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 Një hero i kohës sonë
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Këndvështrime

teknike për
qeverinë e re

Nga Skënder BUÇPAPAJ

“Sidoqoftë të fituarit e këtyre zgjedhjeve jemi
ne.” Pakkush ia ka vënë veshin kësaj dek-
larate me të cilën e mbyllte konferencën e
parë të shtypit pas zgjedhjeve të 28 qershorit
kryetari i LSI-së. Do të ishte ai i vetmi kry-
etar koalicioni zgjedhor që do të përmendte
fjalën “të fituarit”.
Skenarët e parashikuar të pas 28 qershorit
ishin këta: Vendi do të shkonte menjëherë
në zgjedhje të reja, sepse 28 qershori nuk do
të jepte zgjidhje për qeveri të re. Do të ndër-
tohej koalicion qeverisës mes Partisë
Demokratike dhe Partisë Socialiste. Do të
ndërtohej koalicion qeverisës mes Partisë
Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim. Do të ndërtohej koalicion qeverisës
midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes So-
cialiste për Integrim. I vetmi koalicion që
nuk do të përfshihej në asnjë aritmetikë do
të ishte koalicioni i kryesuar nga Lëvizja për
Zhvillim Kombëtar.
Këto skenare i bënte të pashmangshme ligji
me të cilin Shqipëria hynte në zgjedhje. Ish-
te ligji që e kishte kërkuar me ngulm Partia
Socialiste.
Partia Socialiste e shikon si sakrilegj politik,
pra si përdhosje morale të politikës, vendi-
min e LSI-së për t’u bashkuar në koalicion
qeverisës me PD-në. Në fakt PS-ja e kishte
ndërtuar fushatën e saj mbi sulme të njëko-
hëshme ndaj koalicionit të kryesuar nga PD
dhe ndaj koalicionit të kryesuar nga LSI.
Edhe LSI në të njëjtën mënyrë sulmonte
koalicionet e PS-së dhe të PD-së. E vetmja
që e kishte përqëndruar fushatën ndaj vetëm
një kundërshtari, PS-së, ishte Partia
Demokratike. Megjithatë, për hir të
zgjidhjeve sa më të mira, pra për hir kom-
promiseve, retorikat e fushatave apo të situ-
atave të ngjashme me fushatat, gjithmonë
kapërcehen, thuajse kollajshëm, nga politi-
ka.
Nga skenarët e lartpërmendur, në të vërtetë,
sipas shumicës së analistëve, më tepër të ng-
jarë kishte ai midis Partisë Demokratike dhe
Partisë Socialiste apo anasjelltas. ..
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Publikohet për herë të parë letra e shkrimtarit
Pjetër Arbnori dërguar nënës së tij në 1979

Ja kush më ka
spiunuar në birucë

Zbulohen 24 letra të A.Mosiut dërguar nënës dhe motrave.

“… Ju dua shumë...Por po ma  helmoni jetën
me grindje krejtësisht të pabazuara.”

Po  ma  helmoni  jetën !

Llojet e torturave në burgjet komuniste

Ja çfarë shkroi shkrimtari i shquar pak çaste para vetëvrasjes

JANI  RICOS  NË  POEZINË  BOTËRORE

Emri i poetit të madh grek Jani Ricos qëndron e
ndrin me një shkëlqim të mahnitshëm pranë
emrave më të mëdhenj të poezisë moderne
botërore.
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Ndodh edhe kështu

Tregim nga Meri Lalaj

Arsimi dhe biznesi

Koment nga Nazmi Lukaj

Varfëria tek “Krim dhe
Ndëshkim” i Dostojevskit

Nga Prof. Dr. Naser Mrasori
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/ arfëria pati ndikimin më të madh nga sa mund ta rrek
mendja njerëzore në romanin -   rim dhe Ndëshkim0 të
Dostojevskit. ‘ armeladovBi i largonte dhimbjet e jetës
duke i mpirë përmes alkoolit. Sofia SemKonovna
‘ armeladov, vajza e tij e shtKnte veten drejt prostituB
Fionit, i Fili mbetej e vetmja shpresë mbijetese për të.
Por edhe ç vdotia Romanovna Raskolnikov, është një
nga personazhet më të gu–imshme të romanit që përkoB
hësisht bie pre e pushtetit të parasë së Luzhinit. Dimitri
ProkofKFh Razumikhin kërkon të heq një paralele me fjalën
-i varfër0 duke iu dhënë më shumë punës. ‘ ë vonë
shfaqet protagonisti i romanit, Rodion RomanoviFh
Raskolnikov.
Le–uesi ka 1do arsKe të mendojë se varfëria është një
nga trKsnitë më të mëdha që vërteton atë 1ka yrojdi do
ta quante -‘ biuni0 ku nuk funksionon më arsKeja dhe
as nuk të frenon të bëhesh vrasës.   jo ese shkon më tej
duke argumentuar se Dostojevski e shfrKtëzon varfërinë
si një nga përbërësit më të rëndësishëm të  subjektit me
qëllim që t:i ndihmojë le–uesit, jo vetëm se si, por edhe
përse këto personazhe veprojnë ashtu si veprojnë.
Rastësia mbetet një nga fjalët që mban pak ose fare peshë
në subjektin e romanit -  rim dhe Ndëshkim0.
‘ adje edhe qKteti i Shën Petersburgut mund të përB
shruhet si një krijesë e 1uditshme, ku herë merr jetë nga
personazhet, e herë të tjera personazhet marrin jetë prej
tij. Të në faqet e para të librit përshkruhet natKra e
varfërisë me më të shëmtuarën e saj. Për rrjedhojë kK
shëmtim nuk vjen vetëm prej n–ehtësisë mbKtëse të
rrugëve, -zagushisë, turmave të mëdha, tullave dhe lla1it,
skelarisë dhe mbeturinave të hedhura ngado0 (DosB
tojevski, Z), por mbi të gjitha vjen nga njohja me ‘ armelaB
dovBin, me një nga  zKrtarët e shtetit i Fili fundoset i pa
shpresë drejt botës së alkoolit.
Dostojevski pasqKroi në veprën e tij personazhin e
‘ armeladovit për dK arsKe të thjeshta. Së pari, për të
risjellë idenë se varfëria ishte një nga realitetet e njohura
të shoqërisë, e Fila ishte më tepër se padituria e dikujt qoftë edhe
po të punoje më shumë që të dilje prej saj, ndaj edhe pse kishte
një punë disi të mirë - sKtë i rrezatonin sa inteligjenFë, aq edhe
arsKe, por në sKtë e tij gjithashtu shkëlqente di1ka si marrëzi0
(Dostojevski, 2). Së dKti, marrëzia e sKve fliste për mbijetesën e
personazhit në roman.   K është një nga qëllimet e autorit se
përse pinte ‘ armeladovi. Në një farë mënKre kapitulli i dKtë i
fton le–uesit të jenë pranë ‘ armeladovit, ndërsa krijon një tablo
me Fopëzat e lojës, e Fila jepte arsKen jo vetëm për të, por edhe
për sjelljen e keqe të personazheve të tjera në roman. “ urbekulozi
i bashkëshortes, fëmijët e uritur, rrahjet e   aterinës nga LebeziatB
nikovi,  pamundësia për marrjen e bor–hit, ndërgjegjja e tij se nuk
po përmbushte detKrat si bashkëshort dhe nëpunës shteti, vetëdiB
ja se po i shpenzonte paratë për të pirë nga fitimet e punës së
gruas, skena e shkuljes së  flokëve prej saj dhe mendimi seV
-varfëria nuk është krim Ç . e për më tepër të pirët nuk është
virtKt0 (Dostojevski, Q), janë veprime anësore të varfërisë ose në
lidhje me të. Nga ana tjetër ndërsa Fiton Raskolnikovin, ai bën
analizën e tij për tablonë e hollësishme të trishtimitV duke thënë
-Pi sepse kërkoj të mbushem me emoFione dhe mëshirë Ç . Pi të
shtoj më shumë vuajtjet0 (Dostojevski, ”Z).

Sigurisht thënia se -varfëria nuk është krim0 është e vërtetë, por
të merresh me të është ndëshkim i madh.   jo ndoshta mund të
vlente më shumë për qKtetin e Shën Petersburgut të Rusisë së

VarDëria në romanin fKrim dhe
ndëshkim“ të Oosto evskit

“/ igurisht thënia se “var’ëria nuk është krim” është e vërtetë, por të merresh me të, është ndëshkim i madh. f jo ndoshta mund të vlente më shumë për qKtetin e
/ hën Petersburgut të Rusisë së viteve 16SËDtë. Po të marrim në konsideratë pikëpamjet e Fostojevskit, mund të thuhet me siguri se në romanin “f rim dhe
ndëshkim” var’ëria konsiderohet si një sëmundje, e cila e konsumon nga jashtë brenda jetën e njeriut, i dobëson ’orcat ’izike për ta lu’tuar, e zhvesh nga vlerat
morale, i trans’ormon njerëzit nga ajo që janë dhe nënkupton mënKrën se si e konsideron jetën në ekuilibër me mënKrën se si shihet krimi.”

NFa Gxdkë Marinax

viteve ”239Btë. Po të marrim në konsideratë pikëpamjet e DosB
tojevskit, mund të thuhet me siguri se në romanin -   rim dhe
Ndëshkim0 varfëria konsiderohet si një sëmundje e Fila e konsuB
mon nga jashtë brenda jetën e njeriut, i dobëson forFat fizike për
ta luftuar, e zhvesh nga vlerat morale, i transformon njerëzit nga
ajo që janë dhe nënkupton mënKrën se si e konsideron jetën në
ekuilibër me mënKrën se si shihet krimi. Për shembullV Sofia SemiB
onovna ‘ armeladovBi, vajza e ‘ armeladovit dhe dashuria e
Raskolnikovit ishin një nga rastet e jashtëzakonshme. Në përB
pjekje për të mbrojtur veten dhe familjen e saj, ajo detKrohet të
prostituojë duke u kthKer në një nga mbartëset aktive të dhimB
bjes morale dhe fizike.   ur le–ojmë romanin -   rim dhe NdëshB
kim0 është e rëndësishme të sjellim ndër mend se, Shën PetersB
burgu nuk është si Parisi, Sonja nuk është si Nana dhe DosB
tojevski nuk është si 4ol?. Sonja është e butë dhe nuk ndihet
mirë në shoqërinë e vajzave të rrugës. ç jo ndjehet tepër e fajëB
suar e Fila e bën të jetë e kundërta e Nanës, ndaj i kërkon falje
Perëndisë dhe mban të fortë besimin e saj.
Le–uesi prezantohet me një tjetër mënKrë jetese përmes personB
azheve siV Dunja dhe Dimitri ProkofiFh Razumikhin, me atë se si
njerëzit i bashkëngjiten fuqishëm moralit dhe mbahen pas filozoB
fisë së jetës -për më shumë punë0. Dunja, motra e Raskolnikovit
mbështetet në krenarinë dhe mëshirën për të triumfuar ndaj vëshB
tirësive të jetës dhe atKre ekonomike, pasi ajo nuk -mund t:i
shohë gjërat nga asnjë këndvështrim tjetër0 (Dostojevski, Z65).
  arakteri i saj i vendosur dhe prej gu–imtareje (përve1 faktit se

njëherë ra në dashuri me paratë e Luzhinit) luajti rol në
prishjen e fejesës, kur zbulon se ai nuk e dashuron për
bukurinë dhe inteligjenFën, por në shenjë mirënjohjeje për
përshtatjen e saj me stilin e tij të jetesës. Ngjashmëritë me
Dimitrin, mikun e Raskolnikovit janë të rëndësishme për
romanin -  rim dhe Ndëshkim0, i Fili lufton kundër varfërisë
duke punuar më shumë. Dimitri dhe Dunja qenë dhe mbetën
të varfër edhe pas martese. ç ta jo vetëm që pasqKrojnë
njerëzit e asaj shoqërie që i japin shpresë të ardhmes së
njerëzimit, por gjithashtu hedhin dritë në njërën prej temave
të romanit të Dostojevskit, qofshin ata një prej zKrtarëve
të rangut të lartë apo një prej tregtarëve, s:ka pikë dKshimi
se 1farë rruge merrni në jetë, varfëria nuk ka rrugëzgjidhje.
Raskolnikovi ishte një tjetër shembull i gjallë i Fili vërtetoi
se kjo teori është e vërtetë. Edhe pse gjithmonë do të mbeB
temi endaFakë në larminë e qëllimeve të Dostojevskit se
përse e vrau ç ljona Ivanovën, sigurisht që do t:i kuptojmë
rrethanat në të Filën e kreu krimin. ç i është një personazh
që nuk mund të mbështetet në faktin se është një hi1, ku
përve1 të qenit - tejet  i varfër0, ka lënë universitetin sepse
nuk është në gjendje t:i paguajë studimet dhe jeton në një
dhomë të vogël, shumë të vogël, të zbrazur dhe të errët. Po
të mos përmendim faktin se e vetmja hKrje drejt kësaj dhome
është dera e hapur e kuzhinës së pronares së shtëpisë, me
të Filën ishte zhKtur në bor–he, aq sa i fshihej që mos ta
takonte. (Dostojevski, ”). Edhe pse romani shtrihet më
gjerë, Raskolnikovi i shmanget të gjithëve, madje dhe mikut
të tij Dimitri.   ur kupton vizionin intelektual në lidhje me
atë se si shoqëria duhej të ndërmerrte reforma soFiale,
ekonomike dhe politike, në atë 1ast paralizohet nga trKsB
nia e varfërisë dhe bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm.   reB
naria përbën një nga ndëshkimet e mëdha.   rimi është një
nga ndëshkimet më të rënda. ç i është tepër krenar të fillojë
punën si përkthKes, të Filën ia ka rekomanduar Dimitri dhe
ndihet i turpëruar që vazhdon të marrë para nga e motra,
Dunja dhe nëna e tij e dashur, PulFheria.   jo do të thotë se
varfëria nënkuptonte më shumë për            ZM vje1arin

Rodion RomanoviFh RaskolnikovBin, se sa të mbeteshe pa një
dKshkë në –hep.   ëtu kemi të bëjmë me -di1ka lineare që mbëshB
tetet në ngjarje të vërteta dhe që nuk është pjellë e fantazisë, por
di1ka që vlon në gjak, është si flakë që nuk shuhet, gjithmonë
gati për të ndezur dikë për një kohë të gjatë e pse jo edhe për disa
vite0            (Dostojevski MQw).
Si përfundim, ndërsa Dostojevski nuk e fsheh strategjinë për ta
lënë le–uesin me më shumë se sa një përgjigjeje mbi arsKen se
pse Raskolnikovi bëhet vrasës, romani i tij -   rim dhe Ndëshkim0
na jep detaje të hollësishme se si u zhvilluan ngjarjet që e 1uan
atë drejt krKerjes së krimit. yaqe pas faqeje, le–uesi njihet me
varfërinë si epiqendër e kaosit të këtij romani. E megjithatë, a janë
situata të tilla të tejskajshme një nga arsKet e pranueshme për të
vrarë;  Sigurisht që jo. Por Dostojevski duket se ka rënë disi
dakord me mendimin se në përgjithësi kur e kupton se nuk ke
1farë të humbësh më, jeta e tjetrit bëhet po aq e pakuptimtë sa
edhe jeta jote. ç  janë sjelljet e Raskolnikovit -të zakonshme0 për
vitet ”239Btë në Shën Petersburgun e Rusisë;  Dostojevski nuk
mendonte kështu. ç i mendonte se kjo ishte më pak se natKrale
në Rusinë e kohës së tij, e Fila gjendej në lindje nga ku lulëzoi
mendimi iluminist anglez dhe franFez. ç i arsKtonte në mënKrë
religjioze, soFiale e filozofike se Rusina, në këtë pikë, ishte akoma
larg perëndimit.

Përkjhdu nFa anFyishjxat Irdna PapinFxi

Në foto Gjekë Marinaj

Shën Petersburgu përshruhet si një krijesë e çuditshme


