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Figura e tjetrit si projekt i hapur, në shembullin e 
autorëve shqiptarë nga Shqipëria dhe nga Kosova

Abstrakt: 
Ky punim paraqet një analizë krahasuese të veprave letrare të autorëve nga Shqipëria 
dhe Kosova të përkthyera në gjuhën serbe pas vitit 2000. Në të gjurmohet mënyra sesi 
paraqitet në këto botime figura e tjetrit me anë të analizës së referencave kulturore-
politike në situata konfliktore. Teksti është ndarë sipas llojit letrar të librave të 
analizuar (romane, prozë e shkurtër, poezi, dramë) dhe sipas mjedisit ku operojnë 
autorët e tyre (Shqipëria dhe Kosova). Dallimi bazë mes autorëve nga Shqipëria ndaj 
atyre nga Kosova është dominimi i tjetrit politik përballë tjetrit etnik. Autorët nga 
Shqipëria janë të preokupuar me fenomenin e totalitarizmit vetizolues shqiptar, 
ndërsa autorët nga Kosova janë të fokusuar në traumat e luftës serbo-shqiptare në 
Kosovë gjatë viteve 1998/99. Marrëdhëniet serbo-shqiptare paraqiten si marrëdhënie 
të distancës kolektive dhe mosbesimit të thellë, pa shembuj të miqësisë ndëretnike apo 
të lidhjeve të dashurisë. Në veprat e autorëve të analizuar paraqitet edhe rezistenca 
ndaj autoritarizmit politik dhe konservativizmit patriarkal në formën e satirës kritike, 
si dhe shembuj të tolerancës fetare dhe refuzimit të revanshizmit.

Fjalët kyçe: 
tjetri politik, tjetri etnik, poezia kosovare, drama kosovare, tjetri si armik, identiteti 
minoritar, konflikti serbo-shqiptar
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Hyrje

Ky punim paraqet një analizë krahasuese të veprave letrare të autorëve nga 
Shqipëria dhe Kosova të përkthyera në gjuhën serbe pas vitit 2000, e cila duhet të 
tregojë dhe fushat kryesore të fokusit kulturor. Krahas shqyrtimit të përmbajtjes 
dhe strukturës, me anë të analizës së referencave kulturore-politike në situata 
konfliktuale, qoftë kur është fjala për konfliktet e ndërsjellta etnike serbo-shqiptare, 
ashtu edhe kur është fjala për natyrën e dhunshme të regjimeve politike nën të cilat 
jetojnë personazhet e librave të analizuar gjurmohet edhe mënyra sesi paraqitet në 
këto botime figura e tjetrit. Teksti është ndarë sipas llojit letrar të librave të marrë 
nën shqyrtim (romane, prozë e shkurtër, poezi, dramë) dhe sipas mjedisit ku operojnë 
autorët e tyre (Shqipëria dhe Kosova). Punimi deri diku vazhdon hulumtimin e Petrit 
Imamit për bashkëpunimin letrar serbo-shqiptar, i cili në kreun „Lidhjet kulturore“ të 
studimit Serbët dhe shqiptarët ndër shekuj (Imami, 2000), konstaton se lidhjet autoriale 
dhe shkencore-hulumtuese kanë qenë më tepër individuale dhe jo sistematike, në 
kuptimin e marrëdhënieve mes dy mjediseve apo komuniteteve. Imami kujton se, me 
pak përjashtime, ndërprerja thuajse e plotë e lidhjeve kulturore serbo-shqiptare dhe e 
përkthimit letrar, ndodhi në fund të viteve 80-të dhe gjatë viteve 90-të të shekullit XX.

Gjatë viteve 90-të ka disa shembuj të ripërtëritjes së bashkëpunimit kulturor në 
fushën e artit figurativ dhe letërsisë. Artin e ri të asaj kohe, që u paraqit në ekspozitën 
„Arti bashkëkohor i Kosovës“ „Përtej“ në Beograd, Shkëlzen Maliqi e përshkruan si 
„art i rezistencës... që njëkohësisht ka qenë kritik edhe ndaj regjimit dhe represionit 
serb, por edhe ndaj rrjedhave artistike e akademike“ (Maliqi, 2014, 236). Një tendencë 
e tillë është vazhduar dhe rritur në dekadën e parë të viteve dymijë, pas kthesës 
së 5 tetorit në Serbi. Shoqatat e shkrimtarëve me orientime antiluftë (Forumi i 
shkrimtarëve), botuesit alternativë (Rende, VBZ Beograd, Karver) dhe grupet e 
shkrimtarëve dhe kritikëve antinacionalistë (KPZ Beton, Links, Grupi 484), përpiqen 
që t’i njohin lexuesit vendas me anë të përkthimeve të reja si me klasikët, ashtu edhe 
me shkrimtarët që kanë dalë rishtas në skenën kosovare dhe shqiptare. Interesimi në 
rritje për autorët shqiptarë është i dukshëm edhe në revistat letrare, si tek Sarajevske 
Sveske, në revistën për letërsinë e përkthyer Mostovi (e kohë pas kohe edhe në revista 
të tjera p.sh. Sent nga Novi Pazari) dhe së fundi në shtojcën polemike-kulturore Beton, 
në gazetën e përditshme Danas nga Beogradi.

Kështu në pesëmbëdhjetë vitet e para të shekullit XXI kanë nisur përkthimet e 
romaneve nga Shqipëria:202 Gostia e Bashkim Shehut (2003), Darka e Gabuar e Ismail 
Kadaresë (2011), I kuq si një nuse e Anilda Ibrahimit (2013); dhe të autorëve nga Kosova: 
Shkëlqimi i huaj i Beqë Cufajt (2010). Përkthimet e herëpasherëshme të fragmenteve 
të prozës janë prezantuar në periodikun letrar në Serbi, si për shembull tregimet e 
Ridvan Dibrës dhe Zija Çelës, apo fragmente nga romani i Luan Starovës. Është e 

202 Edhe pse flasim për autorët nga Shqipëria dhe nga Kosova, një pjesë e tyre prej një kohe të gjatë nuk 
jetojnë në Shqipëri dhe Kosovë: Fahredin Shehu jeton në Barcelonë, Ismail Kadare në Paris, Anilda 
Ibrahimi në Romë, Xhevdet Bajraj në Meksiko City, ndërsa Beqë Cufaj në Shtutgart. 
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dukshme ripërtërirja e interesit për poezinë, ndaj janë botuar edhe librat e poezive 
të autorëve kosovarë, Liria e tmerrit nga Xhevdet Bajraj (dy botime, 2000 dhe 2002), 
Penda nga Fahredin Shehu (2013), Kafshët e duan atdheun nga Arben Idrizi (2013) 
dhe përzgjedhja e shkurtër e poezive të autores nga Shqipëria, Luljeta Lleshanku, 
Fëmijët e natyrës (2012). Janë botuar edhe dy antologji përfaqësuese: Nga Prishtina, me 
dashuri (2011) dhe Fluturimi mbi teatrin kosovar (2014). Në antologjinë Nga Prishtina, 
me dashuri janë përfaqësuar njëzet autore dhe autorë, kryesisht të brezit të ri dhe të 
mesëm, ndërsa çdo kapitull përmban parathënie nga Halil Matoshi për skenën poetike 
kosovare, Arben Atashi për skenën e prozës dhe Bekim Lumi për skenën e dramës. 
Antologjia Fluturimi mbi teatrin kosovar përmban përzgjedhjen e pesë dramave të 
shkrimtarëve më të rinj kosovarë të dramës: Ilir Gjocit, Doruntina Bashës, Xhevdet 
Bajrajt, Visar Krushës dhe Jeton Nezirajt. Librat e përmendur paraqesin lëndën bazë 
të përdorur për këtë punim.

Romanet e autorëve nga Shqipëria

Romani i Bashkim Shehut Gostia është një hibrid i prozës, pjesërisht groteskë 
politike, pjesërisht alegori ekzotike e pushtetit. Në tekst përcjellim rrugën e ish 
ministrit të burgosur dhe rojes së tij, i cili e çon atë afër qytetit, ku presin xhelatin 
për ta ekzekutuar. Marrëdhënia mes të burgosurit dhe rojes së tij, të pushtetshmit të 
rrëzuar dhe përfaqësuesit të regjimit të ri që merr pjesë në likuidimin e pjesëtarit të 
pushtetit paraprak, ndryshon qenësisht falë kthesave në front, të cilat mundësojnë 
që ish ministri të bëhet ministër në qeverinë e re, ndërsa torturuesi i tij dhe xhelati 
potencial bëhet shërbyesi i tij i ri. Në planin e parë të këtij transformimi satiriko-
grotesk është natyra e forcës, e reduktuar në armë të verbër të pushtetit dhe tekave 
të tij.

Për dallim nga novela e Shehut, ngjarja e së cilës është vendosur në një vend 
“diku mes Bratislavës dhe Ruandës”, që qartëson karakterin simbolik-alegorik të 
rrëfimit, romani i Kadaresë Darka e gabuar është një lloj kronike specifike e qytetit të 
Gjirokastrës, duke nisur nga kapitullimi i Italisë në vitin 1943, kur Shqipëria kalon në 
duart e administratës naziste gjermane, deri në vitin 1953, pak kohë pas vdekjes së 
Stalinit. Bëjnë përjashtim nga kjo periudhë pasazhet e shkurtra përmbyllëse në roman, 
të vendosura në vitet 1993 dhe 2007. Në këtë kohë zbulohen viktimat e ekzekutimeve 
nga autoritetet e pasluftës dhe nën ndikimin e Bashkimit Evropian, bëhen përpjekje 
për të ndriçuar dhe „dënuar krimet komuniste“.

Tregimtari i fshehur përmend „mëkatin e përbuzjes“ të qytetarëve të Gjirokastrës 
ndaj fshatarëve-rrogtarë grekë në fushat e tyre, por edhe përbuzjen „ndaj të gjithë 
grekëve, kulturës helene, shtetit, politikës, e madje edhe gjuhës“ (Kadare, 2011, 13). 
Ndër shkeljet më të mëdha kolektive, pothuaj tradicionale, bën pjesë rrëmbimi i 
vajzave dhe nuseve nga fshatrat e afërta të Lunxhërisë.

Romani i Kadaresë pasqyron tërthorazi edhe konfliktin ideologjik mes dy opsioneve 
kryesore politike që kanë ekzistuar në shoqërinë shqiptare para dhe gjatë luftës: 
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nacionalistëve dhe komunistëve. Ata e kanë parë ndryshe luftën edhe para shpërthimit, 
edhe gjatë saj. Nacionalistët i shihnin gjermanët si aleatë, qoftë të vullnetshëm apo 
të momentit, të cilët do t’u mundësonin bashkimin e territoreve entike shqiptare 
(Narracioni në mënyrë eksplicite përmend: „Shqipërinë, Kosovën dhe Çamërinë“ (po 
aty, 10), ndërsa komunistët ishin kundër politikës së pretendimeve territoriale ndaj 
fqinjëve. Narratori përmend se „në mesin e liderëve komunistë kishte edhe disa serbë, 
për të cilët fjala Shqipëri etnike ishte më e temrrshme se sa vdekja“ (po aty, 16). Gjatë 
luftës nacionalistët vendosën të qëndronin pasivë dhe të përmbaheshin nga veprimet 
ushtarake, ndërsa komunistët vendosën për rezistencë aktive ndaj nazistëve.

Te Shehu, patologjia e pushtetit, deformimi i tij në sundim të frikës dhe terrorit 
ndaj armiqve të mposhtur në luftën civile, është i lidhur drejtpëdrejt me ezoterinë 
apokaliptike biblike. Te Kadareja pushteti në luftë merr formën e ndëshkimit në 
mënyrë që përmes terrorit të frikës të paralizohet çdo rezistencë, ndërsa pushteti 
në rendin totalitar përdor teoritë e konspiracionit që të kënaqë paranojën e vet duke 
kërkuar armiq imagjinarë dhe duke likuiduar njerëz të vërtetë. Te Shehu vetëm vdekja 
e personit të zhytur në sistemin e dëgjueshmërisë së heshtur dhe ekzekutimeve të 
padrejta mund të paraqesë një hap jashtë atij qarku vicioz të dhunës dhe degradimit 
njerëzor. Në romanin e Kadaresë Darka e gabuar hapi jashtë historisë së shëmtuar 
është ndërmarrë vetëm me rrëzimin e komunizmit. 

Ngjarja e romanit të Anilda Ibrahimit I kuq si një nuse përfshin një periudhë më 
të gjerë historike, prej vitit 1923 deri më 2003, gjë që përbën pothuaj tërë jetën e 
Sabe Islamit, protagonistes kryesore të romanit, që përcjell fatin e pjesëtarëve të 
tre gjeneratave të familjes së saj. Shumëllojshmërinë epokale (koha e paraluftës e 
kryeministrit, presidentit dhe mbretit shqiptar Ahmet Zogu, regjimi komunist i 
pasluftës i Enver Hoxhës, koha e tranzicionit dhe fillimi i viteve 90-të), e përcjell edhe 
shtrirja gjeografike e vendit ku ndodh ngjarja. Ajo përfshin fshatin Kaltra në pjesën 
malore të Shqipërisë jugore, prej nga rrjedh familja Islami; Vlorën, qytetin bregdetar 
në të cilin shpërngulet familja e narratores Dora, mbesës së Sabe Islamit; dhe Tiranën, 
kryeqytetin ku Dora studion, ndërsa përmenden edhe qytetet evropiane ku ajo ka 
jetuar, (Zyrihu dhe Berna), si dhe Roma, ku ajo martohet.

Për dallim nga autorët e përmendur, Anilda Ibrahimi nxjerr në pah edhe anët 
pozitive të komunizmit në Shqipëri, edhe pse nuk hesht për ndrydhjet e sundimit të 
komunistëve. Nga njëra anë qëndron lëvdata për reformimin rrënjësor që ndryshoi 
pozitën e grave në një shoqëri skajshmërisht patriarkale, e cila gruan e ka mbajtur 
kryesisht në shtëpi, nën mbikqyrjen e vazhdueshme të meshkujve, burrit, babait dhe 
djemve, apo grave më të vjetra, vjehrrës dhe nënës. Gratë nisën të punësohen masivisht 
në fabrika dhe institucione shtetërore, të sjellin para në shtëpi dhe të disponojnë para, 
ndërsa numri i keqtrajtimeve dhe dhunës familjare ndaj tyre ra në mënyrë drastike. 
Nga ana tjetër, në mënyrë ironike apostrofohet paaftësia e administratës komuniste: 
mbledhjet e pafundme, shpifjet dhe denoncimet publike dhe korruptimi i komisioneve 
të punësimit. Përkundër progresit modernizues në sferën ekonomike, e gjithë jeta 
politike dhe publike i ishte nënshtruar vendimmarrjes partiake. Partia Komuniste 
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vendoste madje edhe për atë se cila familje ka të drejtë të blejë aparatin televiziv, apo 
me çfarë profesioni do të merren individët.

Romani i Anilda Ibrahimit ka relativisht pak referenca për figurën e tjetrit në 
shoqërinë shqiptare. Italianët paraqiten si okupatorë shpirtmirë, të cilët pas rënies 
së Italisë bëhen viktima të pushkatimeve gjermane, ndërsa disa prej tyre i fshehin 
fshatarët shqiptarë në shtëpitë e tyre. Edhe Ibrahimi, si Kadareja, përmend shembujt 
kur shqiptarët mbrojtën „çifutët“ prej nazistëve gjatë Luftës së Dytë Botërore. Nazistët 
janë shfarosës brutalë, që në mënyrë të pashpirtë pushkatojnë jo vetëm tre vëllezërit 
e Sabës, por edhe nusen e fëmijën e njërit prej tyre. Grekët janë pjesë përbërëse e 
shoqërisë shqiptare që nuk kanë ndonjë dallim të dukshëm nga pjesa tjetër, as në 
mentalitet, as në zakone. Nga popujt fqinjë, serbët përmenden vetëm një herë, me një 
shprehje dykuptimëshe, që është e paqartë nëse është tradicionale apo lokale: „kërcen si 
pelë serbe“ (Ibrahimi, 2013, 233). Kosova përmendet po ashtu një herë, si krahasim: „i 
bukur si kosovar“ (po aty, 277), fjali me të cilën fqinja e moshuar e Mukadës përkëdhel 
nipin për të cilin kujdeset. E pyetur ku i ka parë kosovarët, ajo përgjigjet: në filma, duke 
i përshkruar si „të bukur, të gjatë, trima, me mustaqe të dendura“ (po aty).

Në anën tjetër, “tjetri i brendshëm“, shqiptari që i përket një feje tjetër, besimit 
të krishterë katolik ose ortodoks, vështrohet nga perspektiva e një lloj filantropie 
sentimentale të Sabës. Saba shënon dhe feston të gjitha festat fetare edhe në kohën e 
komunizmit. Ideja se pjesëtarët e feve të ndryshme kanë bashkëjetesë harmonike sillet 
me shembullin e paraluftës, kur prifti këndon sure për myslimanin e ndjerë, në një 
situatë kur fshati malor është pa imam dhe me rrugë të ndërprera nga bora e madhe, i 
izoluar nga vendet përreth.

Proza e autorëve kosovarë në gjuhën shqipe

Nga prozatorët bashkëkohorë është përkthyer Beqë Cufaj dhe romani i tij Shkëlqimi 
i huaj, ndërsa autorët tjerë i njohim, edhe pse në mënyrë fragmentare, prej antologjisë 
Nga Prishtina, me dashuri. Në këtë antologji janë përfaqësuar shtatë autore dhe autorë 
të prozës. Në romanin e Beqë Cufajt Shkëlqimi i huaj, ngjarja vendoset në Kosovë në dy 
ambiente: në një qytezë të vogël (vendi Rekë) dhe në fshat. Të dy mjediset kanë popullsi 
shumicë shqiptare dhe narracioni prek dallimet brendashqiptare fetare, sociale dhe 
profesionale (katolikë-myslimanë, të pasur-qiraxhinj, të arsimuar-të paarsimuar). 
Përmendet jeta specifike e një familjeje rome, që jeton në shtëpinë e vjetër e të rrënuar 
skaj ndërtesës së narratorit. Ajo vepron si simbol i tjetrit të natyrshëm. Sjellja e saj pa 
frenime e frikë qëndron si e kundërta e modelit kulturor patriarkal shqiptar (dhe serb), 
si dhe si e kundërta e modelit zyrtar socialist, dezintegrimi ekzistencial i të cilit është 
prezantuar në roman.

Temat e mëdha politike të viteve 80-të dhe 90-të janë skicuar në mënyrë 
sipërfaqësore: humbja e vendeve të punës nga shqiptarët në fillim të viteve 80-të, 
arsimi paralel gjatë viteve 90-të, fitimi ilegal i azilit në Gjermani gjatë e në fund të po 
atyre viteve. Pjesa e dytë e romanit, që vendoset në Shtutgart, në fokus ka emigrantët 
shqiptarë në kaosin e ekzilit, por paraqiten edhe fenomene ish-jugosllave (emigrantët 
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nga BeH) apo fenomene brendashqiptare (raporti ndaj grekëve), edhe pse kundërshtia 
kryesore është kulturore në vijën: azilantë-gjermanë vendas.

Romani Shkëlqimi i huaj i Beqë Cufajt përmban edhe një kritikë ndaj shoqërisë 
dhe mentalitetit shqiptar. Një konstatim rastësor i Rikit gjatë ikjes me shokun e tij, 
Afrimin, në Mal të Zi, zbulon distancën mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë dhe 
praktikën e damkosjes së atyre që njohin gjuhën e popullit tjetër: “Afrimi e fliste 
serbishten më mirë se unë, meqë babai dhe vëllezërit e tij kishin mjaft kontakte me 
serbët. Mua kjo nuk më ka penguar kurrë, edhe pse mendoj që shumica e njerëzve te ne 
këtë ia marrin për të keq” (Cufaj, 2009, 82). Nga ana tjetër, Arbeni për herë të parë në 
vitet 90-të kalon nëpër Beograd, rrugës për në Hungari dhe Gjermani. Impresionpohet 
nga madhësia e qytetit dhe rrëmuja në trafik, por edhe për shkak se „qyteti nuk qenka 
fare i bardhë si lë të kuptojë emri i tij“ (po aty, 113). Riki zhvillon teori të ndryshme: 
ertologjike, për dallimet në seks mes shqiptareve dhe gjermaneve – të parat vlerësojnë 
orgazmën dhe duan ta fshehin dëshirën për seks për shkak të së cilës ndjejnë turp, 
të dytat duan të jenë të barabarta edhe gjatë aktit seksual. Riki zhvillon një tezë të 
pranuar edhe në Serbi për afërsi partnerike midis grekëve dhe serbëve, e cila gjoja 
ekziston edhe në Gjermani (po aty, 144).

Ngjashëm me Cufajn, disa nga tregimet e antologjisë Nga Prishtina, me dashuri 
referojnë për marrëdhëniet e tensionuara serbo-shqiptare, por janë edhe vend 
i ritregimit të betejës mesjetare në Kosovë dhe vend i formimit të sugjeruar të një 
identiteti të ndryshëm seksual.

Tregimi „Vranina“ i Halil Matoshit referon për dy periudha të historisë së re 
të Kosovës gjatë viteve 90-të: atë para intervenimit të NATO-s, të cilën narratori i 
tregimit, Andi Maloku, e përjeton si jetesë në një geto ndërkombëtare dhe atë gjatë 
luftës në Kosovë, të cilën Rudaku e kalon si i burgosur në një burg serb. Në tregimet 
e Ragip Sylës shfaqet motivi mbinatyror i djallit, që shërben për të nxjerrë në pah 
historinë e shkurtër të një fshatari bari analfabet, jeta e të cilit është e mbushur me 
varfëri, luftë dhe me dëshirën që nipi i tij, tregimtari, të shkruajë një letër në emër të tij, 
ku të përshkruajë situatën në Kosovë pas ngjarjeve të fillim viteve 80-të. Në tregimin e 
dytë është interesant krahasimi kur narratori e akuzon djallin se e imagjinon që është 
bërë “si një far Apisi“ (Matoshi, në Neziraj, 2009, 218)

Romani i Adrian Haxhajt Kryekronika e Fushës së Kosovës, prej të cilit është botuar 
një kapitull, tematizon betejën mesjetare të Kosovës. Në kapitullin e përzgjedhur 
përcjellim bisedën e dy kronistëve të ushtrisë turke, Nuredinit dhe Ahmetit, gjatë 
mësymjes ballkanike. Nuredini konkludon sipas mënyrës së jetesës dhe zakoneve se 
popujt e kësaj pjese të Evropës janë të ngjashëm me ata në Azi, gjë që nuk e kishte 
pritur. Kronistët nuk janë të sigurt nëse qëllimi i sulltanit që udhëheq ushtrinë turke, 
krahas pushtimit, është edhe islamizimi i vendeve të robëruara.

Tregimet e Besa Halilit janë të shkurtra dhe kanë tipare të poezisë në prozë. Në 
fokus është marrëdhënia e saj me një person femëror pa emër. Rrëfehet nga pozita 
e mallit për personin tjetër, apo nga pozita e afërsisë së humbur. Në tregimin Uji, që 
në shumë apekte është onirik, personi femëror për të cilin narratorja ndjen mall e 
vret atë, se nuk mund ta durojë mirësinë dhe dashurinë e saj. Kjo marrëdhënie femër-
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femër është e hapur për lexime simbolike dhe psikoanalitike, qoftë nëse e përjetojmë 
si marrëdhënie familjare (motër, nënë), miqësore, apo dashurie.

Tregimi i Ilir Gjocit, Asgjë është ndërtuar si një fjali e gjatë që nis e mbaron me tre 
pika. Tregimi nis me thashethemet që flasin për një çift të ri bashkëshortor, të birin 
e vëllazërisë së respektuar të Kuçëve dhe bashkëshortes së tij, që ka ardhur nga Parisi 
për të jetuar me të në shtëpinë e tij familjare. Ajo ka sjellë një mënyrë elegante jetese 
që trishton popullatën lokale: ajo mban pantallona, shëtit për krah bashkëshortit të 
saj dhe jo prapa tij, siç është zakoni fshatar, shkon me të në qytet. Lidhja përfundon 
në mënyrë tragjike. Bashkëshortin e ri e gjejnë të varur, ndërsa nusja bëhet memece 
dhe ka një plagë në gojë nga një shkak i panjohur. Figura e tjetrit, nusja e Kuçëve dhe 
djali i kthyer, përjeton disfatë në konflikt me fuqitë e mëdha të traditës që janë të 
pozicionuara armiqësisht ndaj risive dhe të ardhurve nga bota e madhe.

Poezia kosovare

Poezia kosovare paraqet pjesën më produktive të letërsisë bashkëkohore kosovare. 
Pamja e përgjithshme e poezisë kosovare në këtë punim mbështetet në librat e poezive 
të Xhevdet Bajrajt, Fahredin Shehut dhe Arben Idrizit, si dhe në Antologjinë Nga 
Prishtina, me dashuri, në të cilën janë përfshirë njëmbëdhjetë autorë: nëntë poetë dhe 
dy poetesha nga Kosova që shkruajnë në gjuhën shqipe. Poezia e re kosovare lëviz 
mes lirikës së dashurisë, evokimit të konfliktit të luftës, poezisë sociale dhe abstrakte-
simbolike. Janë të pranishme gjithashtu gjurmë të shkrimit femëror dhe të letërsisë 
minoritare rome.

Poezia e Bajrajt në librin Liria e tmerrit është kryesisht e privuar nga referencat 
konkrete për situatat historike dhe politike dhe nga konteksti gjeografik. Në poezi 
atributi më i shpeshtë është ai ballkanik, që nuk ka domethënien e shenjuesit etnik apo 
gjeografik, por të atij kultulorogjik, deri diku edhe mitologjik. Në poezinë „Vëllai kishte 
6 e motra 8 vjet dhe qanin“ (Bajraj, 2002, 20) është përshkruar një situatë ku policët 
me shufra rrahin babain, të cilin e nxorrën nga automobili, ndërsa i biri gjashtëvjeç me 
trupin e vet përpiqet ta mbrojë atë. Policët ndërprenë rrahjen dhe shkuan, „duke sharë 
me zë në gjuhën e vet“. Në poezinë „Shpuplimi i shqiponjës“ (po aty, 114), ku shqiponja 
mund të jetë metonimi për simbolin heraldik kombëtar të shqiptarëve, strofa e parë 
dyrreshtore thotë: „Në shtetin e zaptuar kafshët e lira/ Kullosin dhembjen njerëzore“. 
Kjo poezi është këngë vaji që bie në bukën e sheqerosur „në dorën e djalit në sheshin e 
kryeqytetit të ardhshëm të Shtetit/ të Pavarur/ Neutral/ të Shatërruar/ të hapur ndaj 
Shqipërisë dhe Serbisë“.

Poezia e Xhevdet Bajrajt është himn implicit për lirinë, edhe pse i këndon lirisë së 
shkelur, ose inekzistente, apo në mënyrë ironike pikturon „lirinë e tmerrit“ – veprimin 
e shpenguar të fuqive shkatërruese të njeriut. Për gjeneratën e bitnikëve dhe fëmijëve 
të luleve që e vlerësonin shumë lirinë individuale, flitet në poezinë „Do ta vras vdekjen“ 
(po aty, 11): „Janë plakur shumë/ do të vdesin shpejt/ me himerat e ëndrrave të 
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parealizuara në qafë“, me çka, autori e pranon drejtpëdrejtë disfatën dhe naivitetin e 
aspiratës së një gjenerate me të cilën është ndjerë i afërt.

Disa nga vargjet e Bajrajt në librin Liria e tmerrit përmbajnë elemente të hidhura 
që dalin në pah nga skanimi satirik i mjedisit të vet. Në poezinë „Ëndrra“ (po aty, 19) 
të vdekurit dalin nga toka, i njohin miqtë dhe armiqtë e vet, „Vazhdojnë me betejat aty 
ku i kishin ndërprerë“, në vendin „Ku lindim vetëm për të pësuar“. Armiqësia është e 
përjetshme, nuk e ndërpret as vdekja, vuajtja është fat ekzistencial. Edhe dashuria që 
është nën ndikimin e çmendurisë kthehet lehtë në armiqësi, e as lidhjet shpirtërore, 
si forma tradicionale e vëllazërimit, nuk e ndalin gjakderdhjen e ndërsjelltë. E vetmja 
rrugëdalje është ikja. Në fakt, ikja apo emigrimi është i vetmi kundërhelm për 
konceptin e tokës apo determinizmin e vuajtjeve.

Libri i poezive të Fahredin Shehut Pena përmban dy tipe poezish: i pari përbëhet 
nga poezia e theksuar intertekstuale, ndërsa tipi tjetër përbëhet nga poezia që evokon 
periudhën e rritjes dhe të jetesës së përbashkët në shtetin e dikurshëm. Kur bëhet fjalë 
për qarkun e referencave intertekstuale, ai është i mbushur me gjerësi enciklopedike 
dhe heterogjenitet kulturologjik. Përmenden shpesh, diku edhe paralelisht, simbolet e 
legjendat e krishtera dhe ato islame, por edhe trashëgimia antike, posaçërisht ajo greke 
dhe babilonase. Poezia e Fahredin Shehut është edhe më e druajtur se sa ajo e Xhevdet 
Bajrajt kur është fjala për jetën në ish RSFJ dhe për marrëdhëniet shqiptaro-serbe. Në 
poezinë „Penda e artë“ (Shehu, 2013, 11) përmendet lufta, pa kurrfarë specifikimesh 
se kush bëri që subjekti lirik të mbetet pa stilografin e TOZ Zagrebit, të cilin daja i 
ndjerë ia kishte dhuruar të motrës „si stafetë që t’a kalojë te unë“. Në poezinë „Dimri 
1985“ (po aty, 18) përmendet se motra dëgjonte Vllado Kalemberin, ndërsa e ëma i 
kishte thurur rrëfimtarit lirik një shall bardhezi të Partizanit, meqë ishte tifoz i tij, se 
gjyshja „për dhuratë dasme kishte sjellë Mjekun Popullor të Vasa Pellagiqit“ (po aty, 19), 
se nga Beçkereku më 1987 kishte marrë një këlysh të terrierit të Jorkshirit, të cilin e 
„hëngrën fantazmat e kqija“ (po aty, 20). Të gjithë shembujt e përmendur tregojnë një 
integrim të plotë të subjektit në hapësirën më të gjerë kulturore e shoqërore jugosllave, 
jo shqiptare, në të cilën ishte krejt e mundur të jesh simpatizant i një klubi futbolli 
nga Beogradi, apo që gjyshja t’i ruajë si të vlefshme këshillat edukative nga një libër 
i popullarizuar mjekësie me autor edukatorin popullor Vasa Pellagiq (Vasa Pelagić). 
Tjetri u bë subjekt lirik meqë lufta në mënyrë të dhunshme ia ndërpreu jetën.

Libri i poezive të Arben Idrizit Kafshët e duan atdheun tregon se Idrizi është njëri prej 
poetëve të rrallë që në mënyrë eksplicite referon për luftën e fundit serbo-shqiptare. 
Prej poezive të përzgjedhura veçohen dy poezi narrative për krimet e luftës: „Midis të 
ekzekutuarve qe edhe një i sëmurë mendor“ (Idrizi, 2013, 13/4) dhe „Mes të mbyturve 
ishte edhe një plakë e vetmuar“ (po aty, 15/7). Këto dy poezi janë komplementare 
sepse tregojnë esencën e pandryshuar të luftës: krimin e pandëshkuar dhe plaçkitjen, 
të cilat kryhen nga të dy palët. Në poezinë e parë paraqitet krimi i luftës i kryer nga 
policia serbe, duke pushkatuar një plak të sëmurë mendor, një plakë të verbër dhe 
një fëmijë nga kolona e refugjatëve. Arsyeja e pushkatimit nuk tregohet, ndërsa vetë 
akti duhet të frikësojë refugjatët e mbetur dhe t’i demotivojë ata që të mos mendojnë 
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për kthimin. Gjeli të cilin plaku e kishte mbajtur me vete nën sqetull, do të bëhet 
shënjestër e atyre që „gjuajnë duke vënë baste“, ku basti ishte „një grumbull plaçkash“. 
Meqë asnjë prej policëve serbë nuk e qëlloi, gjelin e bënë copë me „gjyle tanku“.

Koha e ngjarjes në poezinë e dytë është pas përfundimit të luftës: „nga mesi i 
qershorit të vitit 1999/ një nga momentet kur ekstremet puqen“. Poezia përmend 
në mënyrë të saktë arsyet e ngjarjes: „Kosova është çliruar/ ushtria e policia serbe 
bashkë me shumicën e banorëve kishin ikur./ Dikush i tutej frikës si të tillë/ dikush 
tjetër hakmarrjes së drejtësisë“. „Hakmarrësit“ te Idrizi në fakt janë plaçkitësit, të cilët 
në periudhën e interregnumit juridik, duan të rrëmbejnë dhe përvetësojnë pronën e 
serbëve të mbetur, duke e ditur se në atë periudhë është suspenduar shteti, por edhe 
sepse ka pak gjasa që pas vendosjes së rendit dhe ligjeve shteti do të qëndrojë në 
mbrojtje të pjesëtarëve të palës së mposhtur. Për më tepër, bëhet fjalë për luftëtarë 
të rremë, për ata që vetëm pas përfundimit të luftës blenë uniformat, apo i gjetën të 
hedhura – dhe nisën të shpërndajnë drejtësinë e tyre në rrugët e qytetit të çliruar.

Në librin e Idrizit dominon trajtimi kritik ndaj autoriteteve, demokracisë 
tranzicionale, luftëtarëve të dikurshëm dhe patriotëve të rremë. Në poezinë „I biri 
i luftës“ (po aty, 31/3) përballen ashpër dy kategori njerëzish: ata që synonin t’i 
mbijetonin luftës dhe të ruanin ekzistencën e vet dhe ata që në luftë morën pjesë në 
mënyrë që pas saj të marrin pushtetin. Koha e pasluftës është kohë kur e „pësojnë 
mjeranët“, kohë kur “kurrë nuk të paguhet haku“, kohë e shfrytëzimit të sërishëm të 
punëtorëve pa mbrojtje ligjore, kohë e flakjeve nga puna dhe urisë.

Subjekti poetik i Idrizit është i huaji i shumëfishtë: ai gjendet në margjina sociale 
ku mezi mbijeton, shpesh i uritur, tymos cigare të kalbura, mban këpucë të shpuara 
dhe vesh pallto të falur dimërore; i shkatërruar si një poet i pakorruptueshëm, i cili 
“çdo pushtet e çon në pidh të s’amës” (po aty, 152). Introspektimi i margjinalitetit të 
tij të shumëfishtë shkon deri në vetëmohim: “apo vuaj për dashurinë e femrës që e ka 
shpëtuar veten duke ikur nga unë” (po aty, 21). Njeriu buzë greminës kultivon dyshim 
“ndaj çdo patrioti/ çdo revolucioni”. 

Edhe në poezinë e përzgjedhur për antologjinë Nga Prishtina, me dashuri, ngjashëm 
me prozën, prezantohen shenjat e formimit të tjetrit seksual, identitetit minoritar dhe 
identitetit të shenjuar nga trauma e luftës. Trina Gojani dhe Ervina Halili shkruajnë 
poezi melike të ankthit dhe frikës nga bota, flasin për braktisjen dhe ikjen, i drejtohen 
dashnorit të munguar, të paramenduar apo të dëshiruar (Halili, në Neziraj, 2009, 143). 
Qyteti në poezinë e tyre shfaqet si vend i vetmisë dhe humbjes së vetes, por ato nuk 
vajtojnë e as e gjykojnë qytetin për këtë. Subjekti lirik femëror i lëshohet qytetit pa 
drojë apo kërkim të ngushëllimit; zhdukja në qytetin e madh është një lloj identifikimi 
dhe lirie e realizuar (“Ec vetëm në dritat e qytetit të madh/ derisa ndërtesat nuk të 
gëlltisin të gjallë”), edhe pse ekziston vetëdija për joshjen urbane të natës që është 
iluzion, përballë kalbjes pa formë të ditës (“Natën të gjitha qytetet janë të bukura/ 
ditën u shihet ndryshku”) (Gojani, në Neziraj, 2009, 112)

Poezia e Kujtim Paqakut është e rëndësishme edhe si vend i konstituimit të 
identitetit fluid rom. Në poezinë “Kujtim” (Paqaku, në Neziraj, 2009, 113), kujtimi 
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për nëntorin nuk është kujtim për pejzazhin prekës të vjeshtës së vonë, por kujtim 
për urinë dhe fatkeqësinë, për të cilat nuk ka zgjidhje: si t’i ushqejë fëmijët e vet dhe 
si t’i ngrohë ata në ditët e lodhura plot me shi. Në poezinë “Dy të dehurit” (po aty, 
114) alkoolizmi i qemanistit (violonistit), i cili është dhënë pas alkoolit për shkak të 
„aromës së gjive të bardhë“ të një „gaxhije“ (jo-rome), duke e shitur edhe instrumentin 
e vet për para që të blejë alkool, tregon tragjedinë individuale të një pasioni të ndaluar 
dhe të pamundur, e ndoshta edhe të dashurisë. Poezia tregon se afiniteti i romëve ndaj 
jo-romeve nuk është i dëshirueshëm as në popullatën rome. Poezia „Më thuaj“ (po aty, 
116) lidhet drejtëpërdrejt me dualitetin e statusit të romëve në Kosovë. Subjekti lirik 
ndërthur etnogjenealogjinë me habitusin kolektiv të momentit. „Më thuani si rrjedh 
lumi jonë/ Si Gang?/ Apo si Lumbardh?“ (përmendet edhe kontrasti Himalajet – Malet 
e Sharrit). Në të dy rastet, evokimi ndërthur të kaluarën e atdheut të lashtë me të 
tashmen e vendlindjes kosovare.

Triptiku poetik „Trilogjia e luftës“ e Halil Matoshit, krahas patosit dhe hiperbolës, 
thekson tragjedinë e vetë autorit dhe atë kolektive shqiptare nga fundi i viteve 90-
të, duke bërë analogji mes „mundimeve dhe dhimbjes“ së tij të përjetuara në burgun 
Zabella të Pozharevacit dhe ato të Jezusit në Golgotë dhe në kryq. Nën mbresat e 
bisedës me një pjesëtare suedeze të KFOR-it, ai shkruan poezinë për Shote Galicën, 
kryengritësen „legjendare“ nga kryengritja kaçake e kohës së Mbretërisë SKS. Halil 
Matoshi shfaq afinitet për fatin e grave, posaçërisht të atyre në uniformë, të cilat 
pranojnë rolet mashkullore të luftëtareve për çlirim kombëtar.

Poezia e Ballsor Hoxhës „Wag the dog“ (Hoxha, në Neziraj, 2009, 105/6) është 
tallje satirike me regjisorët e filmit amerikan të vitit 1997, ku lehtazi përzgjidhen 
personazhet negative dhe vendet e shkatërruara, në këtë rast Shqipëria, që nuk janë 
aq të njohura për shikuesit amerikanë („a ke dëgjuar ndonjëherë për ndodnjë restorant 
shqiptar“). Poezia „Qyteti im biseksual“ i është kushtuar Prishtinës, si qytet në të cilin 
drunjtë dhe „gjithçka që është e bukur/ më e vlefshme se diku tjetër në botë“ për shkak 
se është e rrallë. Arkitektura është frankenshtajniane, ëndrrat janë të përdhunuara, 
por atmosfera është e gjallë, sepse ka duruar ndërrimin e regjimeve dhe ideologjive 
të ndryshme (dielli, gjysëmhëna, ylli pesërremësh, dielli i kaltër i OKB-së). Edhe pse 
metafora për biseksualitetin e qytetit është e frytshme, ajo është edhe hermetike. 
Djemtë e fuqishëm dhe lufta e qytetit me natyrën e vet biseksuale përmenden tangent.

Drama e autorëve kosovarë në gjuhën shqipe

Antologjia e dramës bashkëkohore kosovare Fluturimi mbi teatrin kosovar përmban 
një përzgjedhje prej pesë dramash të autorëve të gjeneratës së mesme, ngjarja kohore 
e të cilave shtrihet që nga lufta e vitit 1999 deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, 
më 2008. Përkundër entuziazmit për shkak të pavarësisë kosovare, në këto tekste 
dramaturgjike rishqyrtohen shtyllat patriarkale të shoqërisë dhe regjimi politik i 
shtetit të saposhpallur. Figura e tjetrit shfaqet si figurë e okupatorit të dhunshëm 
(policia serbe), autokratit të korruptuar (pushteti kosovar), burokratit oportunist 
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(zyrtarët e institucioneve kulturore), pater familias (rol të cilin mund të luajë edhe 
gruaja).

Drama e Ilir Gjocajt Bodrumi referon për kohën e bombardimit të NATO-s në 
Prishtinë në vitin 1999. Drama prek represionin serb dhe dhunën e kohës së luftës 
ndaj popullatës shqiptare në Kosovë nga fundi i viteve 90-të. Frustrimi seksual 
dhe impotenca e burrit në moshë, profesorit dhe politikanit Enver, bashkohet me 
motivin strindbergian të dyshimit në atësinë e vet dhe besnikërinë e bashkëshortes. 
Gabimi tragjik i profesor Enverit ishte që në dy raste të birit të vet, Gentit, viktimë 
e brutalitetit policor gjatë kohës së demonstratave politike gjatë viteve 90-të, nuk i 
lejon që të emigrojë. Genti pas luftës do të trajtohet si person i zhdukur. Personazhi i 
Enverit është i menduar në mënyrë të tillë që të vuajë nga obsesioni megaloman i idesë 
për biografinë e vet të përkryer. Insiston në konceptin e traditës epike sipas së cilës 
„frika nuk është pjesë e traditës sonë“ (Gjocaj, në Neziri, 2014, 22), ndaj dhe e përbuz 
të birin si frikacak dhe mashkull i papjekur. Dimensionit politik të dramës Gjocaj i 
shton edhe motivin e kolaboracionit me autoritetet serbe; pra, Enveri është i bindur 
se kundërshtari politik i tij është „spiun serb“. Të tjerët, përkatësisht serbët, gjenden 
në kornizën e jashtme të vëmendjes dramaturgjike. Tjetri është i militarizuar, agresiv 
dhe destruktiv. Megjithatë, tjetri është një lloj arsyetimi legjitimues për konceptin 
mbrojtës patriotik të rezistencës në rrugën drejt pavarësisë politike e kombëtare. 

Në dramën e Doruntina Bashës Gishti paraqitet motivi i të birit të zhdukur, si vend 
qëndror i traumës së dy heroinave: Zojës, nënës së birit të zhdukur dhe Shkurtës, 
vejushës së tij të bardhë. Zoja dhe Shkurta jetojnë të vetmuara në shtëpi të lidhura 
me kujtimin e përbashkët të birit, që një ditë me stuhi doli për të mos u kthyer. Rolin 
e tjetrit në dramën e Doruntina Bashës e marrin plotësisht përsipër gratë si figura të 
tjetrit gjinor në patriarkat: vajza të mitura që baballarët i martojnë pa pajtimin e tyre 
larg shtëpisë, ndërsa burrat i marrin dhunshëm, jetojnë me to pa prekje dhe butësi, i 
përulin nëse lindin vajza, ndërsa i lartësojnë triumfalisht kur lindin djalë. Zoja sillet si 
një pater familias i dobët: torturon të renë duke e ngarkuar me shumë punë, kurrë nuk 
është e kënaqur me atë që ka bërë, nuk i pëlqen as dukja e nuses as aftësitë e saj, nuk 
i intereson mendimi i saj. Zoja është po ashtu viktimë e dhunës patriarkale – e kanë 
martuar herët, bashkëshorti sillej me të vrazhdë apo e linte pas dore, e që në fund do të 
vepronte si qyqar, duke lejuar të birin të dalë në një mbrëmje me stuhi dhe ta marrin – 
ndjejmë se për këtë janë përgjegjëse forcat serbe. Për Zojën e shoqja e të birit, Shkurta, 
është tjetri i pamundur, i huaji barbar që bën vetëm për shërbëtor, kurrë e afërme, të 
cilës iu imponua fati që vetë Zoja e pat provuar dikur, një zëvendësuese për fëmijën që 
do të mund të bëhej objekt i solidaritetit dhe dashurisë mbrojtëse prej nëne.

Teksti dramaturgjik i Xhevdet Bajrajt Vrasja e mushkonjës për nga zhanri është një 
lloj parodie, ndërsa sipas formës një monodramë poetike. Atë e flet personazhi i „një 
burri“ që gjendet në dhomën e vet, skaj tavolinës së punës, bibliotekës dhe shishes me 
raki. Drama e Bajrajt shpreh një mosbesim fundamental ndaj mbajtësve të pushtetit, 
si persona me fuqi të tepruar dhe të papërgjegjshëm e të pandershëm. Në planin e 
dytë qëndron kritika e procedurave tranzicionale demokratike dhe proceseve politike 
që përjetohen si një fasadë e rëndomtë për pasurim të pakontrolluar personal dhe 
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injorancë goditëse të politikanëve. „Si duket/ politikan i mirë te ne/ është veç ai që i 
është nënshtruar operacionit plastik/ të cilit në fytyrë ia kanë vënë lëkurën nga vithet/ 
që flet pak/ por kur flet/ nuk thotë gjë“ (Bajraj, në Neziraj, 2014, 124). Politkani është 
bosh, manipulativ, nderon luftëtarët e rënë dhe lufton për synime që janë të vështira 
për t’u arritur (anëtarësimi në OKB).

Komedia Kafeneja në udhëkryq e Visar Krushës është ndërtuar në frymën e shfaqjes 
së estradës si adaptim kosovar i serialit televiziv humoristik Alo, alo. Ngjarja e dramës 
është e vendosur në një kafene që mbahet nga Sokoli, rreth të cilit sillen dy kamariere 
të reja e joshëse (njëra prej tyre, Enkela, është nga Shqipëria). Bashkëshortja e tij Sara, 
hungareze, është tip i gruas naive, ndërsa nëna e saj është një plakë ters dhe harraqe, 
të cilës Sara i jep leksione baleti. Okupatorët nazistë nga ambienti parizien këtu 
„aktrohen“ prej policëve serbë Nebojsha dhe Dragani dhe shefi i tyre (Gestapo) Zhuti, 
inspektor nga Beogradi. Aty janë edhe pjesëtarët e „lëvizjes së rezistencës“. Tjetri nuk 
është vetëm i dhunshëm, por edhe i korruptuar, e kjo bën të mundur që në mënyrë 
ilegale të kënaqen të dy palët. Kështu personazhi i Gazit siguron pashaporta serbe 
përmes policit të korruptuar Nebojshës. Dhuna është e pashmangshme përkundër 
zhanrit të komedisë së lehtë. Pas një ngatërrese, gjatë të cilës Sokoli përpiqet ta 
paraqesë një tubim ilegal politik si nderim i fundit për vjehrrën e ndjerë, ai rrihet keq 
në polici.

Sokoli është një oportunist dinak dhe fatlum i cili, sikur Rene në Parisin e okupuar, 
pranon kërkesat që i parashtrojnë përfaqësuesit e pushtetit, duke u kujdesur gjithnjë 
për llogarinë e vet të vogël personale. Kështu edhe Sara, duke e bindur atë që të pranojë 
një propozim të rrezikshëm që në kafenenë e tij të mbahet takimi i ndaluar politik, 
na përkujton lidhjen e drejtpërdrejtë mes përfitimit dhe patriotizmit: „Por, nëse nuk 
rrezikon për popullin tënd, kush do të vi në atë hotel? Askush! Kush do të ta japë lejen 
për hotel? Askush! Mendo mirë, burri im i dashur.“ (Krusha, në Neziraj, 2014, 246)

Drama Fluturimi mbi teatrin kosovar e Jeton Nezirajt i takon zhanrit të farsës 
politike që mbështetet njëlloj në trashëgiminë e teatrit të angazhuar brehtovian dhe 
parodisë moderne. Ndodh në janar të vitit 2008, në Teatrin Popullor të Kosovës në 
Prishtinë, në kohën e shpalljes së pavarësisë kosovare. Numri i personazheve nuk 
është i madh: regjizori, aktori, aktorja, punëtori skenik dhe sekretari në Ministrinë e 
Sportit, ku mbulohet edhe kultura, janë të ngarkuar që të mendojnë dhe realizojnë një 
shfaqje festive për nder të shpalljes së paralajmëruar të pavarësisë. Vetë fakti se nuk 
dihet data e saktë kur do të shpallet pavarësia, se me direktivë nga lart në përmbajtjen 
e shfaqjes futet edhe fjalimi i kryeministrit, që mbërrin një ditë para premierës, tregon 
qartë për karakterin e shtetit që do të shpallet. Fushat e fuqisë politike janë skicuar 
në mënyrë ironike në shfaqjen e Nezirajt: mbi zotin është zoti politik – kryeministri 
kosovar, e mbi të është përfaqësuesi i zotit jashtëtokësor – ambasadori amerikan 
në Prishtinë. Falë intervenimit të protektorëve ndërkombëtarë, në shfaqje duhet të 
festohet multikulturaliteti dhe multikonfesionaliteti i Kosovës dhe kurrsesi nuk bën 
të emërtohet armiku historik, fjala bie turqit apo për serbët, meqë këta të dytët pas 
pavarësisë janë bërë një bashkësi e respektuar nacionale.
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Konkluzione

Në këtë punim nocioni i tjetrit para së gjithash lidhet me instancën qëndrore 
narrative në tekstet e prozës dhe me subjektin lirik në librat e poezive. Ai përcaktohet 
me ndihmën e kriterit etnik, gjinor, politik, fetar, social dhe seksual. Tjetri është 
individ, grup apo bashkësi, që nuk i takon bashkësisë së rrëfimtarit apo subjektit 
lirik, përkatësisht që nuk i ndan tiparet e identitetit të tij me të. Dallimi themelor 
mes autorëve nga Shqipëria ndaj atyre nga Kosova qëndron në dominimin e tjetrit 
politik përballë tjetrit etnik. Autorët nga Shqipëria janë në mënyrë dominante të 
preokupuar me fenomenin e totalitarizmit vetizolues shqiptar, andaj dhe tjetri shfaqet 
si përfaqësues i pushtetit totalitar, i cili është njëkohësisht edhe viktimë e tij. Tjetri 
politik është nënlloj i tjetrit të brendshëm, si dikush që është pjesëtar i të njëjtës 
bashkësi, por kryen një funksion të rëndësishëm politik. Status të tillë të tjetrit të 
brendshëm ka tjetri religjioz te Anilda Ibrahimi. Te autorët nga Kosova, tjetri etnik 
(serbi) është i rëndësishëm në të dy kuptimet: etnik dhe politik, si përfaqësues i 
pushtetit represiv serb. Tjetri etnik si viktimë shfaqet vetëm në poezinë e Arben Idrizit.

Te autorët nga Kosova është obsesive tema traumatike e luftës serbo-shqiptare në 
Kosovë dhe bombardimi i NATO-s më 1998/99. Në librat e botuar pas këtij konflikti, 
periudha e jetesës së përbashkët është një lloj tjetërsimi epokal dhe paraqitet si subjekt 
i reminishencës (F. Shehu). Vetë lufta paraqitet kryesisht si proces në të cilin tjetri 
është i dhunshëm (Halil Matoshi), ndërsa me përfundimin e luftës rishikohet në 
mënyrë kritike dhe dënohet revanshizmi ndaj tjetrit të mposhtur (A. Idrizi), si dhe 
shtrohet pyetja për natyrën e shtetit të sapolindur kombëtar (Xh. Bajraj, J. Neziraj) 
dhe për substratin e tij të pandryshuar patriarkal (D. Basha). Tradita është objekt i 
rishqyrtimit (tregimet dhe drama e Ilir Gjocajt, poezia e Luljeta Leshanakut, romani i 
Anilda Ibrahimit, tregimi i Zija Çelës). Emigrimi e kthen tregimtarin në tjetër, si person 
me identitet hibrid (nuk është ende vendas, as nuk është më i huaj), që është rasti 
me persnazhet e Beqë Cufajt. Dallohet poezia e Kujtim Paqakut që flet për telashet 
e identitetit rom, po ashtu hibrid (në të njëjtën kohë tjetri etnik e kulturor është i 
nënshtruar edhe në aspektin social). Embrionet e konstituimit të nocionit të tjetrit 
seksual takohen në prozën e Besa Salihut dhe poezinë e Ballsor Hoxhës për natyrën 
biseksuale të Prishtinës. Tjetri social, përkatësisht diskursi narrativ apo lirik për 
varfërinë, konfliktet klasore, apo për kapitalizmin tranzicional është prezent fare pak.

Marrë në tërësi, konstituimi i nocionit të tjetrit në veprat e autorëve nga Shqipëria 
dhe nga Kosova është i ngarkuar me veprimin e traumës historike (represioni komunist 
dhe represioni i përfaqësuesve të shtetit serb në Kosovë) dhe traditat patriarkale 
(sundimi i mashkullit). Marrëdhëniet serbo-shqiptare janë paraqitur si marrëdhënie 
të distancës kolektive dhe mosbesimit të thellë, ku edhe njohja e gjuhës së bashkësisë 
tjetër është shenjë e dyshimtë dhe afinitet i patolerueshëm. Në asnjë vepër nuk ka 
shembull të miqësisë së realizuar ndëretnike apo lidhjeve të dashurisë. Megjithatë, 
rezistenca satiriko-kritike ndaj autoritarizmit politik dhe konservatizmit patriarkal, 
si dhe shembujt e tolerancës fetare dhe refuzimit të revanshizmit, janë themel i mirë 
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për formësimin nocionit të tjetrit në kontekstin e marrëdhënieve serbo-shqiptare. 
Kjo vlen njëlloj edhe për transferimin e tjetrit nga kategoria e armikut (induktiv) dhe 
të panjohurit të rrezikshëm në kategorinë e fqinjit me perspektivë të revitalizimit të 
bashkëjetesës dhe bashkëpunimit të dikurshëm.

Literatura:

IMAMI, P. (2000) Srbi i Albanci. Beograd: Samizdat B92.
MALIĆI, Š. (2014) Kosovo i raspad Jugoslavije. Beograd: Mostart. 
ŠEHU, B. (2003) Gozba. Beograd: Forum pisaca. (përkthyer nga Shkëlzen Maliqi).
KADARE, I. (2011) Pad kamenog grada. Podgorica: Karver (përkthyer nga Smajl 

Smaka dhe Varja Đukić).
IBRAHIMI, A. (2013) Crveno poput neveste. Beograd: Rende (përkthyer nga italishtja 

prej Snježana Marinković dhe Srbislava Vukov Simentić).
CUFAJ, B. (2010) Sjaj tuđine. Beograd: VBZ Beograd (përkthyer nga gjermanishtja 

prej Jelena Petrović),
NEZIRAJ, J. (red.) Iz Prištine, s ljubavlju. Nova albanska književnost Kosova (2009), 

antologija. Beograd: Algoritam medija (përkthyer nga Naile Imami, Shkëlzen Maliqi, 
Anton Berishaj, Fadil Bajraj). 

BAJRAJ, DŽ. (2002) Sloboda užasa. Beograd: Rende (përkthyer nga autori),
ŠEHU, F. (2013) Nalivpero. Beograd: Arhipelag (përkthyer nga autori), 
IDRIZI, A. (2013) Zveri vole otadžbinu. Beograd: KPZ Beton (përkthyer nga Shkëlzen 

Maliqi),
NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad kosovskog pozorišta.Savremena kosovska drama (2014) 

antologija. Beograd: RK Links (përkthyer nga Anton Berishaj, Qerim Ondozi, Fadil 
Bajraj, Shkëlzen Maliqi).

ĐOCAJ, I. (2014) Podrum. në NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad kosovskog pozorišta. 
Beograd: RK Links.

BAŠA, D. (2014) Prst. në NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad kosovskog pozorišta. Beograd: 
RK Links. 

BAJRAJ, DŽ. (2014) Ubistvo jednog komarca. në NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad 
kosovskog pozorišta. Beograd: RK Links.

KRUŠA, V. (2014) Kafana na raskršću. në NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad kosovskog 
pozorišta. Beograd: RK Links. 

NEZIRAJ, J. (2014) Let iznad kosovskog pozorišta. në NEZIRAJ, J. (red.) Let iznad 
kosovskog pozorišta. Beograd: RK Links.

Përktheu: Agron Bajrami



401

Saša Ćirić
Literary Critic
KPZ Beton, Belgrade

The figure of other as an open project, as exemplified by 
Albanian writers from Albania and Kosovo

Abstract: 
This article offers a comparative analysis of literary works of authors from Albania 
and Kosovo translated into Serbian in the period after 2000. It detects the notions of 
the figure of the other by making recourse to cultural and political references to the 
conflict situations found in these books. The article is divided into sections according 
to the literary genres of the analysed books (novels, short fiction, poetry, drama) and 
the region that the authors refer to (Albania and Kosovo). The crucial distinction 
between the authors from Albania and Kosovo is the domination of political other for 
the former in comparison to the ethnic other for the latter. The authors from Albania 
are preoccupied by the phenomenon of auto-isolationistic Albanian totalitarianism, 
while the authors from Kosovo are obsessed by the trauma of Serbian-Albanian war 
1998-1999 war at Kosovo. Serbian-Albanian relations are presented as relations of 
collective distance and deep mistrust, with no examples of achieved interethnic 
friendship or love affairs. Another feature characteristics for the works of the authors 
analysed in this article is the resistance to the political authoritarianism and patriarchal 
conservatism in the form of a satire, as well as examples of religious tolerance and 
rejecting revanchism. 
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