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Printo

“Jam rritur në kohën e Jugosllavisë, madje në vitet që quhen të arta të saj, ato të 1980-tës

dhe mund të them se ajo periudhë ishte e mirë si tentativë për të krijuar një letërsi

jugosllave, por sistemi ishte i atillë që nuk e lejonte”, tha Faruk Shehiç nga Bosnjë e

Hercegovina në ditën e fundit të festivalit ndërkombëtar të literaturës “Polip”, në

Prishtinë.

Në debatin midis Shehiç, Basri Çapriqit nga Kosova, Ivana Simiç Bodrozhiq nga Kroacia,

Alida Bremer nga Danimarka/Kroacia dhe Jovica Ivanovski nga Maqedonia u rrëfyen

kohërat kur ishte Jugosllavia e përbashkët dhe letërsia e saj, me temën “A ekziston letërsia

post YU?”. Në këtë debat, Faruk Shehiç (BH) tregonte se si mundësitë e një zhvillimi për

të pasur letërsinë jugosllave kanë qenë të gjithanshme.

“Megjithatë kanë qenë disa suplemente politike serbe që babai im i lexonte dhe në to kanë

qenë disa propozime për libra serbë që mund t’i porositnim dhe babai im i blinte disa nga

to dhe kësisoj kam pasur një njohje me letërsinë serbe, por kur babai ndaloi së lexuari ato,

në Jugosllavi nacionalizmi u bë zë i gjithçkaje e jo vetëm i politikës”, shtoi Shehiç.
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Ai, gjatë bashkëbisedimit në edicionin përmbyllës të festivalit të poezisë “polip”, tha se

gjendja e tanishme ku letërsitë e ish-Jugosllavisë janë të lidhura mes vete dhe kanë filluar

ta njohin veten, duket sikur Jugollavia e viteve ’80.

“Megjithatë unë nuk kam nostalgji për ato kohë, ngase ne, tek tani po e njohim njëri -

tjetrin. Pajtohem se kemi shumë pika të përbashkëta në letërsitë tona, sikur trauma e

luftës, apo sistemet e shteteve në Jugosllavi, por nuk është se funskionojmë në një

hapësirë të përbashkët” ka thënë Shehiç.

Ndërsa profesori universitar Basri Çapriqi, që i përket gjeneratës që ka jetuar në atë kohë

të Jugosllavisë, tha se ka pasur një tendecë për të krijuar letërsi të Jugosllavisë, por kurrë

nuk është krijuar.

“Ka pasur periudha që letërsia shqiptare i ka përkitur hapësirës kulturore të Jugosllavisë

dhe jo asaj të Shqipërisë” ka thënë Çapriqi. Ai foli për dy përvojat e tij për të gjetur rrugë

për të rindërtuar në njëfarë hapësire kulturore post jugosllave, pas luftës.

“E para ka qenë revista “Sarajevo Sveski” që është organi i vetëm që ka luajtur rolin

kryesor, që në fillim të gjithë kanë hezituar për të botuar aty, sepse kanë pasur frikë dhe

kompleks se mos t’u vihet etiketa e nostalgjikëve të Jugosllavisë. Por, më vonë kur kjo

revistë ka publikuar cilësi, të gjithë shkrimtarët kanë botuar aty. Tjetra është “Pen

Qendra”, ku në Kongresin e fundit ne kemi krijuar rrjetin ballkanik të letërsisë dhe ky

është një organizim serioz i letërsisë post jugosllave”, ka thënë Çapriqi, i cili shtoi se

letërsia e post Jugosllavisë është ajo që quhet letërsia ballkanike, dhe sipas tij, kjo është një

zëvendësim që është bërë për Jugosllavinë.

Në këtë debat u tha se në të vërtetë nuk ka pasur ndonjë letërsi jugosllave, sepse

gjithmonë ka pasur ndarje dhe se shtete të caktuara nuk kanë lejuar letërsi të vendeve që i

kanë konsideruar armike. Gjithashtu as tash nuk ka ndonjë krijim të letërsisë post

jugosllave për shkak të globalizmit.

Vazhdimësia e debatit kaloi tek Ivana Simiq Bodrozhiq nga Kroacia, pjesë e panelit

debatues, e cila tregonte se kur kishte shkuar në shkollë, që nga klasa e parë fillore e deri

në diplomim universitar, sistemi i shtetit të saj, sipas kroates Bodrozhiq, nuk e ka

mundësuar njohjen e literaturës nga vendet tjera.

“Edhe tash që jemi në një territor që nuk quhet Jugosllavi, nuk është se kemi ndonjë

bashkëpunim si tërësi territoriale. Literaturat e vendeve të ish- Jugosllavisë janë ende në

procesin e njohjes me njëra-tjetrën”.

Ajo ka shtuar se në këtë kohë të avancimit të mjeteve teknologjike është e pamundur të

flitet për ndonjë letërsi që i takon një terësie territoriale të caktuar. Kurse Alida Bremer

nga Kroacia dhe Danimarka, e cila është lidhur me literaturën e Jugosllavisë, duke

përkthyer vepra të shkrimtarëve të kësaj hapësire, ka pohuar se nuk ka ekzistuar një

letërsi jugosllave, pas dominimit të gjuhëve të tjera.

“Ka qenë e pamundur për shkak të dominimit të gjuhëve si serbishtja dhe të tjerat të

ngjashme duke u lënë anash si për shembull gjuha serbe apo ajo sllovene. Kësisoj,

literatura nga këto dy gjuhë nuk ka qenë pjesë aq e madhe e letërsisë në Jugosllavi” ka

thënë Bremer.

Pas një pauze të shkurtër, pjesëmarrësit e “polip” vazhduan me leximin e poezive të tyre.

Mes tjerëve që debatuan, lexues të poezisë ishin Jovica Ivanovski nga Maqedonia, Ervina

Halili, Genc Kadriu, Adrian Haxhaj, Arben Idrizi dhe Doruntina Vinca nga Kosova dhe

Millosh Zhivanoviq nga Serbia, të cilët u moderuan nga Nita Hasani dhe Arben Zharku.

Për relaksimin e debatueve të letërsisë, në përmbylljen zyrtare të edicionit të tretë të

Festivalit Ndërkombëtar të Literaturës “polip”, me muzikë Jazz u përkujdes Eldita Tarani

dhe Pure Jazz Trio.

Ndërsa, përkrahja e këtij festivali erdhi nga “Allianz Kulturstiftung”, “Goethe Institut”,

“Traduki”, “Olof Palme International Centre”, “Robert Bosch Stiftung” dhe Komuna e

Prishtinës. “polip” është organizuar për herë të tretë nga “Qendra Multimedia” në

Prishtinë dhe në bashkëpunim me suplementin “Beton” nga Beogradi.

Shqiptarët e
arratisur nga i
Trikalas vrasin një
polic grek

Helmohen dy
minatorë të
“Trepçës”

Kush do t’i fitojë zgjedhjet e 23 qershorit në
Shqipëri?

 Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
- PD 

 

 

KOMENTO

Log in Log in to Facebook to see your friends'

recommendations.

Kur këngët janë “dathë”

10 people recommend this.

Kadare: Pushtimi osman nuk i ka

mbrojtur shqiptarët nga sllavët

31 people recommend this.

“Ata turqë, ne kaure“

318 people recommend this.

Më thonë Branko Manojlovski, por unë

jam shqiptar

345 people recommend this.

Facebook social plugin

Recent public discourse on matters of 

religion and private sphere highlights 

the self-subordination gene! #Kosova

 #Kosovo

Blerim Vela 

@Blerim_Vela

TİKA işbirliğinde #Kosova'lı öğrencilere 

tarihi ve kültürel gezi programı 

düzenlendi.

tika.gov.tr/haber/kosovali…

 pic.twitter.com/rSaPWrz18V

TİKA 

@Tika_Turkey

Show Photo

30m

59m

#kosova

Tweet #kosova

KRONIKA E ZEZË

BALLINA

Ballina e Gazetes
ne PDF

Download

E Diel, 16 Qershor 2013

THUAJE ME ZË

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7966%2Fkur-kenget-jane-dathe&h=xAQFlKxpz&enc=AZMFJX8Wb8rGBrYMOQbVi0yUgRF8dvO9sT7RlE1HuRLJ4-21oTgWY5eydrzSEE8FwzbpjHofU8ZgjN8LlxKuEeUsyDCrARV3-Q1-pdFW-Yd_g0Ej0xXmd5zTQlEkvbBKfByqhZygzxlRJ3Irrw2-IzbvJm4sH7B3rbZI-hndQhsG46jVClxgPL4bRMBnUyY216NKNueMzYtbWcbmnHp00J253sGzooIzp6hAC09_xsaDUABvH7UiRuS9EgtkwaxsrmtIDjeTjGN2Q3rScxkbpciG&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F8023%2Fkadare-pushtimi-osman-nuk-i-ka-mbrojtur-shqiptaret-nga-sllavet&h=gAQFKQpyT&enc=AZOcX2_TFpWgXf5nRWgfYm32dCBrCd-Q5i8gxWVcNBjDRMuJGpXVvjk1VC3tChLLOvNvxS8gDlMS0nqy0PBKHlBNYfrb6Sbw2WbEseFmSMtrENPrVqZTaxRgNXHDEflYdDMWUI9USKUnOM1KUBzeJmnOVm2LzaypwoyF0b-bMPXyLCNCuXt7hr6HIXbRjqt0sHf5UgUS0KqXGe57NnhmhTJS5aQ8CrLYiM7AEgxxnJ6ZcW7n8hPtaoEZfkDtd_2C64wGRYUS0s-iy4WPh3wTkcix&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7922%2Fata-turqe-ne-kaure&h=LAQEM7pTG&enc=AZNmH50PO8b_6OC-LLeQAuDZ4waxkCqy1UglI7gp_3TunMbQcHb_zribrVCU1YqJPW7hGXJs9OMhY8eZuOLdCAAS5ItJaxb8_VPxBYs8HeriB11-hnOEFFRTn6LR6PpXnhNPx3YxlOIDxobSLhywE5IPR0kkmwk8xQhg-llI7aYwhu1QDXcKGIWh3fQCvPgZtJEAnFpeFlz7_bXR5Ntc7_Fj8VQVYDRgf7vA1lQ53UJBwNSmxpmcWdTpA3jz1Fwiw7eHdW7oSGsCeS-XxszCEQdX&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7865%2Fme-thone-branko-manojlovski-por-une-jam-shqiptar&h=oAQGKjfEH&enc=AZOSpiAOtoC12Px4pg_OSvCJJEm8_pylvpcrDu4gMPFbvNzFl3DgjiybTaI1SrXBKEi4yvptwjKbYy9KVIcSO-J2xto2YlqWqP92HYG0NximUc6F_CpsNx34NHA_BPxTIhGcv_Jvno73Rp2-TkOP76M7PN3nSVvxm9yevgdMNDEudSBkKl-kguzBIBOyfteycLAKTFmFCZZJq5ykIqEMyN49PECTVmRCfvs76A9yQaJyZB4PWibVgl_kR09O7ocLKQgzHuTFRjEGeb7eiJSr7MXZ&s=1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7966%2Fkur-kenget-jane-dathe&h=rAQGT498l&enc=AZPK1QKTfvFvt5v-pnz-wY1vHFbXxxMotFCZ-0_uqL68_KA3eqt5k7Es1RitC-ZAuJw6RB0WwXZ2r1lruKgZ_K_wqRLfefqHAEd_Gcv8CHWl5s-4DEqXUO6nWh59afOQSvIqBxHU4xrApJf16UshitH64kYY_OPeVoVcUYqeOgMLWuHnE4Ud4jVMUDsngx5kiDV53YjPBKD8Gxy7nIp1qbPGx_uON8iw1qnaJ1Y47D_6sdFEEuHySZwt0ldXVawElb97MAvVkkyPphaQi2kEG4qm&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F8023%2Fkadare-pushtimi-osman-nuk-i-ka-mbrojtur-shqiptaret-nga-sllavet&h=jAQG5rx1K&enc=AZOxcCKEHBwKIsYEu7CTvNEKJaNO2ahvUoBZ0N72fqgenu-IvUMfPmzBSBHoNLS6_FYOpMHgf5auoLEHT9pOE5ko3pewl8KHn6TkLsxlCKx2oZ-tUUnYRujNxqqBhlqXFUfyhHrpocxwdNdRH769-AI9xZFGrXqJr8XGhccF1YndWJv_0qItktara2Mu3Zt5YhsLSXBwMLt7XRa3C9JEoSvOmB6GAhQkao-16kC2pMmT3V7tKCTWx8_Ga7aembasSvpxn5tIJ-0ciGsvxg28pb0F&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7922%2Fata-turqe-ne-kaure&h=sAQE2gOOU&enc=AZMJLqUQFNhD_ivDzp1xxBoOVdlmYrpUlBcabYA7IwOW3QUO9agEYMlro_7nyv9TAYQR7KpbnwzS3_TjilrjTPlXNt2cAqgDHaHMDiRaQqaaBb4ZouLU3OMYSFToxqd4IuO_3OUoI6eXog0H_8xbKnDWNh9KqdpG49QQ0Y4y_WobM6Jey8yZgKB7k9yqS27VxNNV2okTnqjvsGNbIK1WK_vq4rwx3ITz4RtBzMMCyOL4M4eFFNuFm9cJgFJysu6RVb0HxM9dCam562w4_a6t0Dy_&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeri.info%2Fartikulli%2F7865%2Fme-thone-branko-manojlovski-por-une-jam-shqiptar&h=VAQFbhGuu&enc=AZO_1Qd02HdwRXXzgC1Y5CL8UUcg_aeSnCcjIVHRsdprbp0ClzA_ftH-3E_XJaa0MGMUtF9xZcmVW8q1DI3FwOyY3PgXtUqRq79beftXOjhqlWC2abeBfLnKGJTBS0zgZAV5sdLagyFjYb5LBk4B1Cp3a6fMJiQpqTym2fkEeET4HTF4jg79_lN0h1t8bn__BHmdWijM1wvOrskbkqSFkK9JtHpVad5bD3ArxHTuBKDo_En582ZBJDDM0Kk5X-07rRg2EefY8jpR8pUXS1EK35lQ&s=1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://twitter.com/search?q=%23Kosova&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Kosovo&src=hash
https://twitter.com/Blerim_Vela
https://twitter.com/search?q=%23Kosova&src=hash
http://t.co/o9MduWuVVP
http://t.co/rSaPWrz18V
https://twitter.com/Tika_Turkey
https://twitter.com/Tika_Turkey/statuses/346602634553204738
https://twitter.com/Blerim_Vela/statuses/346609787368247296
https://twitter.com/Tika_Turkey/statuses/346602634553204738
https://twitter.com/search/?q=%23kosova
https://twitter.com/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=kosova


17.06.13 Zeri.info |  Nuk ka letërsi jugosllave

www.zeri.info/artikulli/5698/nuk-ka-letersi-jugosllave 3/4

Emri*

Email*

Vendi*

 

 

Komenti*

1000 Dërgo komentin

Tani nuk mund te flitet per Leteris Jugosllave. Por, deri mw ndarjen e
Jugosllavisw, ekzistonte Letersia Jogusllave, e cila ka nenkuptuar
vetem letersine e popujve te Jugosllavisw, te shkruar ne gjuhet sllave.
Letrsia Shqipe, e shkruar nga shqiptaret, ne Gjuhen Shqipe, nuk
mund tw quhet letersi jugosllave
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Pse me botuar kete artikull? Keni nostalgji te madhe per sllavet.
Nese ju keni nostalgji per sllavet mos botoni artikkuj per sllavet dhe
mos na i grvishni plaget e vjetra nga slavet qe i kemi.
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