursiv të figurës monstruoze të Tjetrit (në këtë rast të pjesëtarëve
të komunitetit serb). Kështu, p.sh. poeti Agim Vinca në vjershën Dhurata (e botuar
në librin e vjershave të zgjedhura nën titullin diskursiv tejet interesant Letër Zotit), në
mënyrë tipike diskursive në formë dialogu modelon figurën e radikalisht Tjetrit:
Dhurata
Gjyshi pyet nipin
ç’dëshiron për ditëlindje.
Pushkë! ia pret fëmija
si prej pushke.
E, përse pushkë? Ç’të duhet pushka, biri im?
Që t’i vras plisbardhët!
Të mos mbetet asnjë për be!
Ja përse.
Gjysh e nip ranë në ujdi
solemnisht
për këtë dhuratë.
Pastaj ra nata
e i mori në gji
me kallash e shajkaçë.
(1989-1999)
(Vinca, 2008, 90)
[T3]
duke e lidhur simbolikisht figurën diskursive të fëmijës me armën, atë fuqi/pushtet
të vdekjes. (Fuko, 2010, 154) Strategjitë retorike nëpërmjet figurave të gjyshit dhe
nipit, si dhe të sinegdotave të plisit dhe shajkaçës, krijojnë figurën e subjektit kolektiv,
qëllimi i të cilit realizohet paradoksalisht nëpërmjet intencionalitetit vrastar të fëmijës,
respektivisht intencës së subjektit kolektiv që (në mënyrë analoge si në T2) ka për
qëllim të Na asgësojë. Botën fiktive diskursive autori me anë të datimit (1989-1999) të
tekstit e ankoron në kontekstin real të botës historike-politike dhe jetësore, me çka
ai e orienton vëmendjen e lexuesit në mënyrë të sforcuar. Në një tekst tjetër, arma
shndërrohet në figurë të kujtesës kulturore, e cila gjithsesi duhet të jetë ‘nacionale’:
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Djaloshi me revolver
Avni Rustemit
....
Atë ditë, atë çast,
ndonjë kloshar, ndonjë trubadur, ndonjë shansonier
mund të ketë recituar Gijom Apolinerin
ndërsa djaloshi nga Ballkani shkëmbor
hynte në kujtesën e kombit me revolver në dorë.
[T4] (Vinca, 2008, 51)
Nëse kujtesa e një komuniteti është per definitionem kujtesë kulturore, respektivisht
një “sistem që prodhon dhe i mban në qarkullim të gjitha ato informacione që e
përcaktojnë njeriun” (Juvan, 2011, 280), kjo kujtesë në strategjitë diskursive të këtilla
duhet doemos te figurohet me fuqinë/pushtetin e vdekjes, e cila u bashkë-kundër-vihet
figurave të jetës (kloshari, trubaduri, shansonieri...).
5. Në të gjitha tekstet e cituara gati njësoj modelohet diskursivisht e ashtuquajtura
NE e stërtendosur, respektivisht vetërealizimi në një bashkësi të menduar/përfytyruar si
substancë që ndodh vetëm në procesin e shpërbërjes së dyfishtë: në shpërbërjen e unit në
një NE dhe të kësaj NE në shkatërrim. (Bilefeld, 1998, 296) Në të vërtetë, ky tip kulture
dhe diskursi krijon modele të tilla që janë parë tanimë në përvojën historike. Këtë
e konstaton edhe Lepenies, i cili citon kritikën radikale të Santajanës të egotizmit
në filozofinë gjermane, duke konsideruar se “krimet e ushtrisë gjermane kanë qenë
si pasojë e mendimit gjerman që shquhet për nga intima perverze shpirtërore dhe
orientimi këmbëngulës tek uni vetjak” (Lepenis, 2009, 34).
Shpërfaqje të këtilla tekstuale/diskursive të relacioneve NE dhe ATA na çojnë
te shqyrtimi i modelit të komunikimit që e kushtëzon, e formatizon dhe i jep një
efektivitet të veçantë diskursit letrar të luftës.
III. Modeli i komunikimit i diskursit letrar /të luftës/
Diskursi letrar, mbase si llojet e tjera të diskurseve, veçantinë e vet dhe
funksionalitetin e plotë e realizon në procesin komunikues dhe në kntekstet
komunikuese tipike për të. Modeli i Jakobsonit i ngjarjes ligjërimore (Jakobson, 1966,
290) mund të konsiderohet gjithsesi edhe si model i akteve diskursive, respektivisht një
matricë teorike e diskursit në përgjithësi:
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				KONTEKSTI
				MESAZHI
ADRESANTI------------------------------------------------------------ADRESATI
				KONTAKTI
				KODI
Secilit element strukturor të këtij modeli i atribuohet edhe një ‘funksion’ i caktuar:
				REFERENCIAL
				POETIK
EMOTIV					KONATIV
				FATIK
				 METAGJUHËSOR
Në diskursin letrar të luftës adresanti/autori, përveç funksionit emotiv ose
ekspresiv që ia atribuon Jakobsoni, merr edhe atribute funksionale dhe simbolike
shtesë (të propozuara te II/1) si figurë e fuqisë/pushtetit, si dhe në shpërbërjen e unit
në një NE (II/4) Funksioni konativ abrrogohet plotësisht, sepse mesazhi i diskursit
merr tiparet e një diskursi tipik racist (II/3), me çka abrogohet edhe modeli bazë i
komunikimit UNË................AI/AJO, respektivisht adresati shndërrohet në një NE
kolektive, formatizimit të të cilit në domenin e ideologjisë ekstreme të dominimit i
nënshtrohet edhe funksioni referencial i diskursit, respektivisht funksioni denotativ
dhe/ose kognitiv, por edhe funksioni poetik, i cili sipas Jakobsonit realizohet me anë
të orientimit (Einstellung) te mesazhi si i tillë, duke e sjellë në fokus mesazhin për hir të atij
vetë. (Jakobson, 1966, 294) Madje, edhe funksioni më abstrakt – metagjuhësor – që
ka të bëjë me kodin/gjuhën, në këtë diskurs merr një domethënie specifike politike.
Pra, edhe karateristikat strukturore endodiskursive, stili dhe retorika si mekanizëm
i krijimit të kuptimit (Lotman, 2004, 53 et passim), vihen në funksion të eliminimit
simbolik të radikalisht Tjetrit.
Në këtë kontekst dhe në pika të përgjithshme do të mund të pajtoheshim me
përkufizimin e diskursit të luftës si një ligjërim i urrejtjes, bashkë me faqen tjetër të tij –
ligjërimin eufemistik, të cilin e ka parashtruar Bugarski. Ligjërimin e urrejtjes ai e definon
“si një emërtim gjithëpërfshirës për shprehjen verbale të urrejtjes, shovinizmit,
ksenofobisë, racizmit dhe ndjenjave negative kolektive të tjera”. Ai është një formë
posaçërisht e ashpër e difamacionit ose invektivës publike me qëllim të identifikimit,
satanizimit dhe asgjësimit të mundshëm të një grupacioni etnik, nacional, racor,
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konfesional, social a politik, që në kushte lufte mund të jetë edhe paralajmërim i
likuidimit të mundshëm fizik. (Bugarski, 2001, 117)
Sipas tij, ai ligjërim është bërë operacional dhe posaçërisht veprues në masmediat
para dhe gjatë konflikteve në vitet 90-të. Mund të thuhet se ky lloj diskursi në nivelin
referencial gjithmonë vendos relacione simbolike dhe per-formative implicite dhe/ose
eksplicite me makinën luftarake shtetërore (T1 dhe T2) dhe/ose me makinën luftarake
nomadike (T3 dhe T4). (Deleuze/Guattari, 1987, 358)
Diskursi letrar i luftës operon në kuadër të sistemit të përgjithshëm të
autokomunikimit, por si një formë e tij e veçantë. Sipas Lotmanit, në sistemin
e komunikimit UNË------------------UNË realizohet një transformim kualitativ i
informacionit në procesin e komunikimit. Adresanti (UNË) ia përcjell mesazhin
vetvetes, “ai brenda vetes e shndërron qenien e vet, meqenëse qenien e një personi
mund ta interpretojmë si një bashkësi individuale kodesh të rëndësishme në aspektin
social, ndërsa kjo bashkësi këtu ndryshon në procesin e aktit të komunikimit” (Lotman,
2004, 31).
Në diskursin letrar të luftës sistemi i komunikimit UNË-------------------UNË
transformohet në sistemin
				NE → → NE
				
←←
që ka për pasojë transformimin e NE dhe zhvendosjen e saj ideologjike në fushën e
diskursit racist dhe ku TJETRI është i përjashtuar nga sistemi/modeli komunikues. Ai
është ‘zhvendosur’, ‘gllabëruar’ në kuadër të mesazhit.
IV. Diskursi etnocentrik si një diskurs lufte
Në tekstet dhe diskurset që i nënshtrohen një modeli të këtillë të komunikimit
zakonisht mbizotëron “denominatori kolektiv primitiv” (Kristeva, 1993, 3),
respektivisht realizohet strategjia diskursive e krijimit të identitetit në kuadër të
së cilës UNË bëhet i pandashëm nga NE, duke u zhytur në ‘unin’ kolektiv, për pasojë
komunikimi zhvillohet në relacionin

UNË
NE
→

NE

në të cilin adresati AI/TJETRI jo vetëm që është përjashtuar nga domeni i
komunikimit, por si i tillë ai duhet të ‘fshihet’, ‘pastrohet’.
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Në shënimet e tij në formë ditari Dobrica Qosiq (Ćosić) do të aktivizojë mekanizmin
diskursiv të identifikimit kontrastiv (Apaduraj, 2008, 61) midis shqiptarësh e serbësh:
“Ajo fundërrinë sociale, politike e morale e Ballkanit tribal e barbar e merr për aleat
Amerikën dhe Bashkimin Europian kundër popullit ballkanik më demokratik, më të
civilizuar, më të arsimuar – popullit serb” (Ćosić, 2000, 211) T5.
Në të vërtetë, Qosiqi madje as nuk e emërton TJETRIN, sikur është i vetëdijshëm
për idenë e Benjaminit se „emri është pika në të cilën gjuha e papërsorur njerëzore
e prek gjuhën e pastër, hyjnore“ (Aichele, 1997, 75), se Tjetri nuk është i denjë për
t’u emërtuar, respektivisht për t’iu dhënë e drejta për ekzistencë. Fjala është për
strategjitë e konstruktimit të identitetit, të cilat Apaduari i quan „identitete predatore,
‘konstruktimi shoqëror dhe mobilizimi i të cilave kërkon asgjësimin e kategorive të
tjera të afërta shoqërore“ (Apaduraj, ibid.) Posaçërisht nëse bëhet fjalë për „hartën e
hapësirës së shenjtë nacionale“, çfarë përfaqëson Kosova te shumë poetë (Munćan,
1999), për të cilët “Kosova nuk është asgjë pos Ungjilli i rikrijuar dhe i serbizuar...” (M.
Bećković, NIN, 8. april 2004.)
Ky konstruksion diskursiv i identitetetit predator, sipas Apadurajit, e mobilizon
të kuptuarit e vetvetes si një shumicë e rrezikuar çfarë shihet fare qartë te T2 dhe në
projektimin e tij diskursiv invers te T3. Në diskurse të këtilla letrare dhe diskurse
analoge politiko-historike dhe “juridike” bazohen identitetet predatore “te të cilët ideja
e popullit të një shteti është e reduktuar me sukses në parimin e singularitetit etnik,
kështu që edhe ekzistenca e madje edhe më të voglës pakicë brenda kufijve nacionalë
përjetohet si një cenim i padurueshëm i pastërtisë së tërësisë nacionale... Për këtë
arsye çdo pakicë, si përkujtuese e kësaj mangësie të vogël, por të pakëndshme, nxit
instinktet për pastrim” (Apaduraj, 2008, 63).
Mbi një model analog komunikues bazohen afiliacionet e tjera të diskursit
etnocentrik dhe esencialist, në të cilat himnizohet lufta:
Baladë për dajën tim SH.K.
....
Daja im, ShK, dashnor jetik i Shqipërisë etnike,
Vdiq para se të çlirohej Kosova
Para se Ademi me shokë t’ia kthente pushkën shkaut
Ai që e dinte aq mirë se liria s’vjen kurrë po s’lu’jti
						 Gishti
Dhe se këngën e saj asnjë saze s’e këndon si dyfeku!
(Vinca, 2008, 196) [T6]
natyrisht i thurrur në rrjetet e diskursit etno-nacionalist, i cili pastaj derdhet në
diskursin e bazuar mbi martiro-logjikë dhe nekro-logjikë (Asurmendi et al., 2002):
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Homazh për Prekazin
Prekazi s’ka godina të mëdha
as pirgje e kambana madhështore.
Prekazi ka kullën e vjetër të goditur nga predhat
dhe kullën e re ku përkunden djepat.
Pa harruar, sigurisht, as varret.
Ah, varret!
Prekazi s’është Trojë, as Çanakala a Termopile.
Prekazi është një fshat i thjeshtë, që lind e vdes shqip
dhe luftën e bën luftë – pa hile!
(Vinca, 2008, 53) [T7]
Në tekstin e cituar më lart, madje edhe funksioni metagjuhësor vendoset në kontekstin
e temporalitetit mitik etno-nacionalist të lindjes-vdekjes dhe, natyrisht, figurës së luftës,
e cila po ashtu në një diskurs të këtillë letrar projektohet në gjithëkohësinë simbolike.
Edhe pse në studime të caktuara sociolinguistike mund të haset në një mirëkuptim
ndaj ‘përgjigjes së pakicave’, siç e pohon këtë Allen, duke konsideruar se ato në atë
mënyrë “kompensojnë padrejtësinë sociale dhe rimarrin dinjitetin ndaj statusit të
imponuar si pakicë” (Allen, 1983, 133), megjithatë një lloj i këtillë kontra-diskursi,
i cili bazohet te ‘etnocentrizmi subjektiv dhe paragjykimet’, e prodhon dhe e riprodhon
konfliktin midis grupeve. Sepse, siç konstaton Kristeva, “urrejtja difensive, kulti i të
parëve shumë lehtë rrëshqet në urrjetje përndjekëse” (Kristeva, 1993, 3). Kështu,
madje edhe vetëm përdorimi i llagapeve etnike (p.sh. ‘shiptari’ dhe ‘shkja’ që janë të
‘rëndomtë’ në komunikimin publik) përfaqëson një armë të ideologjive në relacionet
etnike. (Allen, 133)
V. Përfundim: diskursi letrar i luftës dhe fuqia/pushteti i tij simbolik
Në esenë “Lufta e pastër” Paul Virilio pohon se “koncepti i luftës është koncept
bazë i civilizimit tonë” (Virilio, 1995, 565) dhe duke parafrazuar Sun Cu-në konstaton
se “mekanika e luftës zhvillohet si një zjarr që, në zgjerim e sipër, gllabëron gjithçka
para vetes” (Ibid., 570). Në të vërtetë, nuk është e vështirë të vihet re që diskursi i luftës
synon t’i “gllabërojë” të gjitha diskurset tjera dhe pikërisht në dy rrafshe themelore:
1. në logjikën brendadiskursive – ku ky diskurs e “gllabëron temën e vet”; dhe 2. në
relacion me diskurset e tjera, të cilat i nënshtron dhe i “gllabëron” në hapësirën e vet
diskursive, madje edhe ato që përpiqen të legjitimohen si diskurse anti-luftë, duke ua
atribuar subjekteve të tyre diskursive rolin luftarak të armikut dhe duke i vendosur në
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fushën e anti-diskursit. Ndoshta rasti më interesant është procedimi i apropriacionit, kur
një tekst i caktuar (si, bie fjala, vjersha e Çarlls Simiqit në antologjinë Kosova – tokë e
shenjtë serbe) vendoset në një kornizë reference (Goodman, 1978) të diskursit letrar të
luftës.
Nisur nga modalitetet tashmë të parashtruara të funksionimit të diskursit letrar
të luftës, si dhe “relacionit të kontiguitetit, ngjashmërisë dhe konvencionalitetit midis
universit tekstual dhe botës jetësore” (Johansen, 2002, 422), të cilën ia nënshtron
“transfigurimit dhe intensifikimit” (Ibid.), mund të flasim për një fuqi/pushtet
simbolik tepër të madh të diskursit letrar të luftës.
Posaçërisht nëse i marrim në konsideratë dy premisa teorike të semiotikës letrare:
1. Premisën e Lotmanit që pohon se teksti artistik është një sistem modelues i
shkallës së dytë, respektivisht se “ideja në art është gjithmonë model, sepse e krijon
figurën e realitetit” (Lotman, 1976, 44), gjegjësisht “mesazhi artistik e krijon modelin
artistik të një dukurie konkrete – gjuha artistike e modelon universin në kategoritë e
tij më të përgjithshme, të cilat, meqenëse e përbëjnë përmbajtjen më të përgjithshme
të botës, përfaqësojnë formën e të qenit të gjërave dhe fenomeneve konkrete” (Ibid.,
50). Nëse kësaj ia shtojmë edhe pohimin se “një tekst i vetëm mund ta luajë rolin e
kodit dhe rolin e mesazhit, ose, duke oshiluar midis këtyre poleve, edhe të njërit edhe
të tjetrit njëkohësisht” (Lotman, 2004, 44) dhe se kultura i mban mend gjuhët artistike
të së kaluarës (do të mund të shtonim: edhe mesazhet që në diskursin letrar janë të
pandashme nga kodi/gjuha), atëherë duhet ta kemi të qartë se çfarë ndikimi ushtron,
sa është rezistent dhe çfarë potenciali riaktualizues ka edhe diskursi letrar i luftës.
Posaçërisht nëse kemi parasysh edhe potencialin diseminues të diskursit letrar /të
luftës/, i cili me gjurmë, fragmente, figura, simbole etj., depërton në të gjitha diskurset
tjera dhe në fushën diskursive në tërësi.
2. Premisën (e dytë) që ka të bëjë me kënaqësinë/ëndjen në tekst. (Barthes, 1975)
Edhe për Lotmanin kënaqësia estetike dhe kënaqësia shqisore janë inherente për tekstet
artistike. Teksti (do të shtojmë: edhe diskursi, sepse këtë domethënie e ka gati në të
gjitha shqyrtimet e tij), madje edhe “me fuqinë e materialitetit të vet fizik mund të
veprojë në shqisat tona dhe të na e ofrojë ndjenjën e gëzimit a vuajtjes” (Lotman, 1976,
96-98). Kënaqësia shqisore, sipas tij, presupozon aplikimin e kodeve të shumëfishta
dhe të ndryshme, si dhe marrjen e informacionit nga materiali josistemor, ndërsa
kënaqësia intelektuale buron nga marrja e informacionit prej materialit sistemor. Procesi
kreativ i enkodimit dhe dekodimit ofron kënaqësi intelektuale (procesi i shndërrimit
të materialit joshenjues në shenja) dhe kënaqësi fizike (që e përfton natyra e tekstit si
një ind kuazimaterial, i cili me anë të shenjave krijon një realitet virtual fizik) (Lotman,
1976, 98). Një konceptim të ngjashëm, ndoshta edhe më të hapur dhe më ‘demokratik’
të kënaqësisë e propozon Barti, veçanërisht kur pohon se “teksti i ëndjes shkakton
një lloj gjendje përhumbjeje, i cili ndoshta shkakton edhe një gjendje të pakëndshme,
por e cila i trondit presupozimet/shtresat historike, kulturore, psikologjike të lexuesit,
konsistencën e shijes, vlerat dhe memorien e tij, e vë në gjendje krize relacionin e tij
me gjuhën” (Barthes, 1975, 14) Përkundër tekstit të kënaqësisë që të përmbush, i cili
431

ta dhuron euforinë, tekstit që vjen nga kultura dhe nuk i ndërpret lidhjet me të, Barti
flet edhe për jouissance – për ekstazën që mund të çojë te humbja dhe shpërbërja e
identitetit. Në të vërtetë, kënaqësia e njëmendtë barthesiane vjen nga procesi kreativ
i leximit dhe shkrimit, nga krijimi dhe ri-krijimi i ‘realitetit’ me krijimin dhe rikrijimin
e kodeve dhe lojës midis tyre.
Mirëpo, në diskursin letrar të luftës kënaqësia, ëndja dhe dëshira janë të lidhura dhe të
kushtëzuara nga sistemi i fuqisë/pushtetit dhe i dominimit, respektivisht me kënaqësinë
me destruksionin dhe vdekjen. Dhe kjo vlen gati pa përjashtim për të gjitha tekstet
e cituara (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7). Duke e krijuar një model të tillë të botës, ku
TJETRI /etnik/ është një e keqe radikale dhe ‘monstër’, me strategjitë e tyre diskursive
raciste, si dhe duke patur parasysh premisat 1 dhe 2, mund të konkludojmë se ky tip
diskursi ka një fuqi/pushtet të jashtëzakonshëm simbolik në kuadër të kulturës, me
një potencial po aq të fuqishëm të riaktualizimit të vazhdueshëm.
Në fund mund të shtrojmë pyetjen: a janë të mundshme strategjitë në kuadër të
semio-etikës ose etikës diskursive me të cilat do të ‘pacifikohej’ diskursi letrar i luftës?
Një përgjigje në këtë pyetje është tepër e vështirë të ofrohet. Është e vështirë po ashtu
t’i ikësh edhe skepticizmit lidhur me mundësinë e gjetjes së një terapie, të cilën e
grish Wodak (1989, XIV), madje dhe nga perspektiva e një modeli ideal të aksionit
komunikues që e propozon Habermasi (1998, 422), sepse çdo premisë dhe racionalitet
normativ etik, social, juridik dhe estetik janë të ‘pafuqishëm’ në relacion me strategjitë
e diskursit letrar /të luftës/, i cili çdo herë gjen hapësirë ‘manovrimi’ te licencia poetica
arkaike ose tek kërkesat bashkëkohore për liri dhe hapësirë kreative.
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Literature as a War Discourse: Albanian and Serbian
Writers in “the War of the Words”
Abstract:
This essay offers theoretical and explanatory model of the literary war discourse, which
is described thorough its three seminal features: 1. Literary war discourse is a discourse
that by necessity creates special referential relations with a particular contexts, that
is with the real and symbolic power, politics and its actors, by way of replicating textual
functions into context and particular rhetorical and semantic strategies, and thus by
establishing a specific model of communication; 2. Literary war discourse is pervasive
– in itself, under “its aegis”, it can encompass particular discourses – theoretical,
religious, scientific, legal, politico-historical etc. Literary war discourse, as the war
discourse in general, appears as overarching discourse, aiming (and to the large extend
succeeding) to reach even to the infinitesimal point of communicational space – and
one which rules this space excluding the Other from it, depriving the Other actors
and Different discursive action (that would enable for the projection and creation of
different political decisions) from their space; 3. Literary war discourse is a cannibalistic
discourse – discourse that symbolically eats its “subject”, as well as other texts and
discursive subjects whose decisions do not belong to the field of war discourse, by
creating a pervasive referential framework (Goodman, 1978), always, of course, taken
in the relations and functional proportions under 1 and 2. The real “subject” of this
discourse is the destruction of Other, devouring the life of Others and finding jouissance
and eros (Barthes, 1975) in that “devouring”.

Key words:
discourse, literary war discourse, counterdiscourse, model of communication, figures
of power
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