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Poeti amerikan, Frederick Turner, ka vizituar dje për herë të parë Shqipërinë. Ishte i pranishëm
në Tiranë për promovimin e librit të tij të ri, “Vendi i pazbuluar: sonatat e një shtegtari”, botuar
më parë në shqip nga shtëpia botuese “Nacional”, me shqipërimin e poetit shqiptar Gjekë
Marinaj, profesor i letërsisë bashkëkohore në Universitetin Richlandit. Turner, autor bashkëkohor
i poezisë amerikane, në këtë takim, me njerëzit e letrave, ka folur pashmangshmërisht për
poezinë, filozofinë e të vërtetën, për epikën shqiptare, për procesin e tij të krijimit. Ky libër, tri
javë më pas, do të botohet anglisht. Janë sonata që në një mënyrë apo tjetër i referohen kohës
dhe njeriut modern në një vështrim krahasues me të shkuarën e me të ardhmen. Libri fillon me
një karakter të vdekur, i cili ringjallet për të vazhduar historinë e tij, por me një pasojë të
pashmangshme. Pa kujtesën e tij që humbet në mënyrë graduale. “Postmodernizmi mund të
konsiderohet si një rrymë që synon drejt pavdekësisë dhe humbjes së kujtesës, rrjedhimisht të
humbjes së identitetit”, ka thënë dje Turner në Tiranë. Lindur në Angli në vitin 1943, Frederick
Turner (Profesor Themelues pranë Shkollës së Arteve dhe Shkencave Humane në Universitetin
e Teksasit në Dallas), është poet, kritik kulturor, dramaturg, filozof i shkencës, specialist i
estetikës, eseist dhe përkthyes letrar. Ai u rrit në Afrikën Qendrore nga prindërit e tij,
antropologët Victor W. Bush dhe Edith LB Turner, dhe u arsimua në Universitetin e Oksfordit.
Turner është fitues i disa prej çmimeve letrare më prestigjioze dhe është propozuar në shkallë
ndërkombëtare mbi dyzetë herë për çmimin “Nobel” në letërsi. Ai ka ardhur në Tiranë
njëkohësisht edhe si bashkautor i një libri në anglisht me Gjek Marinajn për Eposin e Veriut. Në
prill të këtij viti, libri “Kënduar Majëkrahut: Poezi heroike Iliriane” (Sung Across the Shoulder:
Heroic Poetry of Illyria) është botuar anglisht nga shtëpia botuese e Universitetit të Dallasit, në
Teksas, “Mundus Artium Press”. Si ish-student i poetit, Marinaj tregon se në të janë botuar poezi
epike të vjelë nga njerëzit e thjeshtë që i dinë ato përmendësh, duke filluar nga i ati. Libri është
një studim i letërsisë së Eposit të Veriut dhe këngëve folklorike të krahinës së Malësisë së
Madhe të Shqipërisë. Rezultat i një pune akademike mbi pesëvjeçare, shumica e versioneve të
poezive janë të pabotuara më parë në letërsinë shqipe. Kjo në njëfarë mënyre ka qenë kontakti
më i drejtpërdrejtë i poetit me botën shqiptare. “Jam i lumtur për atë qe kemi bërë, por edhe më
shumë i këtillë për faktin se këta poetë e këngëtarë të mrekullueshëm të epikës që ne kemi
përkthyer mund të marrin vëmendjen që meritojnë. Dyvargëshi tetrametër shqiptar, forma
dominuese në poezinë gojore të malësoreve, tingëllon mrekullueshëm në anglisht. E gjithë
kuraja, urtia, furia, pasioni dhe humori i këndshëm, mendoj se vijnë në gjuhën tonë me një
dinamizëm të veçantë. Momentalisht jam duke punuar në një studim për epikën që shpresoj se
do ta rehabilitojë atë formën e vjetër antike për botën letrare bashkëkohore. Poezia epike
shqiptare zë një vend krenarie midis literaturës madhështore epike të pjesës tjetër të botës”,
thotë Turner, i cili u shpreh i kënaqur që mundi të ishte i pranishëm fizikisht mes lexuesve
shqiptarë, ndërkohë që krijimtaria e tij ka qenë e pranishme që në vitin 2006 me librin “Në
shpellën e Platonit”. “Është e vërtetë që libri im i ri është përkthyer më parë në shqip dhe për
dy-tri javë do të botohet anglisht. Kjo ka ndodhur pasi Gjekë Marinaj dhe disa kolegë të vendeve
të tjera punojnë më shpejt se njerëzit në Amerikë për të bërë publikimin”, është shprehur poeti.
Ndërkohë i pyetur për fenomenin e librave të shumtë të ardhur nga Amerika, që kryesisht janë
bestseller, por jo detyrimisht letërsi e mirëfilltë, Turner ka theksuar: “Më vjen keq t’u them se
Amerika merr çdo të mirë nga çdo vend i botës dhe e përpunon për të mirën e saj, ndërsa çdo
vend tjetër i botës, merr më të keqen e Amerikës. Ky është realiteti. Ju kërkojmë ndjesë që kaq
shumë gjëra të këqija kanë ardhur nga Amerika”. I dominuar disa herë për çmimin “Nobel”, poeti
nuk e fsheh kënaqësinë që do t’i jepte ky çmim, ndërsa e sheh atë edhe si një mundësi për t’iu
përkushtuar tërësisht krijimtarisë. “Do t’i përdorja paratë e çmimit “Nobel”, duke vazhduar me
fantazinë. Ndoshta do t’i përdorja si mundësi lejimi për t’u larguar pjesërisht nga detyrat e mia
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profesionale, si dhe për të financuar publikime shtypi dhe interneti nga kompanitë ku talentet e
vërteta poetike, të reja dhe të vjetra, do të fitonin më shumë vëmendje se sa kanë marrë nga
industria e botimeve konvencionale”, ka thënë Turner. Ndërkohë që vazhdon të jetë i angazhuar
si pedagog, e ndërsa e ka shpallur se Shekspiri është obsesioni i tij, Frederick Turner e ka të
qartë se çfarë do të bëjë në të ardhmen: “Unë mendoj se nuk mund të shkëputem kurrë nga të
shkruarit e poezisë derisa të vdes. Edhe tani, puna ime akademike, profesionale dhe
pedagogjike shpeshherë më mbajnë larg zemrës së poetikës që krijoj. Kështu që çmimi,
faktikisht, mund të më lironte nga këto obligime që të shkruaja”.
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