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Artisti me 
karrierë 
në botën e 
jashtme
Cili është Florian Vlashi; si arriti 
t’i kapërcejë barrierat për t’u bërë 
emër i respektuar në fushën e
muzikës? Si e njoha në Prishtinë dhe 
ç’emocione kisha gjatë ekzekutimit 
të veprës sime “Arbëreshe”

Kemi thënë edhe herën e kaluar se kemi startuar me një re-
vistë të re Kontrapunkt  që në rastin konkret kam menduar 
se në aktualitetin tonë kulturor e artistik ,ka të tillë  që men-
dojnë se gjërave ua kanë vënë pikën,kështu edhe Reshat 
Randobrava si dukët ia ka vu pikën Festivalit Zambakut të 
Prizrenit duke menduar se ai vërtetë është nismëtar i tij. 
Mehmet Kraja në diskursin kulturor me të drejt konsta-
toi si tha se...” arti vuan nga uzurpatorët e institucioneve 
të pareformuara, të cilët ushtrojnë dominim oligarkik të 
hapësirës së brishtë kulturore.” Konkretizim me fakte. 
 Kjo është prezentë edhe në muzikë ku disa persona mbajnë nga 
5-6 detyra kurse të tjerët nuk janë në marrëdhënie pune dhe 
nuk  janë në gjendje të mbijetojnë këtë krizë ekonomike që e ka 
kapur Kosovën edhe pse janë shumë më të aftë se ata që i mba-
jnë disa poste. Kjo nuk është e pa njohur për opinionin kosovar.  

Kush e formoi festivalin Zambaku i Prizrenit?
Kësaj here nuk do të bëjmë fjalë për këtë fenomen të br-
ishtë por për një fenomen tjetër po ashtu  shqetësues dhe 
që ka marrë hov në Kosovë e ato janë fjalë famëzezë...
si ..  “ unë e bëra i pari këtë apo atë, un,unë i pari...unë e 
formova këtë apo atë festival...” sa nuk ta merr mendja e 
gjithë kjo ndodh në mungesë të dokumentacionit përkatës. 
Mirëpo, këtë radhë nuk është ashtu,sepse flasin argu-
mentet e shkruara. Imagjinata e njeriut shkon aq larg 
sa që me sy hapur me të pa vërteta përvetëson dhe qet 
në pozitë jo të lakmueshme personat të cilët pa kurr-
farë faji përmendën ne të pa vërtetat e shqiptuara të 
tjetrit. Kështu edhe e nderuara kolegë ja ime Sevime Gji-
nali u gjind në pozitë jo të lakmueshme nga gënjesh-
trat e Reshat Randobravës i cili tha në pyetjen e mod-
eratorit të festivalit,, Zambaku i Prizrenit, gjatë trans-
metimit direkt para një opinioni të gjerë si të Prizrenit por 

edhe atij televizivë që u transmetuar në të dy rrjetet gënjeu se si 
erdhi te formimi i këtij festivalit ai u përgjigj pa kurrfarë turpi 
sa vijon: “Në vitin 1986 shkova te drejtoresha e produksionit 
RTP Sevime Gjinali dhe ia parashtrova skenarin për këtë festival 
dhe ajo e aprovoi dhe kështu u formuar ky festival”. Së pari ajo, 
pra kolegia ime nuk ka qenë në atë kohë drejtoreshë e produk-
sionit muzikor të RTP, por Kristë Lekaj i cili në pyetjen time se a 
ka qenë drejtor ne atë kohë ma vërtetojë.Pra si mund të gënjen 
ashtu pa turp? Dhe kur i thashë si pate guxim të gënjesh,më tha 
ashtu po thonë.Në mbledhjen e parë të këshillit për formimin 
e këtij festivali të mbajtur në Prizren dhe të ftuar nga Kadri 
Skeja mua si redaktor përgjegjës  i programit muzikor të tele-
vizionit të Prishtinës,Kristë Lekën si drejtor i produksionit 
muzikor të Radio Televizionit të Prishtinës dhe ca të tjerët,i u 
dha detyra Kristë Lekës si drejtor i Produksionit muzikor  me 
qenë se kishte ansamblet që ta bëjë skenarin për këtë manifestim.  

Kur do të kemi 
një shtëpi opere 
në Kosovë?! 
Kosova është i vemi vend në rajon që nuk 
ka qartësuar emërtimin ose krijimin e 
një institucioni të pavarur për operën. 
Premtimet për këtë gjini të muzikës po 
mbeten vetëm në letër



14 E hënë, 25 tetor 2010 55@ | www.gazeta55.al
K   unktntra+suplement pËr muzikËn

Akil Koci
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Kënga “Shkojti çika”,është një këngë 
mjaft e bukur e bazuar në perlat 
e muzikës popullore,këtu autori 
bënë përpjekje që ta realizon këtë 
këngë në mënyrë pak më ndryshe 
në kërkim të shtigjeve të reja dhe 
largohet nga përpunimi i këngëve 
të më pashme duke trajtuar tema të 
reja në mënyrë të re flasim për atë 
bazuar në tekstin e këngës si formë 
sentencash dhe kjo si e bënë auto-
rin që të shtrohet me një përkush-
tim më të madh kësaj krijimtarie 
artistike që del në pah jo vetëm 
invenca krijuese, por edhe qenësia 
e tij profesionale duke nxjerr me-
sazhe dhe porosi edhe paradigmën 
të kësaj fjale si krye temë “Shkojti 
çika te bostani fer,fer,fer po i bënë 
fustani” dhe në këtë mënyrë krijon 
autenticitetin muzikor bazuar në 
fjalët e këngës si dhe duke krijuar 
motive të reja me shumë ngrohtësi 
dhe kështu rikrijon universin e 
tij muzikor si fokusim shpirtëror, 
kështu kërkesat e tij krijuese sikur  
ngjizen me elemente të reja për atë 
kohë për të mbi theksuar tekstin 
poetik popullor si mishërim i mo-
tiveve të reja muzikore si parala-
jmërim i një komunikimi më të bu-
kur dhe më aktual duke alternuar 
rimtin,melodinë dhe harmoninë 
në tërësinë e kësaj këngë të bukur 
dhe mjaft efektive që ka lënë dhe 
lë të dëgjuesit një ndjenjë të eto-sit 
nacionale me një strukturë kon-
ceptesh estetike dhe artistike.
Kënga tjetër “hajde dalim kah 
pazari” 
Duhet analizuar edhe në përmbled-
hjen e dytë “Jehonat e Zemrës”si 
botim i Lidhjes së Shoqërive 
Muzikore në vitin 1958 ku janë të 
botuara këngët “Hypi cuca”,”Lan 
vasha”,”Hasimja trime”,”Na ka 
dalë nusja e mirë,”Po vijnë krush-
qit”, dhe Ç janë kta krushq që po 
vijnë”,këto dhe ca këngë tjera bot-
ohen edhe nga Kori “ Collegium 
cantorum”,dhe në botime të tjera 
hasim edhe në këngët ,”Tri këngë 
nga Opoja”,
V vazhdimi.....Pra siç po e shohim 
në këto këngë krijimtarinë e tij të 
gjithëmbarshme e sublimon në 
tërësinë e folklorit muzikor shq-
iptar duke aspiruar atë si shpre-
hje artistike dhe duke zbuluar në 
gjuhën e saj idiome të pa prekura 
deri më atë kohë në trojet tona në 
Kosovë,edhe pse nga krijuesit në 
Shqipëri hasim në kësi pjesë,por 
jo në këtë mënyrë si te Lorenc An-
toni  të cilat ndërlidhen aktualisht 
në rrjedhat e muzikës artistike të 
kohës duke spikatur jo tendencat e 
muzikës avangarde    
Këto stilizime, përpunime dhe 
harmonizime, sido që t’i quajmë, 
kanë karakter të theksuar prag-
matik, janë forma shprehëse pa 
pretendime të  mëdha, sepse ndry-
she do të paraqitnin vështirësi në 
interpretim për koret amatore. 

LORENC ANTONI
Veprat korale

Sidoqoftë, bie në sy se, në aspek-
tin melodik, ritmik dhe harmonik 
brenda këtyre këngëve, hasim edhe 
në disa zgjidhje, që i tejkalojnë kon-
ceptet e krijimeve amatore dhe mar-
rin fizionominë e krijimeve të rëndë-
sishme, që e pasurojnë repertorin e 
muzikës korale ndër ne.  
Tjetër veçori dalluese është se ima-
zhet tingëllore njësohen plotësisht 
me frymën e rrjedhave të kohës, 
natyrisht jo me ato të avangardës e as 
me ato të ilaritetit folklorik. Me këto 
vepra Lorenc Antoni e shfaq veten si 
krijues i mirëfilltë, si artist i dorës së 
parë, realizues vlerash të vërteta ar-
tistike, duke lënë gjurmë të thella në 
jetën dhe krijimtarinë muzikore që 
përbën një histori në vete.
Nga ky këndvështrim, në krijim-
tarisë muzikore korale të Lorenc 
Antonit, hasim në struktura të 
qarta të individualitetit krijues, të 
cilat, si kohë, i takojnë fillim shek-
ullit XX, si subjekt artistik i së 
ashtuquajturës të bukur në artin 
muzikor. Shembuj të tillë janë të 
shpeshtë në kompozitorët e kom-
pozitorëve të hershëm të shteteve 
të ish-Jugosllavisë,të quajtura  
“Tubzat”, por këto nuk janë të tilla, 
por me referime dhe tendenca të 
qarta të një përzgjedhjeje artistike 
të mjedisit tonë artistik.
Përmbledhtas mund të konsta-
tojmë se Lorenc Antoni, me krijim-
tarinë korale, me një gjuhë muziko-
re të rrjedhshme, me përkushtim 
jo vetëm emotiv, por edhe profe-
sional, përvijoi një rrugë të qartë, 
një ndjeshmëri, me prirje për të 
kompozuar dhe për të krijuar me 
dinjitet në artin muzikor, një ndër 
artet më të vështira. Ndërkaq ai u 
vu në kërkim të shtigjeve dhe hori-

zonteve të reja artistike, si univers i 
latentes dhe konkretes. Dhe kështu 
u çapit drejt qartësimit të cakut të 
skajshëm,  që vepra të jetë pjesë e 
popullit dhe e dëgjuesit.  
Ato shpalosin një botë të re, falë 
procedimit të folklorit muzikor, 
të shumtën e herës me karakter 
lirik,por nuk mungon as dramatic-
iteti me një sfond  tingëllor po ashtu 
të pasur me shprehje dhe synim të 
qartë në drejtim të përfshirjes më 
të madhe të muzikës shqiptare. Me 
këtë “lëndë të parë”, ai ndërton një 
strukturë poetike muzikore duke 
ndjerë në të thellësinë dhe gjerës-
inë e gamës së pasur melodike e 
ritmike, si qasje ambivalente e për-
jetimeve dhe refleksioneve artistike 
vetjake. Pra, këto  këngë nga opusi 
i tij acappela janë dëshmi e një 
pune të zellshme e të ethshme dhe 
kanë një përmasë krejt tjetër, çka 
shpjegohet me mënyrën e re në atë 
kohë të të përpunuarit të këngëve 
popullore. Kemi të bëjmë pady-
shim me një procedim formal, ku 
me elementet e muzikës popullore 
krijon konstruktin për kompozime 
me vlera cilësore si proces i komu-
nikimit artistik.
Po t’i dëgjojmë me kujdes, do të 
bindemi se çdo këngë ai i ka përf-
shi motivet e këngëve që I përdorur  
këngët e përpunuara, që paraqesin 
një veçori në kuadrin e përgjith-
shëm. Por këtu vërejmë edhe qën-
drimin e tij ndaj kësaj begatie folk-
lorike, që kërkon një shqyrtim më 
serioz, për ta paraqitur si formë të 
pastër burimore.
 Këto këngë dhe shumë të tjera 
janë shkruar dhe kënduar nga 
kori  Sh.K.,,Agimit,, nga Prizreni 
ose si është quajtur në fillim ,,Kori 

i Komitetit shq-
iptar,,. Pos këtyre 
këngëve ky krijues 
kompozoi edhe 
shumë kënga të 
tjera të cilat i quajti 
,,Koret Shqiptare,,si 
botim i veçantë  
dhe i parë kësi lloji 
në Kosovë në vitin 
1958 të cilat dal-
lohen nga kompozimet e para të 
krijuara shumë kohë më par .Në 
to ndihet një tingull i ri,një mjesh-
tri në të përpunuarit,kurse cilësia 
tjetër është se në imazhet tingël-
lore plotësisht inkorporohet në 
rrjedhat e kohës,natyrisht jo ato 
te  avangardës  as ato të ilaritetit 
folklorik ,por me këto vepra dësh-
mohet si krijues,artist i mirë me 
vlerat e vërteta artistike, duke lënë 
gjurmë të thella në jetën dhe kri-
jimtarinë muzikore që përbënë një 
histori në vete.
Shikuar nga ky  këndvështrim të 
krijimtarisë muzikore korale të 
Lorenc Antonit, hasim në një kri-
jimtari me struktura të qarta të 
individualitetit krijues, që si ko-
herencë megjithatë i takojnë një 
kohë të themi kah fillimi i shekullit 
të   XX si subjekt artistik i të ash-
tuquajturës  e së bukurës në ar-
tin muzikor,shembuj të tillë kemi 
mjaft që kompozitorët e hershëm 
të shteteve të ish Jugosllavisë që 
edhe është marrë si model kri-
jues të Tubzave, por me referenca 
dhe tendenca të një përzgjedhjeje 
artistike të ambientit dhe mileut  
tonë artistik.
Si rezyme mund të konstatojmë 
se Lorenc Antoni me krijimtarinë 
korale ,me një gjuhë muzikore 

të rrjedhshme me një përkush-
tim jo vetëm emotiv por edhe 
profesional,rivalizoji një rrugë të 
qartë,një ndjeshmëri ,me një prirje 
për të kompozuar dhe krijuar ar-
tin muzikor një ndër artët më të 
vështira, por duke kërkuar shtigje 
dhe horizonte të reja  artistike, si 
univers i latentes dhe konkretes 
dhe kështu duke e qartësuar cakun 
e tij të fundit që vepra të jetë pjesë 
e popullit dhe dëgjuesit.
 Në momentin e caktuar, pra, kur 
janë përpunuar dhe transmetuar 
rregullisht në valët e Radio Prishti-
nës , kanë pasur tingëllimë aktu-
ale, kanë sjellë freski programore, 
prandaj kanë qenë të mirëseardhur .
  
  Koret shqiptare, 1947,
“ Kanga e Rexhës”,1945,
“Mirë mbrama”,1946,
“Hajde dalim”,1946,
“Shkojti çika”
“Jehonat e Zemres”,1959 
“Na ka dalë nusja e mirë”-1946,
“Lan vasha”,1947,
“Çorapet e burrit”,
“Hasimja trime”
“Po vijnë krushqit”,1948,
“Ç’ janë këta krus hqit”,1948,
“Na ka dalë nusja e mirë”,1946
-Përpunime të afro 50-60 këngëve 
popullore.

Urime dhe vlerësime nga lexuesit
Përshëndetje Profesor Akili
“Sapo e pashë revistën “Kontra-
punkt” dhe me te vërtet është një 
ide fantastike për te vene ne pah 
historinë dhe zhvillimet muzikore 
shqiptare. Për me tepër kur kjo re-
viste ka përkujdesjen tuaj. Pady-
shim, do te ketë një përparësi, 
pasi ju vet gjate gjithë jetës suaj 
keni kontribuuar për muzikën 
dhe do te dinit t’i shërbeni  ato 
çka i duhen  lexuesit, për te ditur  
mbi zhanrin e muzikës shqiptare 
dhe me gjere. Sinqerisht te uroj 
suksese dhe jete te gjate revistës 
dhe misionit tuaj fisnik si Kolos i 
muzikës shqiptare!”
 Bashkim Metalia, kryeredak-
tor i Gazetës  “The Albanian”, 
Londër

“I nderuari Akil,
Te falënderoj shume për faktin 
se me dhuruat një gazete me te 
vërtetë specifike për problema-
tiken muzikore e muzikologji me 
çka me vëmendje i lexova mjaft 
artikuj e veçmas Tuajat si ne emër 
te redaksisë njashtu edhe për 65-
vjetorin e R.Dhomit. Gjithashtu 

ishte me mjaft interes edhe për Ra-
madan Sokolin.
Pra te lumtë për aktivitetin Tuaj 
mjaft frytedhenes ne shume lëmi.
Sukses dhe vetëm sukses miku im i 
dashur dhe e kame nderin qe kon-
taktoj me një personalitet mjaft en-
ergjik dhe intelektual i larte zotëri 
Akil Koci
Te dëshiroj jete te gjate sa malet e 
Kosovës.”
Me respekt,
Behxhet Muharremi
 
“Zoti Akil,
Ju faleminderit shumë për përshën-
detjet që i keni dërguar nga Londra.
Si mik dhe dashamirë i mirë që jeni, 
më gëzon mirëqenia juaj dhe ju 
dëshiroj sukses në punën tuaj fisnike 
në fushën e artit muzikor dhe në të 
gjitha fushat e jetës. Ju përshëndet 
dhe ju uron të gjitha të mirat Sylë 
Osmanaj nga Prishtina.
Besnik Sahatçiu
   
“Zotëri Akil,
Dëshiroj t’Ju uroj për punën e pal-
odhshme të cilën je duke bere,kishte 
me qene mire sikur shembullin tende 

te vlerësimit, respektit, kujtimit 
te veprave dhe jetës se kolegeve të 
tu në laminë e muzikës, t’a ndjekin 
edhe krijuesit tjerë të lamive të tjera 
të artit dhe të kulturës e ma gjere!”
Përshendetje
Besniku
 
“Profesor Akil,
Ju faleminderit shume për shk-
rimet. Uroj te jeni mire me shën-
det. Nje paraqitje e shkëlqyeshme 
e inspiruese per Ju për koleget dhe 
krijimtarinë e tyre. Ju vazhdoni 
si gjithmonë te jeni shëmbëlltyre e 
vlerave me te mira krijuese, kon-
tribuuese e njerëzore për te gjithë 
ne e gjeneratat ndryshme ne Kosove 
dhe jashtë saj.  
 Me pershendetjet me te mira,
Xhevat Ademi

“I dashur Akil,
 Ku e gjen gjithë këtë energji bre bur-
rë te merresh me kaq shume gjera. 
Te uroj përzemërsisht për revistën e 
re Kontrapunkt, por si do t’ia dalësh 
ta mbash atë? Do energji, pare, 
njerëz, lende muzikore, dashamirë-
si, lexues, kompetence, e mjaft te 

tjera. A je i vetëm apo ke dhe te 
tjera qe te ndihmojnë? Unë sigurisht 
mund te te jap me gjithë dëshire një 
a dy artikuj. Te dy artikujt i lexova 
dhe me pëlqyen seriozisht. Simfonia 
e Rexhes ka qene gjithnjë si busull 
orientimi për simfonitë shqiptare. 
Edhe Qesku mori shume prej Rexhes 
ne simfoninë e tij. “Post modernia” 
gjithashtu me pëlqeu, por ti nuk ke 
nevoje te shkruash, ti e ke treguar 
me vepra. Kur te tjerët luftonin për 
‘karakterin kombëtar dhe frymën 
socialiste’ ti shkruaje për karakterin 
evropian dhe frymën universale. 
Tani qe te tjerët janë hedhur ne preh-
rin tënd te karakterit evropian dhe 
frymës universale, ti je kthyer ne 
mbrojtjen kombëtare shqiptare dhe 
me fryme moderne. Çfarë metamor-
foze. Jete e energji paç Akil se me ty 
mburremi dhe ne.
 Edhe unë do te botoj diçka ne vjeshte 
ne Tirane dhe ne një nga portretet 
është dhe ai i yti qe e kam shkruar 
kohe me pare.
 Te uroj shume shëndet e mbarësi.
 
 Përqafime,
 Eno Koço
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Shkolla e parë për kitarë në Kosovë
Për nismën e parë, punën dhe aktivitetin e kësaj shkolle flet drejtori dhe pedagogu i  shkollës Z. Naser Dula

Shefqet H.Hoxha

Prishtina si kryeqendër e 
Kosovës, mban mbi vete obligime 
dhe shumë kërkesa për zhvillimin 
e vlerave të kulturës muzikore jo 
vetën brenda Kosovës por edhe 
gjithandej vendeve për rreth. 
Rrethanat e luftës ndikuan që 
raportet në rrugën e zhvillimit të 
kulturës të ndërpriten në mënyrë 
institucionale dhe ky zhvillim u 
bë sipas shijeve dhe tekeve edhe 
të atyre që nuk e kishin profesion 
artin,por që këte e shfrytëzonin  
për anë komerciale,  duke mos 
vu në mendje as kriter për anën 
profesionale dhe kualitet. Po çka 
është edhe ma keq duke e harruar 
aspektin nacional brenda kësaj 
muzike.
Krijimtaria e kompozitorëve 
mbeti pa mbështetje dhe hapsirë 
prezentimi, filloi muzika e rrugës 
ajo e turbo-folkut dhe zhanreve 
argëtuese me lloj lloj motivesh 
e përmbajtjesh të artit të huaj, 
dhe në këte muzikë ishte vetëm 
fjala shqip e cila bastardhohej 
në shqiptimn e saj me ritëme e 
theks jo adekuat për këte gjuhë, 
sepse melodia që zhvillohej  me 
këte tekst nuk ishte shqip.Pas 
luftës me fillimin e shtetësisë së 
Kosovës,fillon një angazhim i 
njerzëve profesionit, për një punë 
më profesionale, përmes formave 
të reja të punës,si shoqatave të 
artit dhe shkolla profesionale.Si 
rezultat i këtij angazhimi lindi 
edhe shkolla e parë për kitarë 
në Prishtinë me emrin Vihuela, 
të cilën e themeloi profesori i 
muzikës z.Naser Dula, me të cilin 
do të zhvillojmë edhe një bisedë 
për punën e kësaj shkolle,sa të 
nevojshme aq edhe frytdhanëse.

Zotri Naser, do të doja të na 
flisni për revisten muzikore 
”Kontapunk” të cilën e 
boton Z.Akil Koci. Na thoni 
ju lutem, cili ishte momenti 
i parë që ju e bëtë këte hap 
mjaft të guximshëm, por 
edhe të suksesshëm, në 
themelimin e kësaj shkolle. 
Në rend të parë të falenderoi,i 
nderuari shefqet,që gjetët kohën 
për ta vizituar shkollën tonë Vihuela 
dhe në veçanti e përshëndes shumë 
profesorin e nderuar Akil Koci 
dhe i përgëzoi kësaj gazete shumë 
suksese.
Tani sa i përket idesë për ta hapur 
këte shkollë ishte në vitin 2001, kur 
jam kthyer në Prishtinë, sepse në atë 
kohë kam jetuar në  në Shkup dhe 
me të kthyer kam pa që në Prishtinë 
ishte nevoja për të hapur një shkollë 
për kitarë. Shkolla e kitarës në fakt 
është një shkollë e cila është shumë 
e ngjashme,apo është model i 
shkollave tjera si në Itali,Gjermani 
e kështu me radh. Kjo shkollë është 
formue me iniciativën time,si artist i 
lirë.Në fillim ishte pak vështir,kishte 
pak nxanës. Mirëpo, për një kohë 
shumë të shkurtër numri i nxënsëve 
është rritur dhe deri tani kjo shkollë 
i ka aftësuar diku mbi 300 nxënë, 
talent të rinjë. Andaj unë jam 
shumë i gëzuar që ne kemi arritur 
këte sukses,ndoshta me kohë duke 
ecur përara dhe i falendëroi shumë 

prindërit nga Prishtina që kan patur 
zemërgjerësinë që ti orjentojnë 
fëmijët në shkollën tonë.

Keni gjetur mbështetje dhe 
mirëkuptim te institucionet 
e kulturës,për punën që 
bëni në shkollë?
Në rend të parë ka qenë misioni 
dhe vizioni i jonë, ishte gjithëmonë 
që ti aftësojmë të rinjët dhe 
vizioni tjetër që të kemi një 
shkollë të mirë dhe kjo qëndron 
se jemi shkollë e mirë dhe nuk 
kemi konkurencë dhe mu për këte 
fakt institucionet kulturore si ajo 
komunale ashtu edhe ministria 
e kulturës na kan përkrahur 
dhe kemi hasur në mirëkuptim. 
Falenderoi shumë Ministrinë e 
kulturës që në vitin 2004 na ka 
mbështetur,departamenti pëtr të 
rinjë,po edhe kuvendi komunal 
i Prishtinës,drejtoria e kulturës.
Mirëpo kemi edhe sponzor 
tjerë që na kan përkrahur si Pro 
Credit BANK, Pallati i Rinisë dhe 
sporteve këtu në Prishtinë,i cili 
na ka mundësuar që koncertet ti 
mbajmë në sallën e tyre gratis.Po 
edhe sponzor të tjerë.

Ju zotri Naser,përveç punës 
që bëni në shkollë,keni bërë 
edhe një punë të mirë me 
botimin e librit shqip,për 
kitarë,i cili për herë të parë 
është botuar në Kosovë, për 
këte instrument.
Po, libri ka qenë një domos-
doshmëri e shkollës dhe kur kam 
filluar ta hartoi këte libër kam 
shikuar që të gjejë pretendent 
profesional, sepse ata ia japin 
vulën librit. Në këte rast kam patur 
konsultant Ehat Musën, po në ate 
kohë ka qenë një kohë e luftës 
dhe libri është pregaditur në vitin 
2005 dhe kam bashkëpunuar 
edhe me profesionistët nga Tirana 
Edison Miso,i cili është profesor 
i Akademisë së muzikës në 
Tiranë,ndërsa librin e ka vlerësuar 
artisti i merituar doajeni i kitarës 
z.Ehat Musa,dhe libri deri tani ka 
patur pesë ribotime dhe ka pas 
një sukses shumë të mirë.Mirëpo 
unë besoi që kësi libra mund të 

jen të botuar edhe nga kolegët e 
mi,sepse çdo koleg do të kishte 
pasuruar me elmente të reja.

Mua më ka ra në duar 
edhe botimi i dytë i librit,i 
cili është më i zgjeruar se 
sa botimi i parë.A do të 
thot kjo që ky botim është 
plotësim i kërkesave të 
nxënësve të shkollës suaj ?
Po,duke marr parasysh një ankesë 
të qeshtjes ekonomike që than se 
libri është pak i shtrejt,mirëpo ne 
si botues nuk kemi levërdi,sepse 
çmimi im është shumë i lirë,por 
shitësit bëjnë llogarit e tyre dhe  
librit i ngritet çmimi.Andaj nga 
ky aspekt i kam lidh dy matriale 
që një libër të jetë për dy vitet,dy 
nivele, dhe në fund kam përfshirë 
edhe disa këngë artistike që 
të rinjët të orjentohen kah 
vlerat e këngës sonë të mirëfillt 
artistike. Në fakt përveç muzikës 
klasike që mësohet në shkollën 
tonë,mësohet edhe një muzikë që 
është e jona shqipe dhe nxanësit 
këtu lexojnë partiturën e jo të 
mësoi përmendësh dhe të luaj 
vetëm me vesh.

Tani po lidhem në këte 
element,kur në librin e 
dytë janë përfshirë disa 
këngë mjaft të bukura,do 
të thoja gjevahir të këngës 
shqipe,këngë të pa harruara. 
Dhe do ju pyes:A do të duhej 
që kjo literature të jetë e 
përfshirë edhe në litraturën e 
instrumentve tjera?
Shkolla e kitarës ka një program 
dy vjeçar dhe merr obligim për të 
organizuar koncerte me nxanës.
Nxanësit që e mësojnë kitarën në 
repertoarin e tyre kan pa tjetër 
edhe vepra shqiptare,sepse këso 
veprash kan kompozuar edhe 
kompozitorët tan si fjala vjen 
vepra për kitarë e Akil Kocit  
”Trio për Arbresh” etj. Shkolla 
ka obligim që të ketë edhe pjesë 
shqiptare, përveç pjesëve të 
muzikës klasike të kompozitorëve 
të johur. Ne kemi bërë një 
gërshetim të muzikës klasike dhe 
asaj artiistike, sepse tani Kosova 

është një shtet i Ri me një popullat 
të re dhe normalisht për këte 
kemi gërshetuar këto këngë me 
muzikë klasike dhe është pritur 
shumë mirë nga publiku gjatë 
koncerteve që kemi çfaqur.

Gjatë gjithë këtyre punëve 
që keni bërë në botimin e 
librave dhe mësimit,keni 
dhan edhe sahumë koncerte.
Do të na thoni për të 
arriturat në këte drejtim?
Po, me punën tonë diku prej 
viteve 2001 deri në vitin 2004 
ne kemi arritur që ta themelojmë 
orkestrin e kitareve,që në të 
vërtet ishte i pari në Kosovë,po 
besoi edhe në Regjion dhe është 
një orkestër i mirë dhe kolegët 
tjerë nuk po kan ndoshta kohë 
për tu marr me kësi orkestri dhe 
tani ky mbetet orkestri më i mirë.
Ne  kemi mbajtur koncerte dhe 
deri më tani kemi mbajtur 60 
koncerte duke i shënuar ato që 
kan qenë në Kosovë, Maqedoni, 
Shqipëri,në Europë,kemi qen në 
Francë,Gjermani dhe Austri,në 
Minhen dhe Vien, por kemi marr 
pjesë edhe në festivalin Maratona 
Rinore në Durës dhe këtu kemi 
marr një çmim,që nënkupton se me 
programin tonë e kemi pasuruar 
festivalin,me një stil që s’ka patur 
deri atëherë në këte festival që 
është mbajtur në Durës.

Këtu në zyrën tuaj po shof 
mirënjohje e diploma,cila 
prej tyre është ma meritorja?
Po,shkolla jonë me orkestrën e 
saj gjithëherë bashkëpunon me 
ambasadat që janë në Kosovë.
Në veçanti bashkëpunon me 
Ambasadën e Gjermanisë qysh 
moti kur ne kemi marr edhe 
Mirënjohje nga kjo Ambasadë.
Gjithashtu pëmes Ministris së 
Kulturës çdo vit marrim pjesë 
në koncertet në mbarë Kosovën 
që organizohen përgjat muajit të 
aktiviteteve kulturore të rinisë 
dhe kemi nga këto koncerte edhe 
shumë mirënjohje,po ashtu kemi 
mirënjohje edhe nga kuvendi 
komunal i Prishtinës dhe të gjitha 
e kan të veçantën e veta. Por dua të 

ceku se me Ambasadën Gjermane 
kemi bashkëpunim diku rreth 
pesë vite me radh ku kemi 
pregadit dhe çfaqur programe 
artistike në kuadër të javës së 
kulturës Gjermane. Mandej tek 
mbrëmjet poetike Françeze, në 
Ambasadën Françeze, pastaj kemi 
patur një program për Ambas 
adën Amerikane në muajn Maj e 
kështu me radh.Pra jemi të kyçur 
në shumë Ambasada që jan këtu 
në Kosovë.

Është knaqësi, kur puna 
e juaj vlersohet nga këto 
institucione. Por tani do ju 
pyes; A keni për të shtuar edhe 
diçka që Unë nuk ju pyeta ? 
Po, në fakt Unë në shkollën time 
kam edhe  konsultant të cilët 
me respekt të madh do ti kisha 
përshëndetur,profesorët e kitarës 
nga Shqipëria Edison Mison,në 
Kosovë Mehdi Mengjiqin e Baki 
Jasharin,në Maqedoni Fatmir 
Limanin, që është dekan në 
Fakultetin e Muzikës. Kta janë 
disa nga miqt e mi me të cilët 
shpesh konsultohem dhe e 
pasurojnë shkollën me vizionet 
që kan ata. Dua të ceku edhe këte 
që shkolla jonë çdo vit merr pjesë 
në garat që mbahen në Kosovë,të 
cilat organizohen nga  OJQ  Ars 
Kosova dhe nxansit e shkollës 
sonë kan marr pjesë edhe në 
mastër klasë te profesorët eminent  
si Ehat Musa,Rafaello,Yll Çeku 
Amir Doçi e shumë të tjerë tek 
të cilët nxanësit e shkollës sonë 
jan pasuruar me metodat e reja 
të punës që këta profesor ua kan 
dhanë këtyre nxanësve.

Dhe në fund të bisedës sonë 
do të doja të ju shtroj edhe 
këte pyetje;Çka mendoni për 
rrjedhat e kulturës në Kosovë?

Kështu,kultura si kulturë është 
jashtëzakonisht e zymt,flas për 
gjeneratën e Re,sepse shkolla 
jonë pranon nxanës nga mosha 
8 deri në 18 vjeç dhe nuk shoh 
shumë gjëra që kan lëvizur për 
interes të fëmijëve.Kur e them 
këte,mendoi që institucioni duhet 
ti kushtoi shumë randësi muzikës 
klasike dhe asaj që është artistike.
Mendoi se këtu në shkollën 
tonë jan të kyqur më shumë me 
këngët që janë të gërshetuara 
me një muzikë hip-hop edhe ku 
të rinjët nuk e gjejnë vedin se 
janë autokton shqiptar.Qëllimi 
është gjithëmonë që duhet edhe 
institucionet që janë në Kosvë 
po edhe mediat duhet ta japin 
një kanal çdo ditë që të rinjët të 
edukohen me muzikën e tyre apo 
me muzikën e kohës që kan,sepse 
objektivisht nëse ne nuk dojmë 
ta avancojmë këngë,muzikën 
tonë shqipe,as një popull nuk e 
merr muzikën shqipe ta avancojë.
Duhet ne e për këte kemi obligim 
jo vetëm ne si individ,por 
institucionet tona që të krijojnë 
kushte  për koncerte,për artistët 
e rinjë e po kështu edhe mediat të 
cilat kan obligim që të prezentojnë 
vlerat e tyre dhe të arsimojnë e  
edukojnë të rinjët.
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Profesor Ramadan Sokoli

Nga Mehmet ELEZI
I. Nën shkopin e tij pllakat 
gurgullojnë si tastierë

(Vijon nga numri i kaluar)
7.
Ndihesh i trishtuar. Për Niket 
Dardanin e Kukuzelin e Lapacajn 
u gjet një Ramadan Sokol që hu-
lumton e shkruan, po për të tjerët 
që flenë në mugëtirë kush do të 
bëjë kërkime e do të flasë? 
Intelektualët po ikin, po ikin. 
“Na lanë pa Athe”, përsërit njëri 
syresh në tregimin e Lazër Stan-
it “Në Bregenz shkohet për të 
vdekur”. Ikin intelektualët dhe, 
kur ndalen në një cak të huaj,  
duke lypur punë për shembull 
në një garazh, fishkëllojnë nëpër 
buzë Zef Seremben: 
Zogj të bukur këndojnë me hare
Por zemra do të më plasi mua në gji
I helmuar e shkoj unë te ky dhé
Mërzitem në katund, në vetmi….
Anipse në vend të “katundit” 
të dikurshëm serembian tashti 
mund të jetë një metropol. Ai 
prapë ngjan “katund”, kur për ty 
është i huaj.
Kjo është braktisja më e madhe e 
vendit qysh nga koha kur Skën-
derbeun e pati mundur vdekja. 
Po tashti kë ka mundur vdekja në 
këtë vend? Vdekja po mundohet 
me vu përfundi Shpresën. Vrasja 
e Shpresës do të ishte Fundi vetë!
Edhe ata pak intelektualë që 
mbeten janë të zënë me mbi-
jetesën e tyre e të fëmijëve. Pen-
sioni, jo rrallë i parakohshëm, i 
detyruar për shkaqe politike, nuk 
u mjafton as për kafe. 
E për të fituar diçka sa me mbetë 
gjallë, intelektualët që rrinë ngu-
lur në truall të vet duhet ta shesin 
shpirtin. “A do qymyr, më falni… 
a do pak shpirt, zotni”? 
E pamundur, shpirti s’u dhënka 
në pazar: në mos paç më shpirt a 
je më Njeri? 
Dal prej asaj shtëpize duke mar-
rë në sy fytyrën e tij të bardhë, 
flokët e mustaqet e bardha, si të 
mermerta. Rikujtoj se Profesor 
Sokoli do ta nderonte me praninë 
e tij cilëndo akademi. Por aka-
demia e shkencave e Republikës 
së Shqipërisë është tragjike dhe e 
vogël: ajo kujton se nderohet me 
mungesat e veta të mëdha. 
Ramadan Sokoli ka referuar 
shumëkund, emri i tij gjindet 
nëpër enciklopeditë e të tjerëve.
Por ai është yni. A i dëgjoni pl-
lakat e trotuarit që gurgullojnë si 
tastierë pianoje? Kalon Ai duke i 
prekur me shkopin e tij!
Ai është yni. 
Po Ne, të kujt jemi Ne?
      

II. Më zgjon mendime një 
këngë për së gjalli 

1.
Pak njerëz kanë këngë për së gjal-
li. Ata që kanë janë dy llojesh. 
Të parët janë njerëz me pushtet 
ose me pare që i sponsorizojnë 
vetë këto këngë. Ka ndodhur 
kështu në të kaluarën. Këngë të 
tilla zakonisht vdesin bashkë me 
sponsorët. Ndodh që edhe mbije-
tojnë e në këtë rast përbëjnë një 
fatkeqësi të fshehtë për të gjithë. 
I shërbejnë shtrembërimit të his-
torisë. Pa folur për zvetënimin e 

Profesor Sokoli, tempull i gjallë i shqiptarizmit

shijeve estetike.
Të dytët që kanë këngë për së 
gjalli janë njerëz me vlera të rral-
la. Kënga për këta është buruese, 
kurrkush nuk paguan për të. 
Këto lloj këngësh janë të përvuta 
(modeste), por të sigurta e jetëg-
jata. Ato nuk i tuten jetës. 
Një këngë të tillë për së gjalli 
kemi këto ditë nëpër duar. Them 
nëpër duar, se nuk është në nota 
as në vargje. Eshtë libër: Osman 
Xhatufa: Ramadan Sokoli, Jeta 
dhe vepra (shtëpia botuese muz-
ikore Artes, maj 2004”).
Për me e botue librin nuk spon-
sorizoi ai të cilit i kushtohet: 84-
vjeçari R. Sokoli s’ka pasur kurrë 
pare. Aq më pak ka sot.  
Për të nuk sponsorizoi shteti: prej 
gjashtëdhjetë vjetësh shteti s’ka 
dashtë me shpërblye diçka këtë 
njeri as llojin e tij. Aq më pak 
dëshiron me e shpërblye sot. 
Për të nuk sponsorizuan kompan-
itë që kanë pare me derdhë e me 
shkelë. Disa syresh lëshojnë qin-
dra mijë dollarë brenda një nate 
për një spektakël që ik bashkë me 
erën, por u rrudhet dora kur është 
puna për një vepër Shqiptare. 
Për këtë libër sponsorizoi shpirti i 
një ish-studenti të Profesorit.
Eshtë rilindësi i fundit i gjallë në 
këto troje, tha dikush për Profe-
sor Sokolin. Por sa rilindës aq 
është edhe modern. Ndoshta 
sepse shumë ideale të rilindësve 
kanë dalë rishtas në plan të parë? 
Shqipëria, Europa, vlerat, iden-
titeti dhe bashkimi kombëtar.

2. 
Historitë e dy prej krijimeve të 
tij muzikore e kapërcejnë shumë 
vetveten. 
Të parën ma kallëzoi vetë Pro-
fesori para nja dy javësh, krejt 
rastësisht. Ende s’qe prerë rryma 
(s’ishin shkimë dritat) dhe më 
vuri një disk me këngën “Tur-
tulleshë”, të kënduar prej një 
grupi të Ulqinit. E kisha dëgjuar 
në vitet tetëdhjetë duke gurgul-
luar në zërin e këngëtares koso-
vare Shpresa Berisha dhe e dija 

se ishte ndër kompozimet e her-
shme të tij, bashkë me “Blegëron 
delja”, “Me gjergjef” e do të tjera. 
E dija se vargjet e “Turtulleshës”  
i kishte shkruar plot frymëzim 
djaloshi Qemal Draçini, i  shuar 
më pas në burgjet komuniste, 
dhe se  “Turtullesha” (ky nuk 
është emri i njëmendtë i saj) kish 
qenë një studente e shkëlqye-
shme në Firence, shumë e bu-
kur e njëherësh fatkeqe. Motër 
e vëllezërve Pipa (Arshin e Myz-
afer) dhe e fejuar e Profesorit të 
ardhshëm (Sokolit), pati fund 
tragjik më pas. Por nuk e dija se 
kënga ishte shkruar e kompo-
zuar pikërisht në Ulqin, me hovet 
djaloshare të dy artistëve të rinj 
shkodranë, Sokoli e Draçini. Dhe 
po ashtu nuk e dija se tri javë më 
vonë, kur autorët kishin marrë 
rrugën me u kthye prej Ulqini në 
Shkodër, u ra në pakujt (befasi) 
kur e gjetën aty: kënga foshnje 
trijavëshe ishte burrnuar men-
jëherë e kishte mbërri në qytet 
para tyre!
Historinë e dytë e kallëzon muz-
iktari kosovar Rexhep Munishi. 
Ajo përshkruhet hollësisht edhe 
në librin për Sokolin. 
Eshtë për një këngë që njihet me 
tituj të ndryshëm e me vargje 
ndonjëherë krejt të ndryshme, 
siç ndodh me krijimet e mëdha të 
popullit, i cili shton ose ndryshon 
diçka sa herë që instinkti i tij e 
quan të nevojshme. Kënga “Me 
gjergjef” ose “Me shami, xhama-
dan të kuq” kur doli në dritë më 
1937 (asokohe Ramadan Sokoli 
ishte vetëm 17 vjeç), kishte ndër 
të tjera këto vargje:
Me shami, xhamadan të kuq
Nuk të zanka, po të bika ngushtë
Dhe refreni:
Ku je rritë, lulja me erë
Bukuro, fol me gojë nji herë
E shkruar fillimisht për grupet 
amatore të një metropoli shqiptar 
e rajonal si Shkodra, për qytetarin 
shqiptar u bë e njohur  jo vetëm 
nëpër net lirike (grupi “Na bash-
koi kënga popullore” e qante në 
fund të viteve shtatëdhjetë). Çka 

është vërtet interesante, hovin më 
të madh do ta merrte pikërisht 
nëpër kapërcyejt më dramatikë. 
Në vitet e Luftës kundër fashizmit 
iu shtuan natyrshëm dy vargje:
Besa-besë, besën ta kam dhanë
Për liri, jetën due me dhan-e.
Kënga nuk do të njihte kufij mizorë 
diktaturash, që ndanin përgjysë 
të njëjtin shtat. Në demonstra-
tat  studentore të 1968-ës djemtë 
e vajzat e Kosovës e thithën me 
një frymë dhe me një përshtatje 
të lehtë e kënduan gjëmueshëm 
nëpër tubime në Pallatin e Spor-
tit të Prishtinës e gjithandej: 
Besa-besë, besën ta kam dhanë
Për Kosovë, jetën due me dhanë.
Dhe refreni:
Ku m’je nisë moj lulja me erë
Në Kosovë, ku jam kanë përherë
Një këngë aq e butë, lirike, 
ngjeshet e përthekohet pa pritur 
me armët e luftës e del në ballë! 
Vetvetishëm, pa dekrete, pa ven-
dime shtatmadhorish.
Vendimin e kishte marrë shtat-
madhoria e Shpirtit Shqiptar. 
Djaloshi Sokoli e kish nxjerrë prej 
andej pa i marrë leje kurrkujt dhe 
tashti ky shpirt thjesht rimerrte 
tëbamin (frytin) e vet dhe e vinte 
në punë, për nevoja madhore.
Ishte më shumë se himn. Po t’i 
pyesje djemtë e vajzat e Kosovës 
kush është autori, me siguri do të 
habiteshin me këtë pyetje. Auto-
ri... kush tjetër veçse Populli?
Një artist njëjtësohet me popul-
lin, a nuk është një prej kulmeve 
të ëndërruara? 

3.
Profesori lëviz ngadalë nëpër 
fjetë (dhomë).
-Këto lule m’i pruri vajza. Janë të 
njoma, kanë erëmirë. Ndërsa këtë 
vazon...
Vazon e ka gdhendur vetë në bri, 
pasi ka dalë prej burgu. Një lloj 
simboli fluturues: kur e kthen në 
një krah të kujton zogun. Për çka 
mund të ëndërrojë një i dënuar 
politik në diktaturë më shumë se 
për një fluturim zogu? 
Ja dhe një pikturë në katran-

zë (kornizë) në përmasat e një 
mbulese libri: lahutari. Dhe...
S’ka pse me u habitë. Profesori 
është kompozitor, është art-
ist. E si artist ka dhuntinë me e 
pa botën të përthyer nëpërmjet  
mekanizmave hyjnorë të artit. 
Kjo përthyerje është hapi i parë 
i madh, pas të cilit jetësimi në 
pikturë, muzikë a poezi shpesh 
nuk është aq i ndarë, varet 
nga rrethana praktike të jetës. 
Shkrimtarë të mëdhenj na janë 
shfaqur krejt papritur një ditë 
si piktorë, këngëtarë të njohur 
kanë bërë karrierë aktori (para 
do kohësh kam parë një film ku 
luante Sharl Aznavur, që për pak 
muaj do të mbushte tetëdhjetë 
vjet e sapo kish nxjerrë edhe një 
disk të ri, ndërsa Xhina Lolobrix-
hida përgatit një ekspozitë me 
skulptura të gdhendura prej saj, 
disa metra të larta!). Gjykuar prej 
këtyre punimeve e ndien se Pro-
fesor Sokoli mund të ishte bërë 
edhe piktor a skulptor me emër, 
sikur thirrja e brendshme të mos 
kish qenë tjetërkund kryekreje: 
te muzika. 
Pra ky burrë tashti tetëdhjetë e 
pesë vjeç ka edhe dashuri të tjera 
të fshehta.  Disa kanë mbetur të 
ndrydhura, si zogu-vazo, disa 
kanë marrë fluturim, si zog i një-
mendtë. 
Sa kohë që ai nuk i përket më 
vetëm vetes a bijave të tij, por është 
vlerë që na përket të gjithëve, një 
lloj pasurie kombëtare, edhe këto 
dashuri të tij nuk duhet të rrinë 
më të fshehta. Duhet t’i njohim. 

4.
Kush e ka kënduar qoftë edhe 
njërin prej librave të Prof. Ra-
madan Sokolit nuk mund të 
mos e ketë vënë re gjuhën e tij: 
thjesht shqipe.  Njerëzit e letrave 
që shkruajnë me një gjuhë aq 
të pastër e aq të pasur numëro-
hen me gishta. Sintaksë e fjalë 
të kullueta shqipe, caqe (terma) 
të muzikës, pikturës, historisë, 
arkitekturës, të shqipëruara ose 
të gjetura në gjuhën e gjallë të 
popullit, fjalë të mbledhura prej 
të gjitha viseve. Veprat e tij shër-
bejnë edhe si gjedhe e shkëlqyer 
gjuhësore.
Në vend të cakut muzikor akord 
përdor bashkëzanim, në vend të 
hokë e shaka thotë gazitje (prej 
gaz), në vend të toponim shkruan 
emërvend, kantilenë e zëvendë-
son me këngëtim. Kur është 
thellë në histori, duke shkruar 
për Te Deumin e Niketë Darda-
nit a mjeshtrit ilirë,  skllevërit 
e liruar i quan liroshë, ndërsa 
një portik madhështor të Taxh 
Mahallit a të një xhamie e quan 
shtyllnajë. Për dikë që i përkap 
gjërat me ngadalë, përdor mbi-
emrin vonak.
Në tri gjëra duhet ngulur këmbë 
kur shkruan, thotë. Në pastërti-
në, pasurinë dhe rjedhshmërinë 
e gjuhës. Fjalia duhet me rrjedhë. 
Dhe fjala duhet kërkuar. Si Maçi-
ni, shton.
E përfton një buzëgaz dhe kallë-
zon një hollësi nga jeta e piktorit 
italian të qindvjetëshit të 19-të, 
Maçini, e donte shumë Vladimir 
Jani, shton. 

(vijon)
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Më 20 janar janë bërë plotë 75 
vjet kur ka lind  Mark Kaçinari, 
prandaj me plot pietet po e përku-
jtojmë këtë figurë të shquar muz-
ikore që muzika ishte puna dhe 
jeta e tij,kurse me 19 nëntor behën 
plotë 25 vjet që kur ndërroi jetë,ky 
bard muzikor. Pse u harruan 
aq shpejtë kolegët tanë, pse nuk 
organizuar asnjë koncert, sim-
pozium apo ndonjë mbrëmje in 
Memoria,prandaj të flasësh sot për 
kolegët e vokacionit,sidomos për 
ata që ikën në heshtje nga ne,është 
jo vetëm një kujtesë e bukur,por 
ekzaltuese,pra e dhimbshme,nga 
se duhet të flasësh me kujtim për 
Mark Kaçinarin dhe për të gjitha 
ato që ai i ka bërë për ne, për kul-
turën tonë muzikore e në veçanti 
për kulturën tonë në përgjithësi.
Prandaj,edh unë në këtë shkrim 
do të flasë në vetën e parë me pe
dagogun,kompozitorin,dirigjenti
n e mirënjohur,i cili me aftësitë e 
tij krijuese na la një varg veprash 
të larmishme dhe shumë cilësore. 
Pos tjerash,  Kaçinari i vuri dhe 
zhvilloj edhe bazat e institucio-
neve muzikore,,të cilat i formoi 
prej hiçit jo vetëm në Kosovë ,por 
edhe më gjerë.
Për t’ia dhënë vendin e merituar në 
panteonin e krijimtarisë së muz-
ikës artistike në Kosovë, duhet 
bërë më shumë se sa kërkime 
muzikologjie, sepse Mark Kaçi-
nari është një figurë artistike e 
ndërlikuar dhe komplekse,i cili ka 
poseduar trinomin krijues, inter-
pretues dhe pedagogjik. Ndaj,me 
të drejtë mund të thuhet se ai ishte 
një eruditë me orientime të rene-
sancës.
 

Themelues i korit“ 
Collegium Cantorum”
Pra,Mark Kaçinari ishte kompoz-
itor, pedagog, dirigjent,hartues i 
teksteve shkollore dhe themelues 
i korit “Collegium Cantorum”, i 
cili në Langolen të Anglisë zuri 
vendin e tretë në botë.
E kjo na obligon që të bëjmë një 
studim serioz në aspektin pro-
fesional, duke hulumtuar gjur-
mët e shumta interdisciplinare 
dhe kështu të njihemi më për së 
afërmi me përmbajtjen e ambi-
entit kulturor të kohës në të cilën 
jetoi.
Më këto do të zbulonim fakte,por 
edhe atmosferën e kohës dhe pe-
riudhën në të cilën ka jetuar një 
personalitet siç ishte Mark Ka-
çinari. Megjithatë,duhet të kon-
statojmë se pos një emisioni në 
TV Kosova dhe një shkrimi nga 
Engjëll Berisha me rastin e 15 
–vjetorit të vdekjes,nuk patëm 
ndonjë studim serioz për vep-
rimtarinë e tij,e kjo është e mje-
rueshme kur dihet se shkrimet e 
tilla në çdo kulturë përbëjnë hu-
musin e çmueshëm të qenies na-
cionale artistike.

Të përtërihet emri i Mark Kaçinarit
Me rastin e 75-vjetorit të lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes Mark Kaçinarit 

Humbja e kolegëve tanë krijues dhe shkuarja e tyre në amshim është e vështirë, 
mirëpo ngelin veprat e tyre,edhe pse kujtimet sikur zbehën,mirëpo ne kësi herë do ta 
përkujtojmë me këtë shkrim kompozitori,pedagogun dhe dirigjentin Mark Kaçinarin.

Edhe pse kanë kaluar 
shumë vite nga vdekja e 
Mark Kaçinarit,ato  nuk 
janë shumë nga aspekti 
historiografie,mirëpo,ato 
edhe nuk janë edhe pak 
që të studiohet vepra e tij 
e shumëfishtë,ngase nuk 
kemi edhe një studim të 
mirëfilltë për të dhe për 
shumë të tjerë,e kjo tre-
gon një indolencë thjesht 
shqiptare ndaj arte-fak-
teve të trashëgimisë sonë 
artistike dhe kulturore.
Injorantët e shuan  “Col-
legium Cantorum” 
Mark Kaçinari më 
ka mbetur në kujtesë 
të mirë si njeri agil, i 
vendosur,temperament i 
sinqertë i ndershëm me 
shumë veti pozitive,por 
edhe njeri që u  a ka 
thënë në sy mendimin 
e tij të prerë,por vetëm 
atyre që nuk kanë qenë 
të sinqertë pa dinjitet si 
krijues trans-individual 
të privilegjuar ata që kanë kul-
tivuar anti-artin krijues vlerash 
pa domethënie, izomorfe,por ka 
ditur të çmojë dhe vlerësoi veprat 
me vlera të qenësishme që kanë 
pasur në vete dimensione histo-
rike dhe si të tilla i ka vu në pro-
gramin e korit “Collegium Canto-
rum” .
Është fakt se në rrethanat krejt 
të reja detronizuese për veprim-
tarinë e tij dhe  tonën,të cilën 
me aq dashuri e ushtroi dhe e 
kultivoi,sepse nuk ekziston më 
kori “Colegium Cantorum” aq i 
dashur e aq i njohur,të cilin bash-

kë me ne të paktë e formuam,por 
ai e kultivoi,e rriti dhe e afir-
moi me aq dashuri, saqë shpesh 
sakrifikoi edhe qetësinë familjare 
vetëm e vetëm që ai të gjallërojë,të 
funksionojë dhe të sjell rezultate.
Kori “ Colegium Cantorum”,që 
dikur ishte mburrja e Kosovës,më 
nuk ekziston.

Ky kor ia shtoi famën jo vetëm 
muzikës shqiptare në Kosovë,por 
edhe Kosovën e bëri të njohur 
përmes  aktivitetit muzikor e kul-
turor. Pra,ai kor u shua sikurse u 
shua edhe shpirti i tij madh artis-

tik i Mark Kaçinarit. Po 
kori i përmendur u shua 
nga disa uzurpatorë të 
kulturës, të cilët bënë 
çmos që ai kor ,që dikur 
ishte krenaria e jonë,të 
mos ekzistoj.
Ata që e shuan korin “Col-
legium Cantorum” u nx-
itën nga pasionet  e ulëta 
të xhelozisë profesionale. 
Ata që e shuan së pari 
ia ndalën financimin e 
pastaj edhe ia uzurpuan 
lokalet,vetëm e vetëm 
se e kishte emrin “Col-
legium Cantorum”,që 
injorantëve ua vriste 
veshin,por edhe për 
atë se ishte i themeluar 
pikërisht nga i madhi 
Mark Kaçinari.
Me gjithë përpjekjet që 
i bëri pasardhësi, Gjergj 
Kaçinari, kompozitor,  
për të aktivizuar atë kor, 
prapëseprapë asgjë nuk 
u arrit pasi injorantët 

nuk deshën të dëgjojnë 
për “Colegium Cantorum, edhe 
pse ai kor ishte afirmuar edhe 
në arenën kombëtare dhe në atë 
ndërkombëtare, dhe pa dyshim 
se ishte kori më i suksesshëm në 
trojet shqiptare,madje edhe në 
ato evropiane.
Vetëm SHKA “Agimi” të Prizren-
it, hiq atë të Filarmonisë, që është 
profesional,nuk ka kor tjetër në 
Kosovë. Pra për kolegun Mark 
Kaçinari do të flasë e ardhmja.
Pra,në këtë distancë kohore janë 
bërë shumë ndryshimet,natyrisht 
negative jo vetëm nga armiku i 
ynë i përbetuar, por edhe nga vetë 

ne si shoqëri që rrënon kulturën 
dhe jo vetëm muzikën shqiptare, 
por edhe kulturën në përgjithësi. 
Nuk e paskam ditur si vlefshëm 
ishte Kaçinari.
 

Të përtërihet 
emri i Mark Kaçinarit
Pastërtia dhe entuziazmi kreativ 
i Mark Kaçinarit dhe i yni për 
një të ardhme më të mirë të 
këtij arti,shpesh na ka ndarë në 
mendime,sepse të gjithë kemi 
menduar se nuk kemi ndjesi.
Ndonjëherë është vështirë, sido-
mos pas ikjes së Mark Kaçinarit, 
të pajtohemi me madhështinë e tij 
intelektuale,krijuese e artistike,e 
cila na liron nga barra e sho-
qërimit të sinqertë me të.
Njeriu i cili ka bërë shumë 
për kulturën muzikore,ishte i 
madh,ishte shtylla kryesore e 
muzikës,prandaj e meriton Mark 
Kaçinari një falënderim nga të 
gjithë ne për veprën grandioze që 
e bëri për popullin e vet dhe si i 
tillë do të mbetët i përjetshëm jo 
vetëm në kujtesën tonë,por edhe 
në piedestalin e panteonit tonë 
muzikor.
Shpresojmë se do të kujtohet 
ndonjë institucion që ta përtërijë 
emrin e tij qoftë edhe kori “Col-
legium Cantorum”,që nuk ekzis-
ton ose qytetarët e vendlindjes 
së tij- të Prizrenit, që së paku të 
kujtohen për ta pagëzuar me em-
rin e Mark Kaçinarit ndonjë insti-
tucion edukativ-arsimor,sidomos 
të fushës së muzikës apo ndonjë 
shesh a rrugë. 

Prof. Akil Koci

 Me datën 28 tetor  mbajt në Teatrin e Operës dhe Baletit 
koncerti homazh kushtuar sopranos Tefta Tashko Koço, 
me rastin e 100-vjetorit të lindjes. Nën titullin “Arti 
lirik i jetës sime”, koncerti do të sjellë edhe një herë 
në vëmendje këngë të përzgjedhura të repertorit 
të saj
Tefta Tashko Koço do të jetë edhe një herë në 
vëmendjen e publikut përmes këngëve të saj. Në 
Teatrin Kombëtar të Operës e Baletit, sopranoja 
do të përkujtohet me një homazh koncertor me 
rastin e 100-vjetorit të lindjes. E kanë titulluar 
“Arti lirik i jetës sime” dhe do të vijë për publikun 
nesër në mbrëmje. Repertori i Tefta Tashko Koços 
do të vijë përmes zërave të solistëve Edith Mihali, 
Marjana Leka, Ylber Gjini, Irini Nikolla, Eva Golemi, 
Armaldo Kllogjeri, Erjona Gjyzeli, Armando Likaj, 
Ramona Tullumani etj. Do të shoqërojnë në këtë koncert 
Orkestra Simfonike dhe Kori i Teatrit të Operës, ndërsa do të 
dirigjojë Zhani Ciko, mjeshtër i madh. Ky koncert është ndër të paktët, 
për të mos thënë i vetmi që përkujton këngëtaren e madhe shqiptare 
në këtë 100-vjetor. Nismat për të sjellë në vëmendje figurën e saj janë 
thuajse të pandjeshme. Ky koncert vjen pak ditë para ditëlindjes së 
saj të 100-të, më 2 nëntor. Ajo erdhi në jetë në Fajum, Egjipt. E me 
gjithë largësinë, familja e mbajti shumë pranë rrënjëve të saj. Deri në 
moshën 11-vjeçare, Tefta në shtëpi fliste shqip dhe jashtë saj arabisht. 
Në shtëpinë e tyre mësohej edhe shqipja e shkruar dhe pas vdekjes 
së të atit, më 1915-n, familja u kthye për të jetuar në Korçë, më 1921, 
Teftën e regjistruan në Shkollën Qytetëse të Vashavet. Ajo e gjeti jetën 

Koncert në 100-vjetorin e Tefta Tashko Koços
e Korçës mjaft të gjallë krahasuar me atë të Fajumit. 

Një vit pas mbërritjes nga Egjipti, më 1922, Tefta 
do të këndonte në kor, kur për herë të parë do 

të ekzekutohej në Korçë me kor e orkestër 
“Aleluja” e Hendelit nën drejtimin e Thoma 
Nasit. Një tjetër impuls për të ardhmen 
artistike të saj në vitet 1920 luajti Liceu 
Francez i Korçës, i themeluar më 1917-n. 
Liceu bëri që kultura franceze të depërtonte 
ndjeshëm te korçarët dhe një pjesë e mirë e 
mësuesve francezë të kësaj shkolle, të cilët 

luanin në instrumente muzikorë klasikë, 
u integruan më së miri dhe ishin aktivë në 

jetën muzikore të Korçës. Xavier de Courville, 
drejtori teknik i liceut, bashkë me të shoqen, i 

ofruan Teftës mbështetjen pas kthimit të saj nga 
Franca, që karriera e saj t’i ecte mbarë në Shqipëri. 

Por miqësia më e mirë dhe më frytdhënëse në fushë të 
profesionit ishte ajo me pianistin Jacques Wincler, i cili u bë dhe 
shoqëruesi i saj në koncertet e organizuara në Korçë. Përgjithësisht 
klima e gjallë artistike e viteve 1920 në Korçë jo vetëm e fokusuan 
edhe më shumë mendjen e Teftës drejt perspektivës së të kënduarit, 
por u bënë një trampolinë e përshtatshme për lëvizjen e saj bashkë 
me të tjerë pjesëtarë të familjes drejt Francës. Qëndroi në Francë 
për nëntë vjet me radhë, ku bëri shkollën e mesme dhe të lartë, 
të mesmen në Montpellier dhe të lartën në Paris. Gjatë gjithë 
kësaj periudhe ajo jetoi me të ëmën, të vëllanë, Lekon dhe motrën, 
Katinën. 
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Spiro Ll.Kalemi, nga libri: “Gjysmë shekulli muzike”

Rreth viteve ’70, pranë Teatrit të 
Operës e Baletit në Tiranë u kri-
jua arkivi muzikor, ideator dhe 
administrues i të cilit ishte Tonin 
Rrota. 
Tonini kishte pak kohë që kishte 
ardhur në Tiranë, pas një jete të 
tërë  kaluar në rrethe, i angazhuar 
me lëvizjen amatore. E kisha ta-
kuar vite të shkuara, kur ashtu si 
ai, punoja larg Tiranës. Një kon-
kurs kombëtar mes teatrove të 
estradave, i zhvilluar në Vlorë, u 
bë shkas të njiheshim më mirë.
Tonin Rrota vinte në atë konkurs 
si drejtues i orkestrës së estra-
dës të Peshkopisë, ndërsa unë 
shoqëroja estradën e Sarandës. 
Mbledhja e parë, para fillimit 
të konkursit, qe edhe surpriza e 
parë. U njoftuam të gjithë se sak-
sofoni do të përjashtohej nga for-
macioni i instrumenteve të orke-
strës. I cilësuar simbol i muzikës 
dekadente perëndimore, shëm-
bëlltyrë e xhazit të anatemuar, u 
dha urdhër të hiqej menjëherë. 
Ky urdhër na prekte të dyve, si 
mua edhe Toninin, sepse në for-
macionet e orkestrave tona ki-
shim jo një, por dy instrumente të 
tilla. Saksofonët alt e tenor luanin 
aty në harmoni me njeri-tjetrin, 
duke u bërë mbështetës për kom-
pleksin orkestral. Orkestracio-
ni i tërë muzikës që shoqëronte 
këngëtarët e numrat e shumtë të 
shfaqjes-
-variete ishte konceptuar me 
pjesëmarrjen e tyre. Këto ishin 
situatat paradoksale me të cilat 
ndesheshim vazhdimisht.  
Muzika e xhazit ishte shfaqje e 
kulturës afrikane dhe e një arti 
popullor, kultivuesit e të cilit 
ishin muzikantët me ngjyrë të 
lagjeve të varfra të qyteteve të 
Amerikës, prej ku qe përhapur 
edhe në Evropë. Muzika e xha-
zit dallohej për frymëmarrjen e 
gjerë, poliritminë e pasurinë e 
madhe timbrike e melodike. Dhe 
në qoftë se rezervat ndaj saj për-
qendroheshin te harmonia, është 
e ditur se me të kultivuesit e xha-
zit krijonin sfondin mbështetës 
ku luanin solistët. Një nga përfa-
qësuesit më me autoritet të asaj 
muzike, Djuk Elington, lidhur 
me disonancat e një prej pjesëve 
të tij, ka thënë: “Kjo është jeta e 
zezakëve. Dëgjojeni këtë akord, 
këtu jemi ne. Disonanca shpreh 
kushtet në të cilat jetojmë ne në 
Amerikë”. Muzikantët me ngjyrë 
të Amerikës kanë meritën që u 
mbështetën në rrënjët e traditës 
së tyre, rrënjë të cilat, në forma 
e mënyra të ndryshme edhe ven-
de të tjera, mes tyre edhe vendi 
ynë, janë përpjekur t’i rikupe-
rojnë dhe duke u mbështetur në 
to të krijojnë muzikën e kultivuar 
kombëtare. 
Në vendet komuniste të Evropës 
lindore, nga të cilat Shqipëria 
sapo qe distancuar, muzika e xha-
zit njihej e luhej nga komplekse e 
orkestra ritmo-                    -sinfo-
nike. Në një kohë kur në Varsha-
vë organizohej festivali i muzikës 
bashkëkohore, në Pragë zhvillo-
hej festivali i muzikës së xhazit, 
madje me pjesëmarrjen edhe të 

mjeshtrave nga kontinenti përtej 
Atlantikut. Stacionet e radiove të 
tërë vendeve të botës transmeto-
nin suingun, Bi-Bop-in, Rag-ta-
jm-in, Bosa-Noven dhe variante 
të shumta e të reja të kësaj mu-
zike me mjeshtërit legjendarë të 
saj. Djuk Elington, Çarli Parker, 
Ljuis Armstrong, Majls Devis, 
Çarls Mingus, Xhon Koltrejn, Çet 
Bejker e shumë të tjerë, gëzonin 
admirimin e dëgjuesve dhe të 
publikut të të pesë kontinente-
ve. Krejt ndryshe ndodhte te ne. 
Censurohej ajo muzikë e deri 
instrumenti që e përfaqësonte 
më mirë. I tillë qe orientimi dhe 
askush nuk guxonte ta vinte në 
diskutim atë.     
“Të hiqen saksofonët nga skena, 
pamja e tyre dëmton imazhin 
kombëtar!” Urdhëri qe i prerë 
dhe i përsëritur. Tonin Rrota diti 
të reagojë shpejt e me mprehtësi. 
“Ashtu si thoni ju do të bëjmë. 
Saksofonët nuk do t’i shihni por 
ama zërin do t’ia dëgjoni. Pa to, 
shfaqja nuk bëhet”. Dhe ashtu ve-
proi. I nxori saksofonët nga ske-
na, i vendosi në mes të kuintave 
anësore, aty ku nuk dukeshin, por 
mund të luanin afër e në harmoni 
me instrumentet e tjera. Të zënë 
ngusht nga qëndrimi i Toninit 
dhe nga komentet plot humor që 
shoqëruan zgjidhjen e bërë nga 
ai, organizatorët u dorëzuan. Nuk 
u reabilitua saksofoni, por gjith-
sesi shfaqja jonë, që pasoi atë të 
Peshkopisë, u bë me praninë në 
skenë të instrumenteve për të 
cilët qe hapur tërë ai diskutim.
Ajo ngjarje më afroi me Tonin 
Rrotën dhe nga ajo simpati lindur 

konkursesh u miqësova me të, 
kur veprimtaria jonë u shpërngul 
në Tiranë.

* * *
Tonin Rrota, djali i Simon Rro-
tës, piktorit të njohur shkodran të 
gjysmës së parë të shek. XX, bën 
pjesë në atë brez muzikantësh 
të cilët në vitet e pasluftës vunë 
aftësinë e mjeshtërinë e tyre në 
shërbim të lëvizjes kulturore e 
artistike në Shqipëri. Kur kontri-
buti i amatorëve në lëmin e kul-
turës kishte përparësi ndaj atij 
të artistëve profesionistë, ende të 
pakët në numër në atë kohë, To-
nini u bë mësues e drejtues, orga-
nizator e kompozitor dhe zhvilloi 
një veprimtari që e bëri të njohur 
e të vlerësuar në tërë vendin. Me 
atë përvojë erdhi në Tiranë dhe 
nisi punën në arkivin e Teatrit të 
Operës e Baletit. 
I përkushtuar në detyrën e re, e 
bëri atë arkiv qendrën kryesore të 
dokumentacionit mbi krijimtarinë 
muzikore e veprimtarinë artistike 
në shkallë kombëtare. Gjeje aty 
dorëshkrime e partitura, autogra-
fe, fotografi kompozitorësh, shfa-
qjesh e koncertesh, librete opere e 
baleti, të dhëna të ndryshme mbi 
veprimtarinë e Filarmonisë Shqip-
tare dhe Teatrit të Operës e Baletit, 
të artistëve interpretues, programe 
e shumë të tjera. Meqenëse shpesh 
interesat tona përkonin, ndihmo-
nim njeri-tjetrin duke këmbyer re-
ciprokisht materialet që grumbul-
lonim nga kërkimet tona. Progra-
monim së bashku intervista, taki-
me me artistët e, ndonjëherë, i zh-
villonim ato veprimtari bashkë. Kjo 

i bëri takimet e mia me Toninin të 
shpeshta e me kohë, marrëdhëniet 
tona profesionale u shndërruan në 
lidhje miqësore. Shkova shpesh në 
banesën e tij. Muret e mbushura 
me kuadro paraqisnin pamje nga 
qyteti i Shkodrës, ashtu siç kishte 
qenë gjatë dhjetëvjeçarëve të parë 
të shekullit. Në tërë ato punime të 
të atit shihje shtëpitë me çardakun 
e shkallën karakteristike, oborret 
me pusin në mes, portrete fsha-
tarësh, malësorësh e qytetarësh 
shkodranë, me veshjet kombëtare 
të punuara nga mjeshtrat zejtarë, 
pamje piktoreske të qytetit me 
kështjellën Rozafat, liqenin, pa-
zarin e vjetër, malin e Taraboshit 
e të tjera pamje. Një ditë, ndërsa 
shihja me interes tablotë, Tonini 
nisi të më tregonte për kohën kur, 
ende fëmijë, pjesëtar i bandës së 
“Shoqërisë Antoniane”, së bashku 
me moshatarët e tij Zadeja, Hara-
pi, Daija, Gjoni, Gruda, kishte lua-
jtur në trombë, nën drejtimin e të 
riut Prenkë Jakova. Me keqardhje 
foli për periudhën e shkurtër të 
studimit në konservatorin “Xhu-
zepe Verdi” të Milanos. Megjithë-
se nuk qe i pasur, Simon Rrota qe 
kujdesur t’i jepte të birit mundësitë 
për të kultivuar prirjen artistike, 
duke e dërguar për studime në një 
nga konservatorët prestigjozë të 
Evropës. Nga shkaku i luftës, To-
nini u detyrua të ndërpriste studi-
met e të kthehej në atdhe. Në vitet 
në vazhdim, e vetmja mundësi për 
t’u marrë me muzikë mbeti lëvizja 
amatore. Kërkesat në vend për këtë 
ishin të shumta, inkurajoheshin 
muzikantët që i kushtoheshin or-
ganizimit e drejtimit të veprimta-

rive të amatorëve. Me to u lidh To-
nin Rrota, ndoshta pa parashikuar 
se ashtu do të bënte emër, duke u 
shquar edhe si krijues. Si fillim, ki-
shte punuar si mësues në fshatrat 
afër Shkodrës, më pas në Peshko-
pi, pranë shkollës pedagogjike të 
sapohapur, si përgjegjës artistik 
i “Klubit të Rinisë” në Shkodër, 
përgjegjës i muzikës në Shtëpinë 
e Kulturës në Kuçovë e përsëri në 
Peshkopi, në Teatrin e Estradës së 
qytetit. Nga bisedat që bënim dil-
nin në dritë cilësitë më pozitive të 
njeriut e artistit. Rezultative e me 
arritje të suksesshme qe sidomos 
veprimtaria e tij gjatë periudhës së 
dytë të qëndrimit në Peshkopi. 
Gjatë viteve 1959-1971 Tonin Rro-
ta qe protagonisti i jetës artistike 
të qytetit verior. Pa e kufizuar ve-
primtarinë në Teatrin e Estradës, 
ai e ktheu proçesin e punës nga or-
kestrues, harmonizues e drejtues 
orkestre, në përpunues e kulti-
vues i traditës krahinore. Qe një 
proçes aspak i thjeshtë, i cili filloi 
me vajtjen në fshatrat e Malësisë 
së Veriut dhe me njohjen aty të 
motiveve të kënduara e të luajtura 
në instrumentet tipike të vendit. 
Ndoqi festimet dhe manifestimet 
masive, ku populli këndonte e 
vallëzonte, ashtu siç kishin bërë 
paraardhësit e brezave të shkuar, 
duke thithur aty, krahas ritmeve 
karakteristike, atmosferën dhe 
zakonet e një treve të panjohur për 
të. Të regjistruara e të fiksuara në 
qenien e muzikantit, ato iu nën-
shtruan përpunimit krijues dhe 
me kohë e frymëzuan në krijimin 
e shumë këngëve. Të emërtuara 
“Këngë popullore dibrane”, kën-
gët e Tonin Rrotës u përfshinë në 
repertorin e shfaqjeve të Teatrit të 
Estradës së Peshkopisë. Nuk vo-
noi shumë dhe ato nisën të këndo-
hen në qytet, në festa e kremtime 
familjare. Pa pretenduar të quhej 
krijues i tyre, ai i dhuroi Peshko-
pisë këngën e saj qytetare. 
Duke përpunuar folklorin dibran, 
Tonini bëri një punë të mirëfilltë 
artistike dhe i mbështetur tek tra-
dita dhe vlerat e saj, ai krijoi diçka 
krejt të re. Ky nuk ishte fenomen 
i panjohur. Përvoja botërore sjell 
plot shembuj ku motivi folklorik i 
përpunuar kthehet me një pamje të 
re, aty ku ka burimin, duke u bërë 
pronë e brezave të rinj. Eshtë një 
proçes kompleks, që rezulton i suk-
sesshëm dhe i vlefshëm atëherë kur 
ruhet masa dhe ekuilibri i duhur. 
Kështu duhen vlerësuar suitat për 
solist, zë, kor e orkestër, që ai punoi 
nga fillimi i viteve ’60. Të këndua-
ra e të luajtura në Tiranë, gjatë një 
festivali të organizuar nga Ansam-
bli i Këngëve e Valleve Popullore, 
ato treguan se autori i kishte hyrë 
një rruge mjaft premtuese. Kalimi 
nga harmonizimi e përpunimi i 
motiveve të trevës veriore në kriji-
me të mirëfillta u bë nga Tonini në 
mënyrë të natyrshme. Ai vetë nuk 
e dalloi dhe nuk diti ta shpjegojë. 
Më fliste me një notë nostalgjie për 
kohën kur i dha nismën asaj kri-
jimtarie, e cila pati rëndësi për të, 
por një rëndësi edhe më të madhe 
pati për këngën dibrane. 

Me Tonin Rrotën

(Vijon)

Koncerti ka si synim vlerësimin për dy artistë të shquar, të cilët tashmë 
nuk jetojmë më. Kompozitori i shquar Tonin Rrota dhe violonçelisti Ymer 
Skënderi do të vinë të respektuar në kujtesën e të ftuarëve, artistëve dhe 
familjarëve, para audiencës, me rastin e 80-vjetorit të lindjes

Rubrika koncertore “Fifth’ o’ clock” (Ora e çajit) është rikthyer edhe për këtë sezon artistik në skenën 
e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, sipas traditës së një viti më parë; me takime ,vlerësime për 
artistët, audicione CD dhe përshëndetje nga artistët aktualë të këtij institucioni kulturor. Pikërisht një 
koncert i kësaj natyre u shfaq në Hollin Koncertor të TKOB-it. Koncerti pati si synim vlerësimin për dy 
artistë të shquar, të cilët tashmë nuk jetojmë më. Kompozitori i shquar Tonin Rrota dhe violonçelisti 
Ymer Skënderi do të vinë të respektuar në kujtesën e të ftuarëve, artistëve dhe familjarëve, para 
audiencës, me rastin e 80-vjetorit të lindjes. Tashmë në repertorin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe 
Baletit është ruajtur një pjesë e mirë e kontributit të kompozitorit Tonin Rrota. U lind në Shkodër më 
17 Mars të vitit 1926. Ishte i biri Simon Rrotës (Piktor i Merituar), dhe që njihet si një ndër piktorët më 
të shquar të vendit tonë.  Krijmtaria e këtij kompozitori është modeste e frymëzuar dhe individuale ku 
mbizotëron intonacioni kombëtar. Eshtë autor i shumë këngëve të njohura si “Hej more, hej”, “Jepma 
mollën”, “Hiqe vallen”, “Lulëzo Peshkopi”, “Kuarteti dibran”, “Rapsodi dibrane”, “Lulet e Majit”, “Këngët 
e popullit tim”, “Fshati ndriçon”, “Treni”, “Po more po”, “Lule në Festival”, Suita instrumentale dhe 
suita vokale të nderuara me çmime të para. etj. Për disa vjet me rradhë punoi si përgjegjës i Arkivit 
Muzikor të Teatrit të Operas dhe Baletit. Vdiq në Tirane më 23 Mars 1983. 
Skënderi ka qenë jo vetëm një violonçelist i shquar, por edhe pedagog dhe kompozitor. Ai u lind në 
Dibër më 17 mars të vitit 1926 dhe vdiq në Tiranë më 25 Korrik të vitit 1975. Në vitet 1952-1957 kryen 
studimet e larta për violonçel në Konservatorin Shtetëror të Pragës, Çekosllovaki. Në vitin 1957, sapo 
mbaron studimet, kthehet në Shqiperi dhe së bashku me të shoqen hap klasën e parë të violonçelit në 
Liceun Artistik Jordan Misja. Më pas emërohet shef i katedrës së instrumentave në Konservatorin 
Shtetëror të Tiranës (sot, Akademia e Arteve), por nuk e lë pas dore mësimdhënien në Liceun Artistik. 
Repertori koncertor i Y.Skënderit ka qenë i gjerë dhe i larmishëm. Në të perfshihen kryeveprat e 
literaturës klasike dhe romantike të violonçelit. Këtë repertor ai e luajti në koncertet e shumta brenda 
dhe jashtë Shqipërisë, në Çekosllovaki, B. Sovjetik, Jugosllavi, Rumani, Bullgari, Poloni, Hungari, etj. 
Por ajo që muzika shqiptare i detyron më shumë Y.Skënderit është krijimi i një brezi të shquar të 
instrumentistëve shqiptare të violonçelit. Nga klasa e tij kanë dalë të gjithë violonçelistët e shquar 
shqiptarë të brezit të vjetër të mesëm të muzikantëve shqiptarë: M.Denizi, G.Laro, Gj. Antoniu.

Koncert për nder të kompozitorit Tonin Rrota

Tefë  Kroqi
Regjisor i Estradës 
profesioniste të Peshkopisë
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në përgjithësi, është konsideruar 
prej kohërave më të lashta si 
mjet shprehës i emocioneve të 
krijuesve dhe ekzekutuesve, 
sepse imagjinata krijuese, por 
edhe interpretuese, bëhet dhe 
konsiderohet një nga vlerat më të 
larta njerëzore. Të shumtë janë 
artistët tanë të cilët janë marrë 
me te, por të paktë janë ata artistë 
të cilët kanë arritur suksese të 
mëdha, e ndër ta të pakët janë 
artistët tanë muzikorë që kanë 
bërë karrierë në botën e jashtme. 
Në këtë grup bën pjesë edhe 
violinisti i shquar nga Durrësi, 
Florian Vlashi, i cili ka arritur 
rezultate të konsiderueshme, 
jo vetëm si violinist, por edhe 
si drejtor i orkestrës Ensamble 
dhe instrumental SIGLO XX. Ky 
artist, deri më sot, ka ekzekutuar 
me qindra e qindra kompozime të 
klasikëve shqiptarë dhe botërorë. 
Për ta prezantuar këtë artist, duhet 
ta bëjmë një studim, mirëpo pyetja 
e parë në krye të atiJ studimi 
është se, a mundemi, përmes një 
artikulli në gazetë o revistë, siç 
është ky shkrim imi, ta arrijmë 
atë paraqitje studimore. Me siguri 
se jo, sepse na mungojnë shumë e 
shumë parametra të nevojshme, 
për ta paraqitur në imazhet 
e vërteta portretin e tij prej 
krijuesi eminent. Kur vështrojmë 
aktivitetin dhe angazhimin e tij 
prej krijuesi, nuk kemi se si të 
mos kënaqemi për rezultatet e 
arritura, prandaj, vështruar nga 
ky aspekt, ai na paraqitet si vlerë 
e padiskutueshme. Si e njoha këtë 
artist të madh. Ishte në Londër 

Artisti me 
karrierë 
në botën e 
jashtme
Cili është Florian Vlashi; si arriti 
t’i kapërcejë barrierat për t’u bërë 
emër i respektuar në fushën e
muzikës? Si e njoha në Prishtinë dhe 
ç’emocione kisha gjatë ekzekutimit 
të veprës sime “Arbëreshe”

dhe më kishte kërkuat përmes 
kompozitorit Thoma Simaku. Ma 
kishte lënë numrin e telefonit dhe 
unë e kërkova në vendbanimin e tij, 
në La Corunja të Spanjës, ku jeton 
dhe vepron, por nuk e gjeta. Meqë 
e kisha obligim ligjërimin për këtë 
artist, iu qasa CV-së së tij, që të 
njihesha më saktë me portretin e tij. 
Florian Vlashi (i lindur në Durrës, 
Shqipëri, më 8 nëntor, 1963) fi lloi 
studimet e violinës në moshën 
6-vjeçare. Babai i tij, shkrimtari i 
njohur i teatri dhe drejtor, Gjergj 
Vlashi, kishte një rol vendimtar 
në të ardhmen artistike të birit të 
tij. Ai studioi me Papa V., R. Stefi 
, I. Madhi dhe ka marrë një çmim 
të parë në Akademinë e Arteve të 
Bukura në Tiranë. Në vitin 1989, ai 
fi toi çmimin e parë në konkursin 
“Solistët dhe Orkestra Simfonike 
e Shqipërisë”. Në të njëjtin vit, ai 
ishte drejtor dhe solist i orkestrës 
String “Jan Kukuzeli “, me të cilin 
ai mbajti shumë koncerte dhe 
regjistrime për RTV, dhe koncerti 
i dytë në turneun e tyre të Italisë. 
Që nga viti 1992, ai ka qenë anëtar 
i OSG, duke studiuar me G. Egger 
(Bachakademi Stuttgart) y L. 
Muller (Concertino de la Orquesta 
de Kamera de Viena). Aktivitetet e 
tij shtrihen në fushën e pedagogjisë, 
në botime muzikore, në 
interpretimin e veprave muzikore 
dhe në estetikë, pastaj duke marrë 
pjesë aktive në simpoziume dhe 
kongrese të ndryshme, sikur, fjala 
vjen në Conservatorio Superior de 
La Coruna, Universidad de Rioja - 
Logroño etj.
Ai ka qenë i ftuar për të luajtur në 
inaugurimin e sezonit, në koncertin 
e Qendrës së Artit Modern Reina 
SOFJE, Fundación JUAN MARS, 
Auditorio Nacional de Music e 
Madrid, CAIM-Salamanca, CAI-

Zaragoza, në Akademinë de España 
në Romë, në Instituto Cervantes 
në Nápoli,duke luajtur në shumë 
koncerte në Zvicër, Shqipëri, 
Prishtinë, Sao Paulo, Montevideo, 
etj. dhe në shumë festivale të 
muzikës: në La Coruna, Santiago, 
Vigo, Bilbao, duke bashkëpunuar si 
solist me Ansambli
Plural të Madridit. Ka interpretuar 
veprat e shumë kompozitorëve, siç 
janë: E. Buharaja, C. López García, 
J. Vara, X. De Paz, P. Pereiro, D. 
Malumbres, J. Duran, F. Buide del 
Real, A. Koci, W. Rosinskij, të cilët 
ia kanë kushtuar veprat e tyre këtij 
violinisti të famshëm.
Në vitin 1999, incizon një CD të 
tij dhe ia la në dispozicion tregut, 
“Andrés Gaos - integral violinë 
me piano”, kurse në korrik të të 
njëjtit vit, TV shqiptar bëri një 
dokumentar me titull “Florian 
Vlashi - violina e parë shqiptare, 
violinë Albanes Level en España”. 
Ai është themelues dhe drejtor 
muzikor i festivalit veror “Netët e 
Muzikës klasike - Durrës 2003”. 
Ndërkaq, Galega Asociación 
de Compositores quajtur është 
“Partner mbrojtëse” e tij. Që nga 
viti 1996, ai ka drejtuar grupin e 
dhomës Paganini Ensamble dhe 
Instrumental Grupo SIGLO XX, 
e cila është formuar prej solistëve 
të OSG, ka luajtur premierat e 
më shumë se 680 veprave nga 
kompozitorë të rajoneve spanjishte, 
disa të porositura nga grupi i vet. 
Koncertet e tyre kanë qenë të 
transmetuar ngaRadio Clásica 
de España Nacional de Radio, 
nga TVE2 dhe nga Internacional 
Canal de España. Florian Vlashi 
luan në një violinë franceze të 
shekullit të 18, të bërë nga J. 
Bocquay. Florianin e njoha edhe 
në Prishtinë, si pjesëmarrës i 

Festivalit Re-musica, kurse më së 
miri e njoha në Festivalin “Netët e 
Muzikës klasike”, në koncertin me 
titull “Nata e muzikës Kosovare”, 
me ç’rast u luajtën veprat e Mendi 
Mengjiqit, Esat Rizvanollit, Rafet 
dhe Donika Rudit dhe Akil Kocit 
veprën “Arbëreshet” të cilën ia 
kushtova duos Vlashi-Lukaçi. Ky, 
në realitet, është një projekt që e 
kam paramenduar si një “Histori 
Arbëreshe” që nga koha e pushtimit 
të Shqipërisë nga osmanlinjtë 
dhe ikja e tyre në shtetin ku janë, 
domethënë në Itali (në Kalabri e 
Sicili) E kam quajtur “Arbëreshe” 
në bazë të një kënge që pak është 
e njohur, por këngë shumë e mirë 
e arbëreshëve. Kënga për të cilin 
po fl asim, ka një stil të muzikës 
postmodernes dhe Minimalizmit, 
e ajo shprehet në citimin e këngës 
abreshe. Meqë mua si autor nuk më 
takon të fl asë për veprën time, do 
të përqendrohem në ekzekutimin 
e kësaj vepre të kompozuar për 
një artist, për të cilin pak kisha 
dëgjuar dhe e imagjinoja se si do ta 
ekzekutonte veprën time. Natyrisht 
kjo do të thotë se nuk kisha një 
vizion të qartë nga se nuk i njihja 
aftësitë e tija ekzekutuese,
mirëpo duke dëgjuar nga kolegët 
për aftësitë e tij, nuk qëndroja 
indiferent atë mbrëmje vere të 
nxehtë të Durrësit, në sallën e 
teatrit që mban emrin e artistit 
tonë të madh Aleksandër Moisiu. 
Kuptohet se një situatë e tillë më 
krijonte shqetësime shpirtërore, 
sepse nuk kisha pasur rast t’i 
njohja veçoritë specifi ke të një 
vepre të re, pa dëgjuar edhe ca të 
tjera nga opusi i tij. Që në tingujt 
e parë që kalonin tejet ngadalë, 
për të ardhur te kulmi i veprës, 
vërejta një lloj katarsisi të një 
konfl ikti mes artistëve, në fakt jo 

mes tyre, por mes instrumenteve 
me violinë e violonçel. Koncepti i 
vizionit tim, mos të them artistik, 
ishte te dy instrumentet prej të 
cilave pritja të tregojnë mundësitë 
në ekzekutim, duke gërshetuar disa 
mënyra të rrëfi mit tim muzikor, për 
të arritur një kohezion të shprehjes 
sime të re, po pa i lënë artistëve të 
improvizojnë, si në kompozimet 
e viteve të shtatëdhjeta, por duke 
interpretuare çdo notë të caktuar 
me të gjitha preferencatmuzikore.
Teksti muzikor ndonjëherë kuptohet 
edhe nga konteksti i saj, si raporte që 
rezultojnë nga përjetimet artistike, 
ngase atë artisti, pra krijuesi dhe 
interpretuesi, parandiejnë shprehjen 
dhe ritmin e tekstit muzikor. K y duo 
ka arritur të realizojë interpretimin 
bravuroz, jo vetëm duke shpalosur 
qëllimet e mija, por kanë arritur të 
krijojnë një unitet, edhepse kanë 
pasur kontraste në rrjedhat e tyre të 
partive solistike.
Stili, jo vetëm te kompozitori, por 
edhe te interpretuesit, është ndër 
komponentët qenësore ku, në 
mënyrë të veçanta, vjen në shprehje 
dimensioni semantik muzikor e 
që e karakterizon një harmoni, një 
ritëm dhe kuptim të strukturës 
kompozicionale. Formulimet nuancat 
ofrojnë një tërësi semantike, duke 
krijuar një dimension artistik në të 
interpretuarit të veprës “Arbëreshe”, 
për duo violinë dhe violonçel, m’i 
hoqën ato dilema që i pata në fi llim 
para ekzekutimit të veprës sime. 
Kam lexuar diku se për poezinë dhe 
prozën thonë se “arti i fjalës shprehet 
përmes artit të heshtje”, kurse te 
muzika ajo shprehet përmes tingullit 
që zgjon një ndenje dhe provokim 
emocional. E, ky duet, ia ka arritur 
qëllimit në tërësinë e saj, duke 
prezantuar artin e tyre interpretues.

Arti

A.KOCI
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Kur do të kemi një shtëpi opere në Kosovë?! 
Duket se Kosova është i vemi vend në rajon që nuk ka qartësuar emërtimin ose krijimin e një institucioni të pavarur për operën. 
Ndërkaq statusi i këngëtarëve lirikë lë shumë për të dëshiruar. Premtimet për këtë gjini të muzikës po mbeten vetëm në letër. 

Megjithëse ligji në fuqi, i miratuar 
nga Kuvendi i Republikës së Kos-
ovës, e parasheh operën si insti-
tucion të pavarur kulturor, realisht 
ajo është më tepër një emërtim de 
jure, si Filarmonia dhe Opera e Ko-
sovës sesa de facto. Ky emërtim 
është trashëguar nga e kaluara, si 
pasojë e një tendence të Ministrisë 
së atëhershme të Kulturës, nën 
udhëheqjen e ish-ministrit Esat 
Brajshori, që në kuadër të Filar-
monisë të themelohet edhe opera. 
Megjithatë funksionimi de facto i 
operës si institucion nuk ekziston 
edhe sot e kësaj dite dhe deri në 
konstituimin real objektiv dhe fak-
tik të saj, Filarmonia e Kosovës 
do të vazhdojë të luajë edhe rolin 
e institucionit të operës. Pavarë-
sisht nga ky konfuzion i krijuar në 
aspektin e emërtimit të dy këtyre 
institucioneve, opera mbetet një 
nga shqetësimet kryesore në qar-
qet kulturore në vend. Para afro një 
viti është vënë gur themeli i objektit 
ku përveç Operës do të vendoset 
Filarmonia, Baleti dhe Teatri si in-
stitucione të pavarura nga njëra-
tjetra dhe sipas deklaratave zyrtare 
objekti në fjalë ku do të vendosen 
institucionet më të rëndësishme 
kulturore në vend do të përfundo-
het pas dy apo tre vjetësh. 

Opera ende pa “shtëpi”
Mungesa e një hapësire të veçantë 
për operën si institucion më vete 
duket se po vazhdon të shkaktojë 
vështirësi në realizimin e projekteve 
të caktuara të njerëzve të artit. Në 

lidhje me këtë drejtori i Filarmon-
isë dhe Operës së Kosovës, Baki 
Jashari, thotë se ndërtimi i shtëpisë 
së Operës më shumë paramendo-
het si një shikim në të ardhmen 
dhe nga ky pozicion të krijohen 
kushte, që institucioni të cilin ai e 
drejton të ndahet dhe të funksion-
ojë në mënyrë të pavarur. “Mbi të 
gjitha është interes kombëtar dhe 
shtetëror dhe me siguri ka marrë 
drejtimin e realizimit, megjithatë 
dinamika varet edhe nga zhvil-
limet financiare dhe jo vetëm nga 
Ministria e Kulturës, por edhe ak-
tivitetit qeveritar posaçërisht dona-
torët”,- ka theksuar Jashari. “Deri 
në konstituimin real objektiv dhe 
faktik të operës, Filarmonia e Ko-
sovës do ta luajë rolin edhe të in-
stitucionit të operës në kuptimin se 
këtu hyjnë dispozitat kalimtare të 
ligjit dhe kjo është diskutuar edhe 
në qarqet e larta shtetërore, që ky 
emërtim nuk është adekuat por ka 
mbetur si një trashëgimi prej 2004 
dhe gjithashtu me ligj Filarmonia 
në kuadër të aktivitetit të saj inter-
preton edhe operën pasi që kjo e 
fundit është edhe vepër muzikore. 
Megjithatë ka kundërthënie nëse u 
referohemi letrave”,- nënvizoi ndër 
të tjera ai.  Ndërkaq tenori Luan 
Durmishi, thotë: “Ne këngëtarët lir-
ikë po lindim pa ‘nënë’ ose më mirë 
të them pa prindër, duke e ditur që 
në realitet Kosova nuk ka shtëpi 
opere ku ne do të duhej ta zhvillo-
nim profesionin tonë, aty ku dhe do 
të duhej të ishte. Nëse nuk gaboj 
para një viti është vënë gur themeli 
i Teatrit e Operës në Prishtinë, 

por është lehtë që të vendoset gur 
themeli, kur pas këtij veprimi kemi 
një mori problemesh deri te ndërti-
mi i saj duke e ditur që kjo është në 
duart e Qeverisë së Kosovës, për 
të cilën kultura në Kosovë është e 
fundit”. Përveç kësaj ai si një nga 
problemet kyç e konsideron edhe 
koston, që pa ndihmën e don-
acioneve nga jashtë është shumë 
vështirë të realizohet projekti. Në 
anën tjetër mexosopranoja Besa 
Llugiqi, thotë se pasi që opera 
është institucion më vete si e tillë 
nuk ekziston në Kosovë. “Mungesa 
e një opere funksionale në vend 
paraqet shumë vështirësi për ar-
tistët, por edhe po të ekzistonte, 
mungon objekti, orkestra simfonike 
si dhe ka vakuum në kompletimin 
e një kuadri veçanërisht në sek-
torin e frymorëve. Në anën tjetër 
kuadrot që janë duke përfunduar 
shkollimin, janë më shumë të drej-
tuar në sektorin e instrumentistëve, 
të cilët gjithashtu janë në mungesë, 
por që të realizohet një shfaqje 
opere apo edhe një interpretim i 
formave të tjera të mëdha, mung-
esa e objektit paraqet pengesë të 
theksuar”,- shprehet ajo. Sidoqoftë 
vënien e gur themelit të objektit ku 
do të vendoset edhe opera si insti-
tucion i pavarur, Llugiqi e vlerëson 
si një akt shumë pozitiv dhe një 
prej institucioneve me të cilin të 
gjithë muzikantët do të mburreshin. 
Por që punët në këtë drejtim janë 
duke u zvarritur dhe kjo sipas saj 
shkakton pakënaqësi dhe vështirë-
si të mëtejshme në veprimtarinë e 
tyre artistike. Ndonëse opera është 

një sintezë e të gjitha arteve dhe 
një formë komplekse këtij aspekti, 
fatkeqësisht në karakterizohet më 
probleme të formave të ndryshme.  

Si po ngulfatet jeta artistike 
e këngëtarëve lirikë? 
Reflektimi i të gjitha problemeve 
të lartcekura ndikon edhe në kar-
rierën dhe formimin profesional të 
artistëve? Por cilat janë mënyrat 
e ‘mbijetesës’ së një këngëtari lir-
ik  në Kosovë?  “Nuk janë vetëm 
këngëtarët lirikë ata që ballafaqo-
hen me probleme të kësaj natyre. 
Në përgjithësi për artin po bëhet 
shumë pak. Megjithatë nuk e di si 
po mbijetojmë, ndoshta vullneti i 
madh dhe dashuria për muzikën 
është ajo që të ushqen edhe pse 
artisti vetëm në skenë jeton si 
duhet. Aty frymon, aty merr gjithç-
ka, kurse te ne është aq e pamun-
dur sa që shumë shpesh ka njerëz 
që dorëzohen dhe largohen  prej 
rrugës së artit, për shkak të mung-
esës së përkrahjes institucionale 
e shtetërore”- ka shtuar mexoso-
pranoja Llugiqi. Megjithatë skena 
ndërkombëtare duket se mbetet 
një nga alternativat e formimit 
profesional për artistët shqiptarë. 
Në lidhje me këtë Llugiqi shton: 
“Njerëzit kanë filluar të lëvizin 
nga vendi, të ndryshojnë gjërat 
dhe të provojnë me forcat e tyre 
duke u prezantuar në vende tjera. 
Atje është mundësia që të shohim 
se përveç Kosovës, në çdo vend 
tjetër muzika dhe arti frymojnë 

ndryshe, të kompletuar, të vlerë-
suar dhe të përkrahur”. Ndryshe 
Baki Jashari thotë se në institu-
cionin që ai drejton nuk posedojnë 
këngëtarë lirikë. “Ne kemi dy njësi 
brenda Filarmonisë, ku vijnë op-
era dhe orkestra kamertale, e cila 
për me qenë orkestër filarmonike 
duhet të jetë orkestër simfonike. 
Njësia e dytë është kori i filarmon-
isë i cili është një ansambël vokal 
nga vokalistë, që në një të ardhme 
do të quhet Kori i Operës”,- nënvi-
zon ai. Ndërkaq tenori Durmishi në 
lidhje me këtë çështje thotë se ajo 
që mund të konsiderohet e dhem-
bshme në këtë mes është gjendja 
e mbijetesës së një këngëtari të 
muzikës klasike. “Në Kosovë çdo 
vit dalin kuadro të këndimit operis-
tik, të cilët, për shkak të mosekz-
istimit të një shtëpie opere ku do 
të mund ta siguronin “bukën” nga 
profesioni i tyre, detyrimisht duhet 
të bredhin për të kërkuar punë 
nëpër shkolla joprofesionale, për 
të dhënë lëndën e muzikës ose 
shumica heqin dorë nga muzika 
dhe angazhohen në sfera të tjera 
për të mbijetuar. Është e vërtetë se 
ekziston Kori i Filarmonisë së Kos-
ovës, por fatkeqësisht nuk ka vend 
për të gjithë. Krejt çka na mbetet 
ne këngëtarëve lirikë në këtë ka-
trahurë, që çdo ditë e më shumë 
po ngulfat jetën tonë artistike, 
është ngritja e zërit për një status 
të mirëfilltë, sepse, fundja, askush 
tjetër nuk është në lëkurën tonë 
që ta kuptojë më mirë rëndësinë e 
kulturës së një vendi”,- përfundoi 
Durmishi.
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65-vjetori i lindjes së kompozitorit Rauf Dhomi

Rauf dhomi dhe veprat e tij skenike

suplement pËr muzikËn

Liria krijuese është përmasa 
kryesore e njeriut dhe kusht 
i parë për të qenë krijues”. 

Rauf Dhomi si autor i operave” 
Goca e Kaçanikut” dhe “Dasma 
Arbëreshe”  janë vepra ku vëre-
jmë elementin kombëtar në çdo 
aspekt,muzikor,tekstual që është 
i pranishëm në shumë rrafshe atë 
tematik,estetik,artistik dhe filo-
zofik dhe me të drejtë thotë po-
eti spanjoll Antomnio Gamoneda 
“Muzika është gjendja zanafillore 
e mendimit poetik”.Këto koncep-
time muzikore  I theksojnë edhe 
 krijuesit shqiptar,sepse ata në 
ato vepra gjejnë ato emocione,ato 
ngacmime e shtyse shpirtërore,ato 
dukurin artistike,që kërkon dhe 
ndjen atë lin je muzikore po-
etike ,të asaj rrjerdhshmërie 
mendore,prandaj me plotë të 
drejt Zhani Ciko artisti i shquar 
shqiptar ,drejtor i teatrit të op-
erës dhe baletit të Tiranës thotë: 
“Kompozitorin Rauf Dhomi e 
konsideroj si një nga figurat më të 
rëndësishme të muzikës serioze 
shqiptare”,kurse Bardi I muzikës 
shqiptari artisti I popullit Çesk 
Zadeja

Ja se çka thotë ”Kjo vepër e 
frymëzuar nga ndjenjat e thella të 
popullit shqiptar për liri nga lufta 
shekullore e tij kundra push-
tuesve osman,hynë në historinë 
e zhvillimit të kulturës muzikore 
kombëtare si opera e parë e au-
torëve vëllezër kosovarë,si vepër 
me dinjitet,e cila transmeton 
me realizëm ide të mëdha patri-
otiket cilat  e kanë karakterizuar 
përherë popullin shqiptarë. Nga 
ana tjetër realizimi i kësaj op-
ere të gëzon për rritjen e zhvil-
limit të mëtejshëm të artit muz-
ikor kosovarë,rritjes së forcave 
krijuese,që po pasqyrojnë në gji-
ni të mëdha,me realizim   e theks 
kombëtar,tema të rëndësishme 
nga historia e popullit tonë” .
  
Kompozitori i shquar dhe Artisti i 
popullit Tish Daia kështu e vlerë-
son këtë vepër” E gjithë muzika 
e veprës është frymëzuar nga 
këngët dhe vallet e bukura popul-
lore kosovare,të cilat siç duket 
kompozitori i njeh mirë” .
Si gjithkund në çdo vepër letrare 
për të krijuar tensionin dramatik 
dhe përçarës paraqitet një person 
negativ siç është pasaniku Rus 
Bashi të cilit populli nuk i I beson  
dhe e presin armikun me pushkë 
në dorë. Të shohim se si e trajton 
kompozitori këtë metatekst të 
këtij libretos.
Kompozitori ka atë fuqi 
krijuese,fal talentin urtësisë filo-
zofike dhe dijës krijon momente 
dramatike jo për të krijuar përje-
time artistike,por për ta shfaqur 
besimin,ndjenjën e popullit se po 
ju kanoset rreziku prandaj edhe 
organizohet.
Uvertura të cilën kam pasur 

rast ta dëgjojë shumë herë fil-
lon me përsëritjen e ca figurave 
duke na paralajmëruar  rrezi-
kun në fakt ajo paraqet “një 
lloj prologu i dramës që do të 
zhvillohet”thekson kritiku muz-
ikor shqiptar Pandi Bello.
Kemi  kah fundi një strukturë 
tingëllore e cila sipas  ligjsh-
mërive estetike paraqet një 
qetësim nga fundi i saj  për të na 
sjell  një Allegro me një melodi 
të bukur plotë zbukurimesh për 
të na përgatitur për një dialog në 
mes të burrit dhe gruas që intona-
tivisht paraqet një fuqi tingëllore 
magjepse që shikuesi kënaqet 
me atë bukuri si lindje e një kri-
jimtarie artistike që përcakton 
artin si produkt krijues e që ska 
sec si mos të na ngërthnen edhe 
frymën krijuese,sepse sim thonë 
filozofet “Arti është e vërtet  e 
njeriut,dhe krijuesi e kërkon këtë 
të vërtetënkudo akjo fshihet”.
” Mjeshtria  profesionale me të 
cilën e ka përgatitë veprën ndihet 
që në uverturën e operës,e cila 
dallohet me një orkestracion të 
pastër dhe tingëllim të ngjeshur. 
Tema e kësaj uverture i dëgjojmë 
në momente kyçe dhe dramatike 
të veprës”Tonin Harapi.
Teke fundit mjeshtrit nuk janë 
rregulla të vendosura,struktura 
të pa përcaktuara e këtu dallojmë 
mjeshtrin e autorit i cili vesh 
karakter ontologjik të karakterit 
hajdegerian që si thotë buron 
nga eksperienca estetike si forcë 
magjike.
Kompozitori në këto pak minuta 
në këtë duet interesant sikurse 
na bënë me dije se arti shtron 

probleme dhe nxit ide,mendime. 
Pra,pavarësisht nga ky konste-
lacion që zotëron në skenë një 
atmosferë e zymtë për çështjen 
e vendit dhe të bijës së saj me 
gjithë atë arti i  jep një kuptim 
të ri dhe arti në këtë rast muzika 
me fuqinë e saj magjike sikur na 
jep shpresë për ngjarjen në va-
zhdim ku na paraqitët Pafika me 
arien e saj që fillon me një tekst 
“Trimat shqiptar i njeh sot bota 
mbarë që për liri nuk njeh Mbret 
e as Sulltan “për të ardhur te 
trioja e vajzave me një melodi të 
bukur rustike. Është parim i pak-
undërshtueshëm se arti paraqet 
të vërtetën e bukur dhe këtë e 
hasim në Trion e vajzave –sho-
qet e Pafikës ku kompozitori e 
paraqet atë si aparencë estetike 
me një melodi të bukur të harmo-
nizuar dhe të ndërmjetësuar nga 
imagjinata e kompozitorit si ideal 
i bukurisë, sepse në tekstin po aq 
të bukur “O flad në pranverë,lule 
plot me erë, je e mirë përherë dhe 
na gëzofsh këtë derë ,shoqe më të 
dashur ty të kem sa të lumtur dhe 
bujare,sa të lumtur dhe bujare 
kemi moj Pafik bujare”.Pra,po ta 
analizojmë teksti me sytë e kri-
tikut letrar nuk hasim në ndonjë 
strukturë të lartë artistike kom-
pozicionale dhe gjuhësore që 
ngrihen në nivelin e metateorisë 
estetike,por kemi  një faktor 
tjetër  vendimtar që e bën artis-
tike e ajo është ligjërimi i shoqeve 
të Pafikës ndaj dashurisë së saj të 
madhe  shpirtërore të kontem-
placionit dhe meditimit prandaj 
ajo,pra vepra artistike bëhet vet-
vetiu  e perceptueshme në një ek-

speriencë estetike e kjo e pushton 
artistin për të treguar mjeshtrin 
e hollë dhe të vijon duke e zhvil-
luar deri në kulminacion jo me 
patetikë por prek tingujt më të 
bukura të ndjesisë së tij dhe me 
këtë ai rrëfen temperamenti e tij 
individual krijues duke na dhënë 
një pjesë të shkëlqyer muzikore.
Për pa kualitetin e kësaj opere ja 
se si shprehet kompozitori Ku-
jtim Laro “Prej operës “Goca e 
Kaçanikut e deri te opera “Dasma 
Arbëreshe”,kompozitori mbetet 
po ai,plot freski dhe i papërsërit-
shëm. I adoptuar në skenën e një 
opere edhe një herë na vjen me 
emocione dhe surpriza të kënd-
shme.(Kujtim Laro,artist i meri-
tuar).   “Kur dëgjon këtë operë të 
re,dëgjuesi bindet për një pikëse 
ideor artistik. 
Artisti i merituar kompozitori 
Tonin Harapi kështu shpreh-
jet për këtë vepër”Kompozitori 
në vepër merret me një temë 
të rëndësishme,siç është ajo 
e pasqyrimit të luftës deri 
në liri e pavarësi të popul-
lit shqiptar,kundër pushtuesve 
osman,në vitet e para të këtij 
shekullit,para pavarësisë.Vlera 
tjetër e kësaj vepre është se këtë 
linje të madhe e themelore e bën të 
ecë paralel me botën shpirtërore 
të njerëzve të thjeshtë,me linjën e 
dashurisë të dy luftëtarëve të lir-
isë (Trimori dhe Pafika).Këto dy 
linja, në vepër ecin së bashku dhe 
plotësojnë njëra tjetrën”.
“Vepra e merr temën nga luf-
ta e popullit tonë përbiri e 
pavarësi,kur në prag të peran-
dorisë otomane xhonturqit u 
përpoqën t i mbanin shqiptarët 
ende në robëri.  Me mendimin se 
“liria nuk dhurohet Ideja e veprës 
jepet me mendimin se liria nuk 
dhurohet,por fitohet me grykën e 
pushkës”.(Pandi Bello).
Kompozitori Gjon 
Simoni,artisti i merituar kështu 
shprehet“Karakteri patriotik e 
realist i veprës zë fill qysh në 
orientimin tematik të autorëve. 
Kur lexon emrin e Kaçanikut në 
titullin e kësaj opere,spektatorit 
i shkon mendja tek ai vend zul-
mëmadh i Kosovës kreshnike që 
ashtu  si çdo pëllëmbë e atdheut 
tonë në veri e në jug,ka hyrë në 
historinë përmes luftimeve  të 
ashpra e gjakut të valë shqiptarë 
të derdhur për liri e pavarësi 
kombëtare”.
“Ngjarja zhvillohet në malet e 
Kaçanikut. Heroina kryesore e 
veprës,Pafika,është paraqitur 
këtu me tiparet karakteristike të 
gruas shqiptare,e pastër,bujare,e 
gjallë dhe trimëreshë” (Tish 
Daija,Artist i popullit).
   “ Kjo vepër e frymëzuar nga 
ndjenjat e  thella të popullit shq-
iptar për liri e pavarësi e nga luf-
ta shekullore e tij kundra push-
tuesve osmanë e tradhtarëve,hyn 
në historinë e zhvillimit të kul-
turës muzikore kombëtare si 

operë e parë e autorëve vëllezër 
kosovarë,si vepër me dinjitet,e 
cila transmeton me realizëm ide 
të mëdha patriotike, të cilat e kanë 
karakterizuar përherë popullin 
shqiptarë” (Çesk Zadeja,Artist i 
popullit).
Si e trajtojnë ketë vepër nga as-
pekti muzikor këta krijues të 
shquar.
“Vepra është mbështetur në in-
tonacionet e muzikës popullore të 
cilat shkrihen në gjuhën  e secilit. 
Përdorimi i melodiko-ritmik me 
intonacionet e muzikës popullore 
ka ndihmuar veprën për të paraq-
itur mjedise e situata të caktuare. 
Ajo është ndërtuar dhe trajtuar 
me principet e njohura dhe të 
vlerta të traditës më të mirë oper-
istike. Aty mbisundon melodia 
e qartë dhe e rrjedhshme,gjë që 
i bën të besueshëm personazhet 
dhe komunikues”. Tonin Harapi.
“Kompozitori e ka konceptuar 
drejt dramaturgjinë muzikore të 
veprës gjatë tërë veprimit,procesit 
të zhvillimit të saj dhe na e ka 
dhënë frymëzimin,Të gjitha ske-
nat janë të bukura,burojnë dhe 
zhvillohen nga njëra tjetra.Ariet 
dhe monologjet,recitativet apo 
koralet rrjedhin nga veprime 
konkrete skenike”.Çesk Zadeja.
“Muzika e frymëzuar e kompozi-
torit të talentuar kosovar Rauf 
Dhomit ndihmon fuqishëm dhe 
shkrihet rrjedhshëm me libretin” 
Tish Daija.
“Të gjithë muzikën dhe libretin e 
operës e përshkon optimizmi rev-
olucionar.Karakteri epiko-lirik 
,merr një tingëllimmadhështor.
Në mes  skenave epiko-heroike,si 
një fllad i freskët,i këndshëm 
tingëllojnë duetet lirike të per-
sonazheve kryesore dhe të korit.
Orkestra tingëllon pastër me nu-
anca të holla. Përgjithësisht muz-
ika muzika është një komponent 
shumë i rëndësishëm i operës,një 
komponent aktiv që zbërthen 
psikologjinë e personazheve,futet 
në dialogjet e personazheve”.Ri-
fat Teqja.
“Pastërtia e melodisë,qartësia e 
saj,aftësia për të bartur e përcjellë 
mendimin e sintetizuar dhe 
ndjente pasura të popullit kanë 
rrënjë në këtë krijimtari popul-
lore”.Gjon Simoni.
“Mjeshtria profesionale në 
të cilën e ka përgatitë veprën 
R.Dhomi,ndihet që në uverturën 
e operës, e cila dallohet për një 
orkestracion të pastër dhe tingël-
lim të ngjeshur”.Tonin Harapi
Gjuha harmonike e veprës dal-
lohet për qartësi e qëndron 
jashtë ndërlikimeve të pa-
nevojshme. Po kështu orkestra-
cioni është përdorur me qël-
lim të mbështetjes së vokalit,i 
cili paraprin veprës. Në çdo  
pikëpamje,pra ideore,emocionale 
e artistike......”Pandi Bello.    
Shumësia e veprave dhe e fakteve 
që i cekëm të shprehura dhe thë-
na nga krijuesit shqiptarë…..”
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Roman për kauzën artistike dhe edukimin estetik
 
Ndue Ukaj
Romani “Portreti i artistit në 
rini” është proza e parë e Xhems 
Xhojsit (James Joyce) botuar më 
1917. Romani qysh në titull sug-
jeron një sugjestion e mënyrë të 
leximit; ky roman nuk është his-
tori e revolucionit, por prozë e 
gjatë e ndërtuar nga prirja dhe 
rebelim i djalit të ri, heroit të 
romanit, portreti i artistit të afi-
shuar, në tundimet e brendshme 
drejtë sforcimit të diskursit le-
trar që mbron kauzën Artistike, 
kundrejt “ofrimeve” tjera që sil-
len vërdallë jetës së tij. Është kjo 
intenca estetike e narracionit në 
roman dhe rrugë e kërkimeve të 
thella artistike, realizuar përmes 
kryeheroit letrar, personazhit 
emblematik Stiven Dadalusit. 
Mbase, alteregos së autorit. Duke 
trajtuar një nga temat më speci-
fike të artit, vet qenësinë e artit, 
apo “qenin letrare”- siç do të tho-
shte studiuesi i madh francez i 
letërsisë, Zherar Zhenet, shkrim-
tari Xhems Xhojsi e ngrit këtë 
roman në piedestalin e perlave 
më të mira të artit dhe për artin, 
në rrafsh universal letrar, duke 
u marr si tekst bazë edhe për 
shumë interpretime të fenomenit 
të artit.
Prej faqes së parë të romanit, 
lexuesi ndesh një thyerje zakon-
shmërisë narrative. Domethënë, 
teksti nuk ndërtohet sipas një tra-
ditë narrative të njohur, por au-
tori bashkëdyzon stile dhe krijon 
mozaikun narrativ specifik, që 
ecën në shtratin e logjikës së per-
sonazhit, motivohet prej tij dhe 
shkon në intencë të platformës së 
tij. Ky model i prozës narrative në 
kritikën letrare është cilësuar si 
letërsi e përroit të ndërgjegjes. Në 
të vërtetë, ky kualifikim, përkon 
me esencat letrare të romanit. 
Gjithçka që thuhet, rrëfehet- 
ndodh brenda psikes së person-
azhit, ndërlidhet me të, dhe ec në 
drejtë përplotësimit të intencës 
që shpërfaq heroi (personazhi) 
letrar, herë në formë të heshtur, 
herë në formë kryengritëse.
Romani “Portreti i Artistit në 
rini”, karakterizohet nga stil 
metaforik i rrëfimit, në të cilin 
reflekset dhe imagjinacioni auto-
riale, ecin paralelisht, për të për-
plotësuar intencën e afishuar në 
titull; portretizimin e artisti në 
rini, përmes nuancave të larm-
ishme poetike.
Xhems Xhojsi përmes këtij roman 
ngrit në piedestalin e lartë Kauzën 
e Artit Letrar. Madje sekuenca të 
tëra narrative që zhvillohen në 
tekst, ecin në përmbushje të kësaj 
logjike letrare. Janë këto efektet 
e kauzës që bëjnë personazhin 
Stiven Dadalusit të pathyeshëm 
përballë jetës dhe stuhinave të 
saj. Ngase, në botën e tij është 
ndrydhur pasioni për të buku-
rën dhe lirinë e pakufishme dhe 
artikulohet nëpërmjet interela-
cioneve dhe diskurseve, që kon-
struktojnë tipin të prozës, që ne, 
e cilësojmë si roman të edukimit 
estetik. Këtë dimension karakter-
istik letrar, por edhe narratologjik 
e përplotëson kuadri i rrëfimit që 
e zhvillon Xhojsi përmes meka-
nizmave funksional në procedi-
min letrar. Ndaj protagonistin e 
romanit, Dedalusin e përshkon 
një dimension i natyrës protes-
tuese: ai nuk ndjenjë respekt për 
askënd, dhe në ndërdije të tij kul-

tivohet fuqishëmkauza artistike, 
e cila bije ndesh me ambientin që 
e rrethon dhe dëshirat e familjes 
së tij dhe rrethit shoqëror të tij. 
Në këtë konfrontim letrar, Ste-
fani vetëm kthehet në respektin e 
performansës së tij, që rrjedh nga 
rebelimi personal dhe i pavarur, 
që kërkon liri të pakufishme- 
thotë Ben Foley, studiuesi i veprës 
së Xhojsit. Dhe këtë e gjënë vetëm 
në botën e artit, ku noton shpirti 
i tij i pasionuar. Për të sforcuar 
këtë diskurs, autori edhe person-
azhit i jep mbiemër mitologjik, që 
ndërlidhet me figurën e Dedalusit 
mitologjik, i cili i jep të birit Ikarit 
një parë flatra për të fluturuar në 
qiell, derisa krahët e tij i shkrin 
flaka e diellit. Kjo shenjë letrare, 
koincidon me dëshirën e paku-
fishme për liri të mendjes, pa ku-
fizime deri në vetësakrefikim.
Kritika letrare këtë roman, për-
pos cilësimit si pozë e rrjedhës 
së ndërdijes, ose letërsi e përroit 
të ndërgjegjes, e ka cilësuar edhe 
si prozë autobiografik, në të cilën 
shfaqen shenjat e autorit empirik, 
në rrugët e tij jetësore, sidomos 
në rrugët e formimit artistik.  
Më tej, Xhems Xhojsi, bashku 
me autorët Franc Kafka, Albert 
Kamy e Marsel Prusit, vlerësohet 
nga kritika letrare, si autori më 
fundamental i prozës moderne 
në letërsinë perëndimore, i kara-
kterizuar nga një stil specifik le-
trar dhe një tekstualitet dinamik 
dhe kështu realizon në shkallë të 
lartë, një prozë veçantë letrare, 
substanca e së cilës formësohet 
përmes një laryshie stilistike, 
narratologjike dhe estetike. Nga 
kjo pikëpamje autori bëri thyerje 
estetike në shkrimin e romanit. 
Që këndej ky roman është vlerë-
suar i veçantë për shumë arsye, 
në kulturën letrare perëndimore.
Xhojsi në procesin e krijimit le-
trar, synoi një filozofi të shkru-
arit me shumëllojshmëri stilesh, 
duke vënë theksin mbi teknikën 
semantike të paraqitjes, që shkon 
drejtë një gjuhë të figurshme, 
me përshkrime dhe krahasime 
të gjetura letrare, që kurdoherë 
korrespondojnë thellë me dimen-
sionin psikologjik të personazhit 
hero, dhe korrelacionet intertek-
stuale që ruan teksti me krijimet 
e mëparshme letrare, që në tekst 
shfaqen si pjesë e reminishencës 
letrare. Në fakt, sajesat intertesk-

tualepërbëjnë një segment me 
rëndësi në konstruktimin e ro-
manit në fjalë, nga fakti se autori 
ishte dijetar i pasionuar i letërsisë 
së përbotshme. Në të vërtetë, të 
dhënat biografike të tij tregojnë 
se Xhojsi për të lexuar autorin e 
dashur të tij norvegjez, Henrik 
Ibsenin, mësoj norvegjishten.
 
Thamë se romani ‘’Portreti i një 
artisti të ri’’ është vlerësuar si 
prozë autobiografike, ku kryep-
ersonazhi Stefan Dedali, djalosh 
që mbart një vetëdije në zhvillim, 
paratregon artistin potencial të 
së ardhmes, që ndërtohet nëpër 
peripeci të shumta. Është kjo 
simbolika e thellë që ndërlidhet 
edhe me mbiemrin e kryeheroit 
të romanit, që na rikujton mitin 
grek, në rrugët për thellësitë e 
pakufishme të lirisë, në të cilat 
flijohet. Autorit i pëlqen depërti-
mi në psikologjinë e personazhit, 
prej ku zhvillohet narracioni. 
Kësofare, formëson personazhin 
letrar edhe si hero të narracionit, 
i cili ndërlidh marrëdhëniet mes 
narratorit dhe narracionit.
 
Stili dhe simbolika xhojsiane
Xhems Xhojsi pa dyshim mbetet 
një ndër autorët më të mëdhenj 
narrativ të shekullit të 20-të. I 
karakterizuar si shpirt antikon-
formist, me romanin “Portreti i 
artistit në rini” ndërtojë portretin 
e heroit letrar, në rrugët e sfilitjes 
së brendshëm, drejtë kërkimit të 
sublimes së bashkëdyzuar me të 
bukurën dhe të vërtetën, koncep-
cione këto që bëhen pjesë e narra-
cionit letrar dhe formësojnë tra-
jtat e stilit xhojsian. Është ky një 
roman që implikon shenjat auto-
biografike të rrugëtimeve autori-
ale, drejtë synimeve të gjetjeve sa 
më të thella të mistereve të artit, 
realizuar përmes koloritet të pa-
sur poetik, me narracion dinamik 
e semantikë ambiguele, ku dra-
maciteti i gjuhës letrare përplotë-
son koncepcionet ideomatike.
Romani “Portreti i artsitit në 
rini”  i Xhems Xhojsit, endet mid-
is realizmit dhe simbolizmit le-
trar. Xhojsi funksionalizon figura 
kryetipre, të cilat sublimojnë në 
shkallë të lakmueshme parakon-
ceptimet estetike të imazheve le-
trare, përmes sekuencave narra-
tive që ndërlidhën me krijime të 
njohura letrare, antike e biblike. 

Mbase edhe krijimi të ndryshme 
poetike, me të cilat interkomu-
nikon teksti letrar në gjitha nive-
let e organizmit.
Në letërsinë botërore, roman 
“Portreti i artistit në rini” mbetet 
afreska më e arrirë në inter-
pretimin e artit, përmes artit, 
zhanrit të prozës së gjatë nar-
rative, romanit. E thamë më 
lartë, se nga kritika letrare ky 
roman më plotë të drejtë është 
karakterizuar si roman i përroit 
të ndërgjegjes, apo rrjedhës së 
ndërdijës. Alteregoja e autorit, 
Stiven Dedalus kryerpersonazhi 
e romanit, djalosh i ri dhe artist 
brilant, përshkojnë narracionin e 
romanit fund e krye, në shtratin 
narrativ të së cilit rrjedh ndërdija 
e tij, karshi gjitha episodeve dhe 
sekuencave narrative të prozës, 
në të cilin edhe pse ka shumë ng-
jarje të nivelit dytësor, gjithçka 
shkon drejtë një qëllimi: edukim-

it estetik të personazhit. Nisur 
nga ky mëndim, me të drejtë ky 
tekst letrar mund të cilësohet ro-
man i edukimit estetik, sepse 
gjithçka ndodh, ngjarjet dhe sit-
uatat narrative, si element funk-
sionalizohen, dhe ecin në funk-
sion të kësaj intence letrare, për 
të triumfuar fuqia e artit, efektet 
e së cilit reflektohen edhe brenda 
personazhit. Në roman gjithçka 
shkrihet, në përroin e narracion-
it dhe në përroin e ndërgjegjes së 
portretit të artistit, për të funk-
sionalizuar rrëmbimet pasion-
onte të heroit letrar, Stiven Dada-
lusit, karshi ambientit, në të cilin 
ai është i thirrur për gjëra re-
ligjioze. Në fakt, ndeshja e këtyre 
dy taborreve, krijon konfliktin le-
trar, që në fakt do e predominon 
ngjarjen që rrëfen narratori dhe 
njëherësh përbën boshtin e fab-
ulës letrare, konfrontim i dy di-
mensioneve: brenda heroit letrar 
dhe jashtë tij. Në këtë konflikt, 
duhet të triumfoj fuqia e artit, 
njëherë brendapërbrenda sub-
koshiencës së tij delikate, pastaj 
kundruall asaj që e rrethon. Dhe 
në këto përplasje me përplot 
peripeci për heroin, aspak nuk 
venitet pasioni i thellë në shpirtin 
e tij, që ka burimin në prirjen për 
ritmet e muzikës, për teoritë e së 
bukurës dhe estetikës. Gjitha këto 
të kultivuara nëpërmjet leximit 
të poetëve dhe shkrimtarëve të 
mëdhenj, ekuivalencën e së cilës e 
ka referencë te tekstet e autorëve 
të mëdhenj: Aristotelit, Platonit, 
Toma Akuinit e Shën Augustinit, 
me idetë e të cilëve personazhi in-
terkomunikone me kompetencë 
dhe njohje të thellë, për të rikon-
firmuar shpeshherë edhe shumë 
dilema letrare, që edhe sot e kësaj 
dite vazhdojnë të jenë preokupim 
i teoricienëve të ndryshëm të artit 
dhe estetikës. 

(vijon)

Kush e formoi festivalin 
Zambaku i Prizrenit?

Në mbledhjen e ardhshme ai shpalosi projektin e vet të cilin e quajti “Kënga dhe fja-
la nga qyteti i lashtë”, projekt të cilin e aprovuam. Edhe pse Kristë Lekaj ishte drejtor 
dhe na si këshill organizativ nuk kemi patur ingerenca për ta formuar një festival të 
tillë se nuk ka qenë çështje e grupit punues e as e  produksionit por të organeve 
të qytetit Prizrenit të cilët vendosën që të mbahët ,,Zambaku i Prizrenit,, si festival 
i këngës qytetare Prizrenase e jo tani siç po mbahet tash sa vite sipas qejfit të 
atyre që angazhohen,gjoja si shpëtimtar të mos shuarjes së këtij manifestimi. Pse 
komuna e Prizrenit e cila është edhe patronë nuk bien vendim definitiv që ky mani-
festim shumë I rëndësishëm të jetë pjesë e aktivitetit të saj dhe natyrisht përmes 
sponsoreve të financohet edhe nga ajo vet por të lihet për çdo vite në mëshirën e 
,,shpëtimtarëve,,?.  Pse,nuk zyrtarizohet ky manifestim jo vetëm nga komuna por 
edhe nga Ministria e kulturës? Pse dhe shumë pse-ha duhet të shtrojmë për të 
mos ngel ky manifestim jetim.Kjo çështje meton të jetë temë diskutimi edhe në një 
mbledhje të përfaqësuesve në kuvendin komunal. Por të I kthehemi problemit se 
si u formuar Zambaku I Prizrenit. Të njëjtën pyetje ia bëri moderatori edhe Dashnor 
Xërxës i  cili doli të merrte  diplomën në emër të Shoqërisë kulturo artistike  “Agimi” 
,për kontributin e dhënë ,por ai me mençuri i iku të përgjigjët mos ta vinte  në pozitë 
të keqe kolegun me gënjeshtrat të cilat i foli haptas.  Nuk me habitën thëniet e 
Reshat Randobravës se jemi mësuar me te ngase vitet e bëjnë te vetën por të 
shkoj aq larg dhe të i përvetësohej ashtu pa turp meritat e të tjerëve ajo është skan-
daloze e asgjë tjetër. I tërë dokumentacioni se si dhe kush e ka formuar këtë festi-
val ekziston te njeriu që na ka ftuar në mbledhjen e parë i cili ka qenë iniciator dhe 
ideator dhe i cili ka merita të mëdha që ky festival ka zgjatur plot 20 vite.Pra Kadri 
Skeja,ekonomist,kryetar i Shoqërisë kulturo artistike “Agimi” ka poseduar tërë do-
kumentacionin të cilën ia ka dorëzuar organeve komunale siç ma vërtetoi edhe ai. 
 Pra në mbledhjen e parë të mbajtur në muajin prill të vitit 1986 prezent ishim Kadri 
Skeja,Kristë Lekaj,Petrit Nushi,Dashnor Xërxa unë dhe Reshat Randobrava kjo 
pra është e vërteta,e në vend të formuesve dhe anëtarëve të këshillit të festivalit 
diplomat e dhuruara shkuan në duart e ca personave pa kurrfarë merita për këtë 
festival.Pra i propozoj Reshat Randobraves që ta lexoj materialin ekzistues se si 
dukët ka harruar se si dhe kush ishin formuesit i festivalit Zambaku i Prizrenit . Një 
burrë i mençur pat thënë: Kur do të ndërpritet tradita shqiptare që gjithçka të fillojë 
nga e para,me atë që vjen i fundit 

(Vijon nga faqja 13)
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“Për një Atelie Kompozicionale”
VASIL S. TOLE

Koncepti im për Atelienë e një 
kompozitori në shek. XXI është 
praktik dhe i zakonshëm. Në 
pamje të parë është pak a shumë i 
ngjashëm me atelietë e piktorëve, në 
të cilat gjen të vendosur në kavalet 
edhe ndonjë pikturë të përfunduar, 
ndërkohë që hapësira tjetër, ajo më 
e madhja, nuk është veçse një një 
laborator- atelie. Për të vazhduar 
më tej mbi formën e ateliesë të një 
krijuesi të muzikës, do të thoja se 
strukturimi më i imët i saj padyshim 
që është i lidhur ngushtë me vetë 
konceptin që ka secili kompozitor 
mbi muzikën që do të kompozojë. 
Përsa më përket mua personalisht, 
qëndrimi që mbaj mbi kompozimin 
e veprës sime muzikore përfshin dy 
përmasa:
1. Veprën muzikore si produksion 
teknik
2. Veprën muzikore si produkt 
estetik

Vepra muzikore si 1. 
produksion

Si kompozitor shqiptar, këtë 
përmasë të parë mbi veprën 
muzikore e konsideroj shumë të 
rëndësishme për këto arsye. 
Arsyeja e parë lidhet me detyrimin 
që një krijues duhet të ketë mbi 
identifikimin e teknikave personale 
kompozicionale si dhe gjuhën e 
përveçme muzikore të shprehjes. 
Ashtu siç historia e muzikës e ka 
provuar, por dhe që ne të gjithë e 
dimë, realizimi në kompleks  për 
sa folëm më sipër duket se është një 
detyrim gati i pamundur për vetë 
vështirësitë shumë të mëdha që të 
dalin përpara. Një tjetër pengesë 
lidhet me “ndarjen” e muzikës 
në dy botë: bota e tonalitetit dhe 
atonalitetit. Megjithëse KOM-
POZICIONI shfaqet si një proçes 
historik i pandërprerë, dhe se vepra 
artistike të kënaq njësoj, pavarësisht 
se e çfarë epoke apo drejtimi është, 
tashmë është fakt se problemet 
teknike të kompozicionit që u është 
dashur të përballojnë kompozitorët 
e botës muzikore “atonale”, në 
krahasim me “tonalët”, janë më 
komplekse. Zhvillimi i arteve dhe i 
shoqërisë njerëzore si dhe zgjerimi 
i problematikave që trajton 
muzika, sot kërkojnë një krijues 
shumëdimensional.  Për këtë arsye, 
rrethi i atyre krijuesve të të gjitha 
kohërave që arrijnë zotërimin e 
teknikave kompozicionale dhe 
gjuhën e përveçme muzikore të 
shprehjes është i pakët. 
Më lejoni t’u kujtoj në këtë moment 
disa nga risitë teknike të muzikës 
në të gjitha kohërat, që fillojnë me: 
konturimin e orkestrës simfonike 
prej Monteverdit, gjetjen e 
strukturës së koncertit grosso prej 
Korelit dhe Vivaldit, perfeksionimin 
e stilit polifonik prej Bahut, 
strukturimin e ciklit simfonik prej 
Hajdenit, polifunksionalizmin e 
Stravinskit, poliritmikën e Mesianit, 
shkallën muzikore të Kleinit, 
serializmin e Shënbergut, muzikën 
konkrete të Shefer, aleatorizmin 
e Cage, muzikën stokastike të 
Xenaqisit, klangfarben e Ligetit, 
citat kom-pozicionin e Shnitkes, 
ekle-ktizmin e Henzes etj. Duke e 
konsideruar një shkencë në vetvete 
konstruksionin tingullor të veprës 
së tyre, ata ja kanë arritur (qysh 
në proçesin e veprës muzikore si 
produksion),  të sjellin dhe shpesh 
herë të tejkalojnë me risitë e tyre 

teknike dhe konceptuale, mendësitë 
dhe praktikën muzikore të ndjekur 
nga shumica e krijuesve të atyre 
epokave. 
Në këtë klimë zhvillimesh teknike 
të muzikës, një kompozitori, 
patjetër që do t’i duhet të lokalizojë 
vendodhjen e ateliesë së tij. Atelieja 
ime krijuese, gjykoj se nuk ndodhet 
as në sferën “tonale” të muzikës as 
në atë “atonale” të saj.  Në rast se do 
ta përcaktoja vend-ndodhjen e saj 
figurativisht, do të thoja se është e 
vendosur në një sferë tjetër, sferë 
e cila në krahasim me dy të parat 
mund të quhej edhe si “botë e tretë”. 
Për mua kjo “botë e tretë” përfshin 
tiparet , tingullin dhe genotipin 
krijues muzikor që gjendet i 
shpërndarë në kulturat e ndryshme 
arkaike muzikore të popujve të 
botës, e në veçanti atë që është 
koncentruar në muzikën popullore 
shqiptare. Në një vështrim më të 
përgjithshëm ajo përfshin gjuhën 
muzikore e cila nuk shprehet as në 
tonalitet dhe as në atonalitet.
Për këtë arsye, kjo atelje ka 
specifikat e saj, dhe nuk mund të 
jetë deri në fund e ngjashme me 
të tjerat.  Makro struktura e saj 
është poli-atelieja. Në fillim puna 
krijuese në të fillon e shfaqet si një 
atelie hulumtuese dhe kërkimore 
mbi kulturat muzikore popullore 
dhe mbi teknikat e kësaj muzike; 
pastaj si një atelie e rezultatit 
shkencor mbi konceptin e tingullit, 
formës dhe gjuhës muzikore 
popullore, etnostrukturës dhe 
etnosemantikës së kësaj muzike; 
dhe së fundi, padyshim edhe si një 
atelie artistike, atelie me ndonjë 
punë të përfunduar në të. 
Thellimi në këtë pozicionim ka 

ardhur edhe pasi prej gati 15 
vjetësh kam ndjekur me vëmendje 
zhvillimet e muzikës shqiptare 
qysh prej hapave të parë të saj. Në 
këtë rrugë gati 100 vjeçare, më 
është dukur me interes orientimi 
i përgjithshëm i kompozitorë Ajo 
përfshin gjuhën muzikore e cila 
nuk shprehet as në tonalitet dhe 
as në atonalitet. E shqiptarë të të 
gjithëperiudhave për nga folklori, po 
me një interes të jashtëzakonshëm, 
kam përjetuar veçanërisht kërkimet 
artistike të Çesk Zadejës mbi 
gjuhën muzikore të veprës së tij. Po 
i referohem kryesisht Zadejës, pasi 
tek ky kompozitor kam parë një 
orientim dhe përqëndrim të thellë 
dhe të ndërgjegjshëm krijues mbi 
“botën e tretë muzikore”, të cilën e 
përmenda më sipër. Mund ta them 
me plot gojën, se vepra muzikore e 
Zadejës, për shkak të pozicionimit 
drejt një gjuhe muzikore le të themi 
“ekstra-tonale”, pra një gjuhe të 
formuar mbi kulturën muzikore 
etnike të shqiptarëve, ka qënë për 
mua një ndihmesë dhe shembull 
konkret për t’u pozicionuar kështu. 
Kjo gjuhë nuk duhet të kuptohet 
kurrësesi si “citim mbi temat 
popullore”, por si një qëndrim 
racional mbi të gjitha ç’të ofron 
muzika popullore në proçesin e 
saj të krijimit. Jo më kot, lidhur 
pikërisht me këtë proçes, vëllezërit 
e shquar Grimm qysh në shek. 
XVIII janë shprehur se “Një këngë 
popullore kompozon vetveten”. 
Është një fat medoj, që Zadeja 
mundi të lërë në dorëshkrim një 
pjesë të përvojës së tij krijuese në 
librin “Vetparja e procesit”.
Këtu  do të theksoja edhe përvojën 
që vjen nga muzika botërore. 

Veçanërisht pas gjysmës së 
dytë të shek. XX, tek krijuesit 
kompozitorë u ngrit mjaft interesi 
për kulturat etnike muzikore, 
kjo dhe për faktin se krijues-
kompozitorë si amerikani-Cage, 
greku Xenakis, hungarezi Ligeti, 
braziliani Kagel, hollandezi Ton 
de Leew, koreani-Isak Young 
etj sollën freskinë e munguar 
të mendimit të ri në hartën 
botërore të muzikës, pikërisht 
duke ju referuar kulturave etnike 
muzikore përgjatë proçesit të tyre 
kompozicional. Rezultatet më 
frytdhënëse në këtë krijimtari 
kanë qënë ato të cilat u përpoqën 
që pikërisht të evidentonin këtë 
gjuhë të re muzikore e cila nuk 
ishte në thelb “as tonale” dhe “as 
atonale”. Në fund të fundit, tingulli 
që lind prej këtyre terreneve 
artistike të virgjëra është në 
thelb një tingull i ri, në krahasim 
me tingullin e temperuar i cili 
ka pësuar veçanërisht këto VI 
shekujt e fundit një konsumim të 
jashtëzakonshëm. Sot, pohohet 
me zë të lartë se evolucioni i shek. 
XXI në muzikën botërore do të 
vijë nga Azia. Nga Azia sepse në të 
janë shfaqur simptomat gjeniale 
të lindjes së një muzike të re prej 
folkut të atjeshëm.
Si rezultat i kërkimit dhe studimit 
shkencor kryesisht mbi folklorin 
muzikor shqiptar, kërkime të 
pasqyruara në librat: “Muzika 
dhe letërsia”-1997, “Sazet, muzika 
me saze e Shqipërisë së Jugut”-
1998, “Polifonia shqiptare”-
1999, “Strukturë dhe analizë”-
2000, “Enciklopedia e muzikës 
popullore shqiptare”- 2001 dhe në 
një sërë artikujsh, kam mundur 

të identifikoj në të teknika dhe 
koncepte që të nxisin të mendosh 
ekzistencën e një metode unike 
krijuese popullore që vepron 
mbi të gjitha pjesët e repertorit 
muzikor popullor, metodë të cilën e 
konsideroj si një AND të ardhshme 
për krijimtarinë time. 
Në mënyrë të veçantë dëshiroj 
të paraqes tek ju konceptet e 
: “Cluster isos”, “polifonisë së 
fshehur”, “serializmin popullor”, 
“polipentatonitë e ngrira”, 
“fraktuesin dhe kabanë”, “forma 
popullore dhe celulat melodike 
parafabrikate” etj. Rreth tyre, jam 
përpjekur që të thith në proçesin tim 
krijues ato çka i kam konsideruar 
me vlerë për t’i zhvendosur në 
një terren me rregulla të tjera, siç 
janë kërkesat që shtron muzika 
profesioniste. Në një seri veprash 
duke filluar qysh me “88”-1993; 
“Epitaf dhe britmë”-1993, “Avaz 
1”-1993 dhe “Avaz-2”-1994, “DdA” 
- 1994, “Genotip” - 1996, “Iso - 
gjëma”-1996, “Trias”-1996, “Shatra-
Patra”-1997, “Ep - event”-1997, “A 
psalmodie bono”-1999, “HOAX”-
2000, “Eumenides”-2000 etj, 
kam synuar realizimin e konceptit 
të tingullit që buron prej këtyre 
praktikave vendase. Kuptohet se 
formulat e kësaj metode janë të 
shtrira në një hapësirë të pamasë, 
gjë që kërkon thellime të mëtejshme 
në këtë punë të sapo nisur.  
2. “Vepra muzikore si 
produkt”
Në këtë përmasë ngërthehen vlerat 
artistike dhe emocionet që duhet 
të zbërthejë një vepër e caktuar 
për publikun. Padyshim që lidhja e 
kësaj përmase të veprës me veprën 
si produkt është e pandashme, por 
gjithsesi nuk duhet të harrojmë se 
në realizimin e veprës si produkt 
estetik dhe emocional, një rol 
shumë të madh luan talenti dhe 
formimi i krijuesit, i cili nuk është 
aq kollaj të zbërthehet. Për këtë 
arsye, në rast se për veprën si 
produksion përgjegjësia për ç’do 
kompozitor është e detyrushme në 
realizimin maksimal të kërkesave 
“tëftohta” teknike, në të dytën, në 
veprën si produkt, gjithkush duhet 
të bëjë më të mirën, në përputhje 
me karatët e tij emocionalë, të 
cilët, siç dihet, në më të shumtën e 
rasteve janë të dhënë nga tjetërkush 
një herë e mirë.

Si konkluzion: 
Pavarësisht arritjeve ose jo, unë 
vazhdoj të mendoj dhe të punoj: 

për realizimin e një gjuhe 1. 
muzikore kompozicionale që 
përfshin dhe ndërtohet mbi të 
menduarin muzikor vendas, mbi 
etnostrukturën dhe semantikën 
e saj, mbi organizimin formal 
të muzikës të prejardhur prej 
praktikave origjinale krijuese 
popullore si dhe që mbështetet mbi 
modet muzikore.

që ruan një marrëdhënie 2. 
komunikuese me tonalitetin ose 
atonalitetin, por që kurrësesi nuk 
aplikon dhunshëm rezultatet e tyre 
në këtë terren të ri; 

që beson se kjo muzikë ashtu si 3. 
letërisa e madhe e lindur në vende 
të vogla me tradita të mëdha, të 
mund të rigjenerohet prej tyre, të 
ushqehet dhe të njihet si e tillë.
Vetëkuptohet që punët e 
përfunduara deri më tani nuk 
mund të përfaqësojnë plotësisht 
tendencën time  krijuese, por 
sigurisht që janë një shprehje e 
ekzistencës së saj për ju. 

Ermir dergjini, Vaso Tole, Jannis Xanaqis, Aleksander PEçI (i pari djathtas)

Spiralet muzikore nga libri i kompozitorit kroat Dubravko Detoni:

 “Përbindëshi i bukur i kohës” 
1.Muzika është pushimi i përsosmërisë. . 
2.Muzika më e bukur është pushimi i saj,ajo është muzikë 
kur pushon të jetë muzikë.  
3.Gjuzepe Verdi,është poet i mendimit popullor,dhimbjes,i 
vetëdijes,xhelozisë,ndyrësisë dhe i bamirësisë.Kompozitor 
i ter-cave,shtrigave,të trumbetave të kuintesencës  
heroike,melodisë së sharave të cirkut,dueteve të fëmijëve të 
humbur dhe i falseve plotë afsh.   
4.Albinoni është i madh,por nuk ka melodi të thellë. 
Vivaldi është kolosal pa afshin kulmor. 
5.Loja e Mozartit është në skajin e vullkanit. 
6.Nëse baza e vullkanit është Hajdni,atëherë kryeneçësia 
dhe hidhërimi i Bethovenit burojnë nga krateret e saja. 


