
Kosova është në prag të historisë. 

Pavarësia është para nesh. Pres nga 

parlamenti i Kosovës të jetë në gjen-

dje ta deklarojë pavarësinë gjatë di-

tëve që vijnë. Ky do të jetë një proces 

i koordinuar për së afërmi me aleatët 

tanë, posaçërisht me partnerët tanë 

nga Bashkimi Evropian dhe SHBA. 

Prishtina dhe Beogradi kanë ka-

luar nëpër një periudhë të vështirë 

të bisedimeve të tendosura. Por një 

kompromis në lidhje me çështjen 

më të ndjeshme – pavarësinë – është 

i pamundur.

Tani, shumica e anëtarëve të 

Këshillit të Sigurimit të OKB gjithas-

htu e shohin në këtë mënyrë. Unë 

javën e kaluar isha në Nju-Jork, ku 

përsërita angazhimin e Kosovës ndaj 

procesit ndërkombëtar dhe dëshirën 

tonë të fortë për të punuar me alea-

tët tanë në krijimin e kushteve për 

pavarësinë e Kosovës, e cila së fundi 

do të ndihmojë forcimin e sigurisë 

në rajon dhe sigurisë në Evropë. Një 

Kosovë e pavarur duhet të jetë proces 

pozitiv.

Ka të tillë që mbesin të bindur se 

bisedimet duhet të vazhdojnë. Ata 

janë pakicë. Tani është koha për të 

lëvizur në fazën e ardhshme, për të 

lejuar Kosovën, Serbinë dhe regjio-

nin të përqafojnë dhe të fokusohen 

në procesin e integrimit evropian.

Përderisa fqinjët tanë rrisin bashkë-

punimin me BE dhe i përmirësojnë 

standardet ekonomike, Kosova...   

Meta sfi don “Dialog me Shqipërinë”, 
nis bisedimin me elektoratin e majtë 
Kryetari i LSI takohet me 
pensionistët korçarë, ku 
paraqiti projektligjin për 
moshën e tretë

Është parë qartë në media javët 

e fundit gara e krerëve të dy partive 

kryesore të opozitës, Rama e Meta, 

për të qenë protagonistë të së majtës 

në zhvillimet e fundit politike. Në 

procesin e bashkëpunimit me ma-

zhorancën për reformën në drejtësi, 

prej afro dy javësh janë shfaqur plat-

forma të ndryshme të dy partive, të 

paraqitura nga dy drejtuesit, Rama e 

Meta. Sapo Rama paraqiti një rezo-

lutë bashkëpunimi për reformën në 

drejtësi, Meta nxitoi të propozojë një 

plan veprimi për këtë çështje, që u 

pasua nga një propozim i Ramës për 

një pakt kombëtar për reformën në 

drejtësi. Por duket se këtë garë e ka 

fi tuar kreu socialist, pasi rezoluta që 

ai propozoi për bashkëpunimin për 

reformën në drejtësi, u miratua në 

Kuvend nga të gjitha partitë politike. 

Nëse mund të thuhet se është përcak-

tuar “fi tuesi” i garës së protagonistit 

të partive të majta për reformën në 

drejtësi, gara për bashkëbisedimin 

me popullin sapo ka nisur. Tani për 

tani, gara është e qetë, por nisur nga 

përvoja, duke u afruar drejt zgjed-

hjeve parlamentare, pritet që gara të 

ashpërsohet, pasi shanset që PS dhe 

LSI të jenë të bashkuara në zgjedhjet 

e ardhshme duket se janë të pakta. 

Kryetari i LSI, Ilir Meta, ka nisur 

bashkëbisedimin me kategori të 

caktuara, ku dhe është parashikuar 

të paraqiten projektligje konkrete për 

kategoritë, me të cilat do zhvillohen 

takimet. Një proces i gjatë bashkë-

bisedimi me të gjitha kategoritë e 

shoqërisë shqiptare pritet të vazhdojë 

përgjatë gjithë këtij viti, i ndarë në 

tri faza. Takimet me përfaqësues të 

moshës së tretë, të identifi kuara më 

shumë si elektorat i PS, japin qartë 

idenë e një gare ndërmjet PS dhe LSI, 

për të fi tuar elektoratin e njëra-tje-

trës. Kryetari i LSI, Ilir Meta...    5



Intervistë ekskluzive e 
studiuesit të njohur Gjekë 
Marinaj, dhënë nga SHBA 
për “ALBANIA PRESS”

 

 

 

Të bisedosh me një njeri të përma-

save të tilla si Gjekë Marinaj, nuk 

është e lehtë, por njëkohësisht është 

edhe një kënaqësi e veçantë. Edhe 

pse një 42-vjeçar, ai është një erudit, 

që shkon drejtë rritjes së përmasave 

të tij. Gjatë kohës që jetoj në Shqi-

përi ai bëri një udhëtim imagjinar 

midis ëndrrave, por pas viteve 90, ku 

emigroi në SHBA, Gjekë Marinaj 

preku realitetin. Falë pasionit për 

dije ai mbaroi një sërë shkollash, u 

bë pedagog në Richland College, në 

SHBA, por nuk harroi pasionin e 

madh , letërsinë. Librat të tij tashmë 

janë në dorë të lexuesve. Potenca in-

telektuale e Gjeke Marinajt tashmë 

ka dalë jashtë kufijve të SHBA-së. Ai 

ka marrë pjesë në disa konferenca 

ndërkombëtare, duke përfshirë atë 

ALTA ku moderoi shkrimtarët in-

ternacional prefsh këtu edhe poetin 

grek Yiorgos Chouliaras, aktualisht 

sekretar i shtypit pranë Ambasadës 

Greke në Washington.

Poezitë e tij plot ndjenjë janë pjesë 

e formimit të tij të gjithanshëm. Këto 

dhe cilësi të tjera, që plotësojnë por-

tretin e Gjekë Marinajt kanë bërë që 

ai të respektohet edhe prej kolegëve 

duke e ndihmuar atë për themelimin 

e Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptaro 

– Amerikanë, në vitin 2001, duke e 

pranuar atë si President të saj. 

Gjekë Marinaj nuk është vetëm 

një studies i njohur por edhe një bas-

hkëshort i mirë. Ai vazhdon të jetë i 

tillë, që nga nëntori i vitit 1992, ku 

siç thotë edhe vetë, u gjeta plotësisht 

i gatshëm ta kaloj segmentin jetësor 

nga djalë në burrë.

Por Marinaj edhe pse jeton në ven-

din e shkencës, që flet me një “gjuhë” 

të veçantë, nuk e harron vendlindjen. 

“Nuk mund të harroj se Shqipëria më 

formoi, më bëri njeri. Amerika më 

dha mundësinë të bëhem një njeri 

më i ditur. Shpirtërisht unë jam ven-

dlindja, fëmijëria ime. Pa to nuk do 

të kisha substancën e domosdoshme 

për të ecur përpara, për t’u komple-

tuar si njeri dhe si intelektual”.     

 

Si e kalon ditën një studiues i njohur 

si ju?

“Koha për mua është një problem 

serioz. Tërësia e gjerave që kanë nevo-

jë për vëmendjen time akumulohet 

përtej mundësisë fizike për t’i kryer 

ato me përgjegjësinë që meritojnë. 

Unë merrem me kohën seriozisht, 

me shpërfilljen e saj,  ashtu siç janë 

marrë Platoni, Augustini, Shekspiri, 

Elioti, Fraser  e shumë e shumë të 

tjerë para meje. Megjithatë, të trego-

hem i sinqertë me lexuesin, akoma 

nuk jam në gjendje ta përcaktoj se 

çfarë është koha dhe çfarë duhet të 

bëjmë me të. Ajo që di është se koha 

ekziston dhe se si fenomen është shu-

më më e komplikuar se mundësitë qe 

kemi deri tani për ta kuptuar plotë-

sisht atë. Për mua ajo është më shpesh 

një problem fizik, pra 24 orë në ditë 

nuk më mjaftojnë. Ja një shembull. 

Në kuptimin social, ne si shoqëri 

njerëzore kemi rënë dakord që një 

orë të ketë 60 minuta. Mirëpo, nëse 

jam i ngjeshur në një trafik rrugor, 

kur më duhet të jem diku patjetër 

në një orë të caktuar, koha merr dy 

kuptime krejt të kundërta për mua. E 

njëjta kohë, kur është fjala për kohën 

që kam parashikuar se do më merrte 

rruga (në kushte normale)  dhe koha 

që kam në dispozicion për të arrit në 

vendin e dëshiruar, çdo minutë më 

ngjan se ikën me shpejtësinë e një 

sekonde. Në të njëjtën kohë , në të 

njëjtin trafik, koha që kaloj i bllokuar 

në mes të trafikut më duket se nda-

lon, më duket se çdo minutë merr një 

orë për të kaluar. Pra koha papritur 

më bëhet një problem fizik (nuk pret 

mua) dhe një problem psikologjik që 

ecën me kahe të kundërta me nevojat 

e mia, duke ecur më shpejt se sa du-

het në rastin e parë dhe më ngadalë 

se sa duhet në rastin e dytë.  Por, na-

tyrisht, edhe sikur të kisha njohuritë 

e nevojshme për ta manipuluar, për 

ta ndaluar sistemin kohor, nuk do e 

bëja këtë. Sepse koha nuk do të ishte 

më kohë, ajo do të kthehej në përjetë-

si. Megjithëse koha ka potencialin e 

një konf likti serioz shkencor, unë 

kam gjetur mënyrat e mia të merrem 

me të. Unë, në lidhje me kohën, gjej 

komfort tek konkluzionet e mend-

jeve të ndritura qe e kanë studiuar 

atë. Mendimi i Teilhard de Chardin 

se koha është kënaqësia e Zotit, është 

frymëmarrja aktuale e shenjtërimit, 

me qetëson sepse gjërat duket të jenë 

të paraprogramuara për mua. Pra për 

një gjë që unë nuk jam në kontroll të 

plotë, nuk ndjej përgjegjësi të njëjtë 

sikur të isha në kontroll. Elioti, i cili 

na sugjeron që ta shohim realitetin sh-

pirtëror sikur të jetë në pozicionin 90 

gradë të rrotullimit të kohës, më bën 

që të mendoj se është e pamundur ti 

kryejmë të gjitha detyrat njerëzore 

në kohën që kemi në dispozicion. Po 

ashtu, midis të tjerëve, Platoni na më-

sonte të mos merakosemi me kohën, 

sepse ajo lëviz, dhe çdo gjë që lëvizë 

nuk e ka gjetur akoma pozicionin e 

vet—që do të thotë nuk është perfekt. 

Pra nëse koha nuk është perfekt, as ne 

nuk mund të jemi plotësisht të tillë. 

Pra, për arsye kohe (qesh) le ta lëmë e 

kaq shpjegim rrjedhën e problemeve 

që kam me të”.

Përveç studimeve tuaja në fushën 

e letërsisë, çfarë ju pëlqen tjetër të 

bëni?

“Më pëlqen shumë antropologjia 

dhe fotografia. Kuptohet që mënyra 

me e mirë e futjes në thellësi të shken-

cës të së parës dhe të artit të së dytës 

është udhëtimi për në sa më shumë 

vende, dhe sa më në thellësi të ven-

deve të botës. Natyra, pas të cilës jam 

i pasionuar dhe i dashuruar, është 

esenca e ekzistencës së tyre. Unë e gjej 

shumë interesante njohjen nga afër 

të origjinës dhe zhvillimin fizik dhe 

kulturor të njerëzve të ndryshëm. 

Dua të di sa më shumë për karak-

teristikat biologjike, zakonet dhe 

besimet sociale të tyre. Nuk mund 

të largohem kurrë nga kurioziteti 

se cilat janë ngjashmëritë dhe diver-

gjencat tona me gjallesat e tjera. Duke 

ndjekur interesat e mia në studimin 

e humanëve dhe të punës së tyre 

zgjeroj horizontin rreth natyrës dhe 

esencës së njerëzimit. Çdo të veçantë, 

çdo të re që mund të zbuloj unë ose 

të mund të shoh me sy pasi ta kenë 

zbuluar studiuesit, kam dëshirë ta 

fotografoj me aparatin tim qoftë në 

bardhezi qoftë në formë digjitale. 

Për mendimin tim, tani më shumë 

se kurrë ka ardhur koha të mendojmë 

edhe në mënyrë vizuale. Madje edhe 

fjalët e konceptet e përgjithshme 

nganjëherë na e kufizojnë rrjedhën 

e përshtypjeve për gjerat e rralla dhe 

ato të zakonshme. 

Fjala vjen, kur e shikojmë një ob-

jekt vetëm me syrin e së përgjithsh-

mes apo me atë tipik, shpesh na shpë-

ton objekti në vetvete. Ne tentojmë të 

udhëtojmë të shohim Pyllin e Shiut, 

dhe jo një peme të veçantë të tij. Kur 

jemi në një park botanik tentojmë të 

shohim lule dhe jo specifikisht këtë 

apo atë lule. Kur shkojmë në një vend 

të huaj tentojmë të shohim njerëz 

dhe jo një prej tyre sado interesant 

të paraqitet ai apo ajo. Pra, në një farë 

mënyre, në kontrast me traditën, të 

shohësh do të thotë të harrosh aq sa 

do të thotë të kujtosh. Aparati foto-

grafik më ndihmon si të përqendro-

hem në të veçantat e udhëtimeve të 

mia ashtu edhe për t’i marrë ato me 

vete për t’iu referuar prapë në një 

kohë tjetër”.    

Gjekë Marinaj: Shpirtërisht unë jam vendlindja



A mbani lidhje me vendlindjen?

“Para disa ditësh kam dhënë një 

intervistë për programin e parë të 

Radio Tiranës, ku gazetari i saj, Demir 

Gjergji, më bëri të njëjtën pyetje. Për-

gjigjja ime është e njëjtë, të paktën në 

esencë. Sikur të mundohesha ta jetoj 

jetën pa vendlindjen time, do të ishte 

sikur të mundohem të ndërtoj një 

pallat duke filluar nga kati i dytë. Pra 

realisht është e pamundur. Imagjina-

ta nuk mjafton. Nuk mund të har-

roj se Shqipëria më formoi, më bëri 

njeri. Amerika më dha mundësinë të 

bëhem një njeri më i ditur. Unë jam 

dakord me sociologët funksionalistë 

të cilët besojnë që të gjitha shoqëritë 

tentojnë të jetë e organizuara, të sta-

bilizuara dhe se kanë një sistem in-

tegrimi që mbijeton pak-a-shumë në 

akord me vlerat që njeriu ushqen në 

fëmijëri. Shpirtërisht unë jam ven-

dlindja, fëmijëria ime. Pa to nuk do 

të kisha substancën e domosdoshme 

për të ecur përpara, për tu komple-

tuar si njeri dhe si intelektual”.

Ju jetoni që nga viti 1990 në Ame-

rikë. Flitet shumë për integrim. Ju 

jeni një shembull kuptimplotë i 

kësaj fjale. Si ia keni arritur?

“Mishërimi me një strukture speci-

fike sociale përkufizohet në mënyra 

të ndryshme nga njerëz të ndryshëm. 

Për ne shqiptarët që jemi “deformuar” 

apo formuar nën mbikëqyrjen e re-

gjimit komunist, Amerika është një 

parajsë e vërtet pas një ferri të tmerrs-

hëm. Në njërën anë,  ajo të jep lirinë 

të bëhesh pjese e jetës së saj globale, 

nëse e dëshiron atë. Nëse universi 

shoqëror ekzistues nuk është pjesë e 

preferencës tënde, Amerika të krijon 

mundësinë që të përzgjedhësh nga 

aktualiteti social që ka ose të shpikësh 

një univers të ri sipas kodeve morale 

dhe shoqërore që ke. Kërkesat e mija 

ndaj Amerikës kanë qenë po ato që 

kam, që kam pasë ndaj Shqipërisë: 

midis te tjerash, shprehje të lirisë fja-

lës, një mundësi të pakufizuar shkol-

limi, një vend pune me të cilin mund 

te jetoja në mënyrë të civilizuar, dhe 

siguri për jetën. Ndryshimi është se 

këto kushte në Shqipëri ishin një ën-

dërr në Amerikë janë një realitet”.

Si ja shpërbleni Amerikës këtë mi-

rësi kaq të madhe që ju ka bërë?

“Thjeshtë, duke u bërë pjesë e 

strategjisë jetësore të saj. Për mua, 

Amerika fillon te njeriu më i afërt 

që gjendet pran meje, te gruaja ime, 

te studentët e mi, te kolegët, te i pan-

johuri që kalon atypari. Ndonëse jam 

human, dhe humanet e gëzojnë të 

drejtën të dalin nganjëherë nga vetja, 

me ta në mendje dal nga shtëpia në 

mëngjes. Jam i ndërgjegjshëm se nuk 

mund të ndryshoj jetën e Amerikës 

ashtu siç e bëri ajo për mua, por kjo 

nuk më ndalon të jap ndihmesën 

time modeste nga njëri njeri tek tje-

tri, nga njëra ditë tek tjetra. E filloj di-

tën me objektivin që të bëj më shumë 

se sa të jem pjesë e projekteve, pra të 

kontribuoj me të gjitha mundësitë e 

mia në to. Shkoj te kolegji dhe hyj në 

klasë i përgatitur që jo vetëm të mësoj 

studentët, por t’i frymëzoj ata për të 

vënë në jetë ato që mësojnë aty. Nëse 

dikush më bën një të padrejtë, bëj ç’të 

jetë e mundur që jo vetëm t’ia falë 

gabimin, por ta harroj atë. Për çdo 

detyre që kryej, nuk mjaftohem duke 

shpresuar se puna ime është e kryer 

sipas të gjitha standardeve të kërkua-

ra, por i kërkoj vetës llogari deri sa një 

gjë e tillë bëhet realitet etj. etj. Këtu 

falja “mirënjohje” merr përmasa kup-

timore që gjenden përtej përbërjes së 

saj si një pjesë e thjeshtë e leksikut të 

përgjithshëm. Në lidhje më këtë pikë, 

jo rrallë e gjej veten të tretur diku 

midis realistit dhe idealistit”.

A jeni i martuar zoti Marinaj?

“Po, gruaja ime është rumune dhe 

quhet Dusita” 

 

Martesa juaj me Dusitën, pra me një 

vajzë rumune, është një rast disi i 

veçantë. Nëse nuk përbën ndonjë 

sekret, a mund të tregoni historinë 

e kësaj lidhjeje?

“Kur jam takuar me Dusitën për 

herë të parë, kisha më pak se një vit 

në Amerikë. Isha 27 vjeç. Gjatë atyre 

muajve me dukej sikur jeta më kis-

hte shtyrë në labirintet e saj më të 

panjohura. Ndër ato kushte, martesa 

ime ishte thjeshtë një fenomen astro-

nomik. Në nivel personal, fjala “grua” 

ishte një mit, një përbërje qiellore 

rreth së cilës nuk doja të dija as për 

ndërtimin, as përbërjen, as prejard-

hjen, as vendin e saj në hapësirë, e aq 

më pak të jem zbatues i ligjeve apo 

shoqërues i lëvizjes së një gruaje. Me 

pëlqenin vajzat, jo gratë. Rinia, me të 

gjitha privilegjet e saj, sikur e bënte 

të ligjshëm shikimin për një vajzë 

akoma më mirë nga ajo që mund të 

kishe në mendje. Më 19 maj të vitit 

1992, pashë një vajzë që po fliste ru-

manisht me një nga vajzat e repartit 

ku punoja. Pasi Dusita u largua, mu 

duk sikur edhe qetësia  ime iku pas 

saj. Diku në mes të 100 ndërrimeve të 

çehres së fytyrës, u afrova dhe pyeta 

rreth saj. Pas diç më pak se pesë mua-

jsh, pikërisht në ditën e parë të nënto-

rit, 1992, u gjeta plotësisht i gatshëm 

ta kaloj segmentin jetësor nga djalë 

në burrë. Pra pranuam unazat e njëri-

tjetrin, që ne të dy edhe sot e kësaj 

dite, mendojmë se domethënia e atij 

procesi është çmimi më i madh që 

ka krijuar Zoti për njerëzimin dhe 

njerëzimi për vete”.

Kush e bën pazarin tek ju?

“Zakonisht, Dusita. Nganjëherë da-

lim bashkë.  Kjo ndodh veçanërisht 

kur jam duke studiuar për një kohë 

të gjatë, sidomos nga ato materialet 

që kërkojnë një përqendrim më të 

madh se sa ofron kapaciteti trurit tim 

për ta thithur dhe sistemuar informa-

cionin e ri në kanalet e përshtatshme 

dhe të qëndrueshme të tij. Kjo më jep 

mundësinë të freskoj jo vetëm mend-

jen, por edhe ndjenjat. Momentet që 

kaloj me Dusitën kurrë nuk janë të 

mjaftueshme për mua. Kësisoj koha 

midis njërit pazar dhe pazarit tjetër 

na ofron mirësinë e dy aspekteve të 

rëndësishme jetësore—produktet 

materiale për të jetuar si njerëz të 

civilizuar dhe një dritare shtesë për 

të shikuar drejt në sy njëri-tjetrin, për 

të dëgjuar vetëm zërat e njëri tjetrit, 

për t’u përqendruar vetëm në jetën 

e njëri tjetrit, për të jetuar si burrë-

e-grua në kuptimin më sublim të 

dashurisë”.

Atëherë, që të mos iki nga pyetja që 

pata planifikuar të bëj para kësaj, 

cila është blerja e fundit që ju, per-

sonalisht, keni bërë?

“Kam blerë një punim fotografik 

të riprodhuar të fotografes së njohur 

Sam Taylor-Wood që titullohet “Ma-

rianne Faithfull”. Ngaqë më mungon 

koha (dhe që andej qetësia) të shpen-

zoj kohë nëpër dyqane, zakonisht 

shkoj direkt te vendi ku e di se mund 

të gjeje atë gjë që dua. Këtë here nuk 

ndodhi ashtu sepse pata vështirësi 

ta gjej këtë punim të montuar në 

një kornizë të përshtatshme. Ishte 

një dhuratë me rastin e “Krishtlind-

jes” për një kolegun tim, që nuk del 

kurrë nga zyra e punës. Pra ishte një 

peshqesh dhe një sugjerim (me hu-

mor) se jashtë dyerve të zyrës dhe të 

klasës akoma ka jetë. Ngaqë gruaja 

e tij (edhe ajo pedagoge) qeshi me 

të madhe kur e pa, besoj se ia arrita 

qëllimit”.

Për kuriozitet, pse pikërisht “Ma-

rianne Faithfull” për një pedagog? 

A mund të na e përshkruani me pak 

fjalë atë punim artistik, që të kup-

tojmë arsyetimin tuaj për ta blerë 

atë?

“Le të shpjegohem se “Marianne 

Faithfull” është një vepër artistike 

erotike dhe soditëse. E shoqja e pe-

dagogut në fjalë gjithmonë ankohet 

duke qeshur se “ai është i martuar 

me zyrën akademike e tij jo me të.” 

Natyrisht ana artistike e fotografisë 

ka shumë vlera që përkonin me kus-

htet jetësore dhe me shijet e tij për 

artin. Pra qe një peshqesh më shumë 

domethënës se sa i shtrenjte. Madje 

edhe montimi i imazhit ishte bërë 

në mënyrë kreative: fytyra e sub-

jektit, pra e zonjës Faithfull, është e 

shpërndarë në dy pjesë mu në mes të 

golfit të trikos ngjyrë hiri, sikur pjesa 

qendrorë e flokëve të saj biondë, re-

fuzon pa as pikën më të vogël të për-

gjegjësisë, të qëndrojë si duhet mbi 

ballin e saj. Me sytë të rënduar me një 

ngjyrë të zezë makijazhi, me buzët të 

rënduara nga një të kuq të theksuar 

buzësh, ajo vështron e tretur në hapë-

sirën përpara saj. Hapësira midis dy 

kornizave e strukturon imazhin në 

mënyrë aktive dhe thekson formën e 

përsosur nga ana simetrike. Fotogra-

fia qe e përshtatshme jo vetëm nga 

bukuria femërore e subjektit, por më 

tepër për vlerat artistike që sjell për 

dashamirësit e arteve pamore. Përdo-

rimi i fotografimit nga afër nga ana 

e autores autorizon dimensionet e 

formës në hapësirë. Rrumbullakimi 

organik i fytyrës së subjektit është 

e theksuar nga disa trekëndëshe të 

heshtura verdhësie që në pozicion 

diagonal rrethon pjesën e sipërme të 

kokës së subjektit, duke i vënë qoshet 

e sipërme në balancë me trikon e saj 

bojë-hiri të lehtë dhe me kufijtë fun-

dor të anës së poshtme të imazhit. 

Organizimi i ekzagjerimit të syve dhe 

të gojës në një seri elementesh rrum-

bullake përben peshën vizuale të fo-

tografisë. Faithfull (që në shqip, kup-

timin më të përafërt të interpretimit, 

sidomos brenda parametrave të idesë 

së fotografes, do ta ishte “e ndershme, 

e besueshme” në kuptimin e gruas 

ndaj burrit) jepet vizualisht plot om-

nipotence, duke e përpirë të gjithë 

potencialin e hapësirës përreth. Nga 

ana tjetër, efektet e vlerave të kontras-

tit janë pikërisht një imitim i omni-

potencës. Kësaj femre, si subjekt, nuk 

i mungon asgjë. Imazhi i fotografuar 

i saj sikur të fton në një dyluftim ero-

tik dhe që andej shfaqet plotësisht e 

plotë si femër. Pranëvendosja e dritës 

dhe errësirës në një fytyre të vetme 

sugjeron një veçanti të vrazhdë të 

Simpoziumit të Platonit—ky si trup 

shpirtëror (krejt ndryshe nga perso-

nazhet e librit “Shtëpia e Shpirtrave” 

të Isabel Aliendes) duket e “tretur” 

në kërkim të pjesës tjetër të saj. Këto 

dyzime diktojnë fuqi nën sipërfaqen 

të hollë të ngurtësisë dhe lirshmërisë, 

të natyrales dhe të artificiales, të fshe-

htës dhe të shfaqurës, të emocionit 

dhe të indiferencës etj. Shkurt një 

punim që kolegut tim do i kujtonte 

se shtëpia dhe gruaja e tij janë jeta e 

vërtet, jo zyra e punës”.

Lexuesit e shumtë të gazetës sonë, 

mbase kërkojnë të ju njohin më 

mirë, ndaj në këtë pikë të bisedës 

sonë do të ishte me interes një pre-

zantim. Pra, kush është Gjekë Ma-

rinaj? 

“Megjithëse jam 42 vjeç, akoma e 

ndjej veten të dhënë pas çudirave të 

natyrës së argumentit. Një logjikë që 

më detyron ta njohë mirë, sepse ës-

htë e vetmja armë me të cilën mbroj 

mendimet e mia publike për njeriun 

dhe botën. Ky impuls, në mënyrë 

natyrale, me ekspozon te një degë 

tjetër të filozofisë jetësore, te ajo e 

epistemologjisë. Asnjëherë nuk nd-

jehem i kënaqur me diapazonin e 

njohurive që kam rreth kufijve dhe 

natyrës së dijes. Jeta akademike, që 

tashme ka zëvendësuar më shumë se 

gjysmën e jetës time personale, është 

plot pyetje. Ndaj epistemologjia ës-

htë e rëndësishme për mua, sepse 

nganjëherë ndodh që gjatë procesit 

të zbërthimit të një pyetjeje, arrij në 

konkluzionin që është gati e pamun-

dur të di me saktësi se cila përgjigje 

është më e sakta për filan pyetje. Një 

pjesë e mirë e këtyre pyetjeve kanë 

të bëjnë me botëkuptimin tim me-

tafizik, me përparësinë që i kushtoj 

studimit të natyrës më të skajshme 

të realitetit. Ndoshta këtë aspekt të 

formimit tim si njeri duhet ta lidh 

me fëmijërinë, ku gjithmonë bezdisja 

mësuesit duke u bërë pyetje që kishin 

të bënin me ekzistencën e gjerave: 

“...a është e mundur të ekzistojmë 

edhe pasi trupi ynë të jetë i pajetë?” 

e pyetje të tilla që vetëm mësuesit 

kanë durim ti dëgjojnë. Si adoleshent 

mendoja se ngacmime të tilla ishin 

të ligjshme sepse naiviteti fëmijëror 

ishte i ligjshëm, sepse fëmijëve nuk u 

kërkohej zbatimi i kodeve të etikës siç 

u kërkohej të rriturve. Mirëpo tani e 

kuptoj se nuk është ashtu. Ato pyetje 

e kishin etikën brenda dhe se etika 

është një fushë e pafundme studime. 

Megjithatë, sa herë që më jepet mun-

dësia zë e studioj sjelljet e të tjerëve, 

që të mësoj prej tyre, tek vendosi 

për sjelljet e mia ndaj njerëzve, ndaj 

shoqërisë. Kurse si poet e gjej veten 

përherë e më shumë të zhytur në 

dritën e estetikës, të studimit të pë-

rhershëm të artit, bukurisë në jetë. 

Me fjalë të tjera, zoti Bigza, akoma 

jam një njeri që vazhdoj të studioj 

mundësitë e mia për të ndryshuar sa 

më shumë gjëra që duhen ndryshuar 

në jetën time dhe të tjerëve”.             

Cili është mesazhi juaj për bashka-

tdhetarët tuaj këtu në Greqi?

“Shqiptarët dhe grekët janë sa të 

ngjashëm aq edhe të ndryshëm në 

kulturat respektive bashkëkohore. 

Normat dhe vlerat e një kulture nuk 

mund të gjykohen në mënyrë arbitra-

re nga një kulturë tjetër. Prej vitesh, 

kam një motër dhe dy vëllezër që me 

familjet e tyre jetojnë në Greqi. Unë 

jam i ndërgjegjshëm se njerëzit ngan-

jëherë krijojnë një kulturë të modi-

fikuar në mos të re në përpjekje për 

t’u adaptuar. Çmimi që detyrohemi 

të paguajmë ka të bëjë me efektet di-

rekte dhe anësore të këtyre ndryshi-

meve. E keqja është se ato shpesh vinë 

si rezultat i presionit dhe i kërkimit 

të mundësive për diçka më të mirë 

në jetë brenda kulturës shoqërore që 

i rrethon ata. Në këtë mes, krenaria e 

shqiptarëve dhe shpirti konkurrues i 

tyre me të gjitha të mirat që ka përben 

edhe problemet e veta. Ata, brenda 

më pak se 20 vjetësh, duan të jenë 

në të njëjtin nivel me Grekët që janë 

aty me mijëra vjet. Ndonëse kjo gjë 

mund të jetë e mundshme në raste të 

rralla, për shumicën, sidomos në as-

pektin ekonomik, është e pamundur. 

Me këtë në mendje, ajo që u sugjeroj 

dy vëllezërve dhe motrës është këm-

bëngulja e tyre për të konkurruar me 

grekët në aspektin jo-material. Nëse 

ata duan të ndjehen të barabartë me 

grekët, këtë mund ta arrijnë në një 

fushë të jetës që është shumë më e 

rëndësishme se ajo ekonomike e ças-

tit. Pra ata mund të shkëlqejnë në kri-

jimet abstrakte të humanizmit—më-

simi i gjuhëve të huaja, për shembull, 

(nëse një grek ka një restorant apo 

një hotel, dhe ju flisni anglisht dhe 

ai flet vetëm greqisht, greku është i 

detyruar të të punësojë për të komu-

nikuar me të huajt—pra duke të venë 

mbi veten). Nuk duhet të harrojmë 

se Grekët janë humanë dhe ashtu si 

shqiptarët edhe ata kanë dëshirë të 

respektohen, të kuptohen, të vlerë-

sohen dhe të marrin vëmendjen e 

duhur në marrëdhënie me të tjerët. 

Për këtë duhet vetëm njohje, dhe bu-

rimet më të mira të njohurive e kanë 

origjinën te libraritë apo bibliotekat, 

të cilat janë me dyer të hapura për 

shqiptarët. Shqiptarët që jetojnë në 

Greqi mund të kenë ide më të mira 

se unë kur është fjala se çfarë është e 

mirë për ta, dhe kjo është e ligjshme. 

Por ajo që di unë është se rezistimi i 

njohjes se kulturës se artë (të vjetër 

dhe të re) greke, lënia pas dore e më-

simit të greqishtes, të jetosh dhe të 

veprosh me mendimin se shumica e 

grekëve janë të këqij apo racistë, nuk 

është vetëm një gabim i madh, por do 

të thosha, është një faj i madh. 


