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care nu sunt sinonime nici In plan temporal, si nici In eel 
spatial cu ceea ce rnerita omul contemporan.  

Ceea ce apropie cei 25 de ani
 petrecuji In  

Albania, anul petrecut In Muntenegru §i Serbia §i pe cei 
aproape 21 scursi aici, In America, are mai curand un 
sens logic decat unul numeric. Numarul diplomelor 
universitare sau al gradelor stiintifice pe care Ie-am 
acumulat, eel al premiilor literare si al cartilor editate 
etc. are pentru mine 0 valoare aproape secundara. 0 
valoare esentiala are, In acest sens, ceea ce pot face 
cu ele pentru binele urnanitatii. Nu nurnarul sau gloria 

pe care 0 aduc. In acest spirit, eu sunt si rarnan suma 
absoluta a contributlel pe care 0 dau operele §i actiunile 
mele personale, creative §i profesionale, la efortul 
colectiv de a da lumii un impuls pozitiv inainte.  

MD: Puteti sa ne vorbiti cate ceva despre viata dvs. 
din Albania Inainte de a va parasi tara natala?  

GjM.: Dumnezeu §i Albania se reqasesc In detalii.  
Pentru oricine, aceasta ideea poate parea oarecum 
paradoxala, dar pentru mine este foarte semnificativ ca 
§i concept filosofic, pentru ca eu Insumi sunt un detaliu 
al lui Dumnezeu §i al Albaniei. Dumnezeu mi-a oferit 
posibilitatea de a rna naste, Albania m-a crescut §i mi-a 
dat aptitudinea de a crea. Dar regimul comunist din 
vremea aceea se temea de creatia literara !;'i artistica 
pe care nu 0 putea control a sau cenzura si asternea 0 

ceata qroasa In jurul fiecarui autor. Constiinta Irni 
spunea tnsa ca, In limita acestor granite, puteam sa-mi 
controlez miscarile. Am depasit asadar limitele impuse 
cu poezia "Cali". Din acel moment viata mea a trecut 
prin asa de mari schimbari, Incat pentru prima oara 
actiunile mele au inceput sa detina controlul asupra 
mea. Pentru un moment, universul meu interior !;'i cel 
exterior au capatat aspecte apocaliptice. Realitatea mi-
a schimbat existenta Intr-o noapte Intunecoasa. Legile 
termodinamicii eu-Iui meu m-au convins sa-rni 
lncredintez propriul "intuneric" Tntunericului noptii reale 
In 12 septembrie 1990. Am devenit coleg de drum cu 
noaptea sl, din fericire, "lumina" ne-a gasit  
In dirnineata urrnatoare la Podgorica (Muntenegru, 
M.D.).  

MD: A fost 0 aventura, ceva asernanator cu fuga din 
inferno Povestiti-ne cate ceva despre aceasta actiune 
atat de periculoasa, care v-a schimbat complet cursul 
vie]ii.  

GjM: Indiferent de contextul istoric sau politic In care 
s-a desfasurat acest fapt, plecarea ilegala din tara 
natala este mereu un infern parnantean, In cazul meu, 
el a fost compus din doua elemente interne, care, la 0 

analiza arnanuntita, apartin sentimentului de pacat §i de 
raspundere auctoriala. Ambele se supun unui fenomen 
emotional §i intelectual complex. Deoarece acest 
fenomen creeaza 0 corespondenta lntre inocenta 
interioara §i formele  

Tmpreuna cu sojia, Du~ita  

punitive externe, pot spune ca el poate fi clasat ! ;'i 
considerat, cel putin sub aspect lingvistic, drept 0 

actiune riscanta. Este clar ca notiunea de sanctiune 
aduce un mesaj nelinistitor In interiorul structurii logice 
cand Tntreprinzi asemenea actiuni, iar consolidarea 
procedurilor juridice ale vremii se reflecta complet 
subiectiv §i discriminant.  

Eu consider ca sufletul se naste §i se forrneaza din 
visurile si dorintele omului; apoi renaste In creatie, ca 
martor al experientei de pana atunci. Altfel stau 

lucrurile cu gandirea. In asemenea ocazii dramatice, 

ea este ori curata, ori tulbure. Tulbure cand se afla la 
dispozitia dorintelor sau a pericolelor, curata cand 
actioneaza independent de ele. Pentru ca gandirea §i 
spiritul meu se aflau In imperiul tristetii, am fost obligat 
sa transform §i sentimentul pacatului intr-un factor de 
supravietuire. Conceptele pe care am sprijinit aceasta 
concluzie ar fi mai clare §i mai credibile daca ar fi 
privite In lumina teoriei evolutioniste a lui Darwin. Nu 
era doar ambientul cel care trebuia tntruntat ca sa 
supravietuiesc; trebuia sa-rni inving si sentimentul de 
vlna, durerea pe care am simtit-o pentru ca lasarn in 
urma familia, prietenii  

!;'i patria. •  
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MD: Ati tnceput, in SUA, 0 viata noua: studii, cariera 

universitara, viata de familie etc. Cum a decurs aceasta 

renastere a dvs. in "tara tuturor posibilitatilor", in America?  

GjM: Inca din faza embrionara a acestei noi vieti, cum ii 

spuneti si dvs., am observat 0 porn ire instinctiva spre 

necesitatea de a trai, inainte de a ajunge in America, 

caracteristica dorninanta a personalitatii mele a fost un 

dinamism tineresc. Gandind in perspectiva, rna tem ca prima 

jurnatate a vietil mele a fost subiectul unei energii vitale 

virtuale, poate chiar falsa. in cel mai bun caz, ea a fost mai 

mult expresia de viata a impulsurilor tineretii, decat a unei 

ratiuni reci. Din fericire, totul s-a schimbat mai ales dupa ce 

am cunoscut-o pe sotia mea. Dusita ~i cu mine vom serba in 

noiembrie, anul acesta, 20 de i3ni de la casatoria noastra. Am 

creat impreuna 0 vlata de familie care reflects in intregime 

conceptia  
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•  

noastra comuns asupra valorilor contemporane, care este 

pentru noi motivul unei plenitudini absolute. Asta ne permite 

sa qustarn din plin rezultatele pe care Ie aduce 0 viata stabila 

~i fericita.  

MD: Sunte]i, in acest moment, un poet cunoscut in 

Albania ~i in afara ei. Cand ati inteles ca va puteti exprima 

deplin prin poezie, erati inca in Albania?  

GjM: intrebarea aceasta este parte dintr-o dezbatere 

filosofica mai veche si mai cornplicata. Eu lnteleq aceasta ca 

pe 0 paranteza la intrebarea carui fenomen i-am raspuns mai 

intai ~i mai lntai: dorintei de a rna exprima prin poezie sau 

faptului ca stiarn ca as putea sa rna exprin prin ea. Dorinta mi 

s-a nascut in copilarie, cand eram in Malesia e Madhe. Cu 

trecerea timpului am tnteles ca un asemenea proces nu poate 

fi limitat doar de teoria expresivitatii artistice sau de progresul 

evolujiei psihice a creatorului. Acolo intra in joc ~i factorul 

abilitati: spirituale, care este in situatia de a oferi 0 reflectare 

spontana a exiqentelor personale fata de forta poetica. Oricat 

de teoretica sau rnorala pare aceasta idee, ea este bazata pe 

psihologia juvenila, pe dorinta de a imita natura in "productia" 

de lucruri frumoase si utile omului. Aceasta dorinta sau 

nevoie de a te exprima poetic a inceput ~i se va sfarsi odata 

cu disparitia poetului din mine. lar partii centrale a Intrebarii 

dvs., cand am lnteles ca ma pot exprima prin poezie, cred ca 

nu-i pot raspunde cu precizia pe care 0 merita. Sunt constient 

ca in fata tentatiei de a exprima ceva obiectiv in vers, 

probabilitatea unei exprirnari inteligente fata de subiectul in 

discutie trebuie sa aiba cel putin una sau mai multe posibilitaji 

de a ad era la sensul pozitiv al realitatii. in acest context, 

trebuie sa acceptarn ca lncercarile de a desavarsi arta poetics 

in zilele noastre sunt reflectarea  

idealului creator ~i partii expunerii celei mai credibile a 

evolutiei individuale a poetului, care este increderea in sine. 

Aceasta incredere rarnane, pe de o parte, 0 sfidare 

perrnanenta in fata exiqentelorpe care Ie am in munca de 

creatie, dar pe de alta parte o vad ca pe 0 satisfactie filosofica, 

0 capcana pentru rneditatia rnetafizica ~i un epicentru al 

existentei muzei me Ie poetice.  

Aceasta ambiguitate rezista ~i pentru ca poezia i~i 

accepts sarcina dificila si riscanta de a se integra in 

problemele inca nerezolvate privind contrapunerea frurnos-

urat, izolare personala-Iibertate de expresie, viata poetica-

pleroerea posibilitati: de a 0 pastra in echilibru. Experienta 

mea personals dovedeste ca nu orice tentative care incepe 

ca filosofie sfarseste ca arta. Drept pentru care orice raspuns 

definitiv din partea mea la intrebarea dvs. ar fi mai mult un 

fenomen care se invarte pe orbita unei ipoteze, poate 

justificata, dar oricum 0 ipoteza in cel mai filosofic sens al 

cuvantului,  



 


