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,,Tashma mbas punës që bame për njohjen e popullarizimin e 

veprës së shkrimtarit mbas studimimeve të deritashme për të mund e 

duhet të kalojmënë  në një fazë të dytë e cila kërkon  një studim ma të 

thelluem te autorit tonë të madh, me kritere sa më të shëndosha 
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Abstrakt 
 

Në Prozën e letërsisë shqiptare të viteve tridhjetë siç dihet mbizotëron forma e saj e 

shkurtër. Për më shumë, mbizotëron pikërisht ajo formë që zakonisht kufizohet me skicën 

publicistike apo me reportazhin. Kushtet ekonomiko-shoqërore  politike dhe kulturore në 

Shqipërinë e viteve tridhjetë pa dyshim e karaterizon mungesa e vizioneve të afërta 

konkrete dhe shpëtimtare. 

Tipari i jashtëm karakteristik i ekspresionizmit i cili lindi në Gjermani në prak të  

Luftës së parë Botërore  kryesisht ishte mohim i traditës dhe furia energjike  e cila vërehet 

edhe në novelat e Migjenit. I pakënaqur nga e kaluare dhe shumë i indinjuar nga e aktualja 

që mbretëronte në Shqipëri. Migjeni është i vetmi nga shkrimtarët shqipëtar, që kanë jetuar 

para çlirimit ,i cili ka pasqyruar  gjerësisht në veprën e vetë  jetën e vërtetë e plotë vuajtje  

dhe mjerim e fëmijëve të varfër  të popullit shqiptar. Kjo duket mjaftë mirë në një varg 

prozash e novelave  që na i ka lënë. Migjeni nuk ka shprehur  vetëm  dhembje  për vuajtjet 

e popullit dhe urrejtjen kunder shfrytëzuesve  por edhe ëndrrën e bukur për të ardhmen. 

Migjeni në prozë u shfaq si mjeshter i portretizimit  dhe i dhënies së psikologjisë së 

tipave që përfaqësojnë shtresa e klasa në të dyja gjinitë letrare  ai solli një satirë të fortë 

politike e shoqërore . Pra në prozë ai lëvroi tregiminn psikologjik, skicen prozen satirike që 

shquhet për tipa e portrete  me dialog , monolog, ritmine e veprimit mendimin energjik dhe 

gjuhën e gjallë.
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                                         H y r j e 

 

Problematika shoqërore që trajton Migjeni në novelat e tij është ajo që trajtohet në 

publicistiken dhe në prozën përparimtare të kohës. Ndryshimi qëndron në zberthimet e 

thella dhe përgjithësimet e mëdha të Migjenit, në një nivel shumë të lartë artistik. Me 

Migjenin proza e realizmit kritik shqiptar njohu kulmin e tij. Migjeni është  krijuesi  i vetëm 

i letërsisë sonë në vitet e tridhjeta  që u shfaq me të njejtën forcë si në poezi ashtu edhe në 

prozën e shkurtër. Me  krijimet  e tij në letërsinë shqiptare  motivohet për herë të parë  

shkatërrimi i personalitetit  të njeriut  në kushtet e një shoqërie despotike. Në krijimtarin e 

tij  rrihet vazhdimisht ideja  se jeta shpirtërore kushtëzohet nga jeta materiale, se vlera 

shpirtërore e materiale shkatërrohet  në kushtet e mjerimit e vuajtjeve  të jetës së shtresave 

të varfëra. Me dhembje e revoltë ai tregon se si dinjiteti legjendar i malësorit nderi i 

malësorës dhe i qytetarës se varfër  kanë marrë fund në luftën për ekzistencë në 

vështirësinë  për t’i  siguruar fëmijës një copë bukë  a për   të shpëtuar nga vdekja.  

 Në krijimet e tij Migjeni shprehu bindjen se për derisa të mos përmbyseshin idhujt  

e jetës së vjetër gjithçka në jetën  e qytetit dhe të fshatit do të mbetëj një gjendje ekzistuese, 

në mjerim dhe në varfëri. Mjerimi, uria, konservatorizmi, patriakalizmi,  degjenerim kanë 

një burim: shtypjen dhe shfrytëzimin, qe mbrohet me ligj nga rendi në fuqi. Ai shkroi me 

dashuri e pikëllim për ata njerëz  që e shkonin jetën në kthetrat e mjerimit, kurse për 

shkaktarët e vërtetë të kësaj gjendje ai derdhi urrejtjen dhe përbuzjen. 

 Personazhet e tij janë punëtoret e papunë, malësori  që i ka harruar hyjnitë  e tij 

dhe i përgjerohet kokrrës së misrit, nëna  që mallkon pjellën e vetë  e që detyrohet të shesë 

vetëvetën e reja dhe i riu që jeta patriakale  me ligj e me norma mesjetare u than ndjenjat e 

shpresat dhe ëndrrat rinore.  

 Personazhet e tij janë tipizime te plota  të një shtrese të caktuar të shoqërisë së 

kohës. Ai nuk i përshkruan ato, por i krijon ato me anë në të  zbërthimeve të thella 

psikologjike nepermjet detajeve. Personazheve të tilla si malësorja (,,A do qymyr zotëri’’) 

Nushi dhe Agia  ( ,,Studenti në shtëpi’’) , Oso Bakalli (,,Te qelen akrapijat’’) , Kola(,,Buken 

tonë të përditshme falna sot ‘’)  janë dhënë me forcë të rrallë artistike . Në veprën e tij jeta 

paraqitet lakuriq, me gjithë shemtinë e saj dhe ai gjithënjë deperton në art, në veprat e 

Migjenit ka  ka një galeri të tërë portretesh. Ai mohon shfrytëzimin, luftën imperialiste 
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konceptin patriakal, vesin, shfrytëzimin e njeriut por edhe jo njeriun, mohon deri në fund 

anët e shemtuara te jetës por jo jetën. Krijimet e tij karakterizohen nga sinteza e mendimit, 

shqetësimi qytetar dhe psikologjia e thellë e personazheve. Migjeni shtjellon idenë me anë 

të një monologu dramatik të fuqishëm, i cili nisë   me ironi dhe përfundon me sarkazëm dhe 

revoltë. 

 Migjeni në prozë na shfaqet si shkrimtar  i formuar  i realizmit kritik. Me krijimet e 

Migjenit për herë të parë shohim  thelbin tragjik të botës shqiptare  dhe tregimi shqiptar 

arriti kulmin e nivelit artistik dhe shomëllojshmerinë  e temave  dhe e problemeve të kohës, 

në krijimet e tij  por edhe te shkrimtar të tjerë përherë të parë individi filloi të vërehej në 

një raport politiko –shoqërorë.  
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Metodologjia e punës  

 

     Gjatë punimit të kësaj teme  janë përdorur  materiale shkresa  si dhe veprat e 

Migjenit  një ndihmë të madhe kam  marrë nga  rrjeti socilal www. forumishqiptar.com 

Janë përdorur edhe veprat e atorëve të ndryshëm me vështrime kritike, pas leximit të 

novelave kam bërë vështrim kritik  duke u munduar të nxjerri të gjitha plagët  e shoqërisë  

shqiptare  por sa më shumë që e lexoja mendoja se vepra e Migjenit  akoma nuk është e 

studiuar për tu nxjerrë ajo e pathëna që fshihet brenda saj. 
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Plagët shoqërore në novelat e 

Migjenit 

 

 

Në fund të viteve tridhjetë por edhe  disa kohë më pas kur ende nuk ishin të njohura, 

novelat e Migjenit  dhe ndonjë shkrim tjetër në prozë, që kishin mbetur në dorëshkrim për 

Migjenin më tepër u fol si poet. Talenti i Migjenit u shfaq në prozë po me madhështi, forcë 

krijuese  dhe origjinalitet.  ,, Novelat e Qytetit të Veriut ‘’ të cilat kur i lexojmë me kujdes  

na bëjnë të mendojmë se  taman vepra e tij kishte hyrë në një etap cilësore. 

Novelat e Migjenit përfshinë  pothuajse  të gjitha plagët e shoqërisë shqiptare, ai 

veprimtarinë e tij e fillloi duke hartuar në të njejtën kohë si në poezi poashtu edhe në prozë. 

E tërë vepra e Migjenit në prozë pothuaj se karakterizohet  nga problematika e mrehtë 

shoqërore e sociale. Vendin kryesor  në krijimet e tij e zuri: varfëria, skamja, mjerimi, 

heronjët e tij janë njerëz të varfër të cilët çdo ditë pothuajse  kacafyteshin me varfërinë, 

urinë, padrejtësinë, përbuzjen . 

Por vemendjen  e shkrimtarit e tërhoqi shumë edhe shtresa e privilegjuar e 

shoqërisë, konfliktet e tyre zhvillohen në ambientet e tyre të përditshme, por e dhe nga 

mosmarrëveshjet  familjare. ,, Rruga e zhvillimit të Migjenit ishte rruga e pjekurisë së 

shpejtë artistike. Në vitet e fundit ai kalon në pozitat e realizmit’’.
1
  Kjo përcaktoi edhe 

kalimin e tij nga llojet e shkurtëra të prozës  që karakterizohen nga  përshkrimet statike te 

personazheve në novelat, në të cilat u përpoq të përfitoj më thellë e më gjerë dukuritë e 

proceset e shoqërisë  shqiptare.  

Pikëpamjet e reja politike e shoqërore konceptet e përpunuara mbi natyrën e 

shoqërisë, mbi njeriun dhe artin, krahas   artit të tij të ri revulucionar, e bëjnë Migjenin 

figuren më të madhe të brezit të shkrimtarëve të viteve tridhjetë  dhe  një nga shkrimtaret 

                                                 
1
  Vepër e cituar  Migjeni, Vepra 4 fq.148  Prishtinë 1980 
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më të shquar shqiptar. Revolta e hapur vuejtjet e thella  janë tipare karakteristike të 

novelave të Migjenit. Ai  solli një satirë shoqërore e politike të fuqishme, Ai lëvroi tregimin 

psikologjik, dialogun, monologun , ritmin e veprimit dhe gjuhën e gjallë nga gjiri i popullit. 

Novelat e Qytetit të Veriut 
 

 Migjeni i botoi Vargjet e Lira në prill të vitit 1936. Novelat e Qytetit të Veriut  i 

kishte botuar  po në  fundin  e këtij viti. Kjo  e dhënë dëshmon që autori gjithë veprimtarinë 

e kishte përfunduar  në moshën 25 vjeçare. Dhe sot e kësaj dite është pothuaj se dilemë se 

po të ishte gjallë Migjeni si do të gjindej pas luftës  dhe cilin drejtim do ta ndiçte, sepse ai 

shumë mirë e dijmë se ishte shkolluar në gjuhën sllave por edhe komunikonte fare pak 

shqip deri kur filloi të punoi si mësues dhe përvetësimi i gjuhës shqipe këtë vetëm 

studiuesit do ta zbulojnë në të ardhmen .  

  Në Novelat e Qytetit të Veriut    hyjnë këto novela : 

 

 Studenti në shtëpi 

 Të qelën akrapijat 

 Historia e njëres nga ato 

 Pak poezi 

 ....Bukën tonë të përditshme falna sot  

 M’at anë gardhit asgja e re  

 

Mgjeni i botoi edhe këto krijime në prozë  të cilat kritika letrare i quan: Novelëza,  këtu 

bëjnë pjesë : 

 Sokrat i vuejtun apo derr i kënaqun? 

 Ose... Ose 

 Tragjedi apo komedi? 

 Një refren e qytetit tem 

 Novelë mbi krizë  

 Mollë e ndalueme 

 A do qymyr zotni? 

 Në kishë 

 Ngjarje pa lëvizje Vetëvrasja e trumcakut 

 Luli vocërr 

 Zoti të dhashtë! 

 Programi i një reviste 

 Qershijat  

 Idhujt pa krena  

 Legjenda e misrit  

 Bukuria që vret  

 Urime për1937 

 Gogoli 

 Të korrunat 

 Zeneli 
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I. Studenti në shtëpi 
 

 Është novela e Migjenit më e rëndësishme. Nushi student i mjekësisë në një qytet të 

Evropës kthehet në shtëpi për të martuar të motrën Agën. Ky kthimi tij në shtëpi dalëngadal 

nxjerrë në pah  gjithë karakteristikat e jetës nëpërmjetë atyre pak të ndodhurave. 

 Babai  në familje në vendë se të sjellë lumturi, ai sjellë frikë dhe jo dashuri. Fjala e 

tij është ligj të cilit ligj duhet t’ i binden që të gjithë. Ai e jep Agën  për një tregtar të cilin 

ajo nuk e do. Dhe në këtë rrjedhë ngjarjesh studenti Nushi mbetet pothuajse vrojtues, i cili 

nuk ka fuqi të veprimit. Ai ndien dhembje për të motrën e tij të dashur që nga fëmijëria 

Mbas sa kohësh në shtëpinë e  Agës krijohet një raport  në mes të tre personave: burrit-

gruas – dashnori. Ky i treti është  Luli shëgerti i burrit të saj një djalë i ri  zog i dreqit, shton 

autori.Tani më edhe Nushi kur kthehet nga studimet  e zbulon këtë relacion  të cilin e dijnë 

të gjithë por që heshtin. Dhe në këtë menyrë vazhdon   harmonia e rrejshme  në shtëpinë e 

Agës .Migjeni  dinte të vërej ato të meta të familjes shqiptare , e cila sdinte të peshon 

dëshirën dhe lumturinë e të riut  për të quar një jetë normale. Nushi donte ta ndërronte këtë 

logjikë të gabuar dhe absurte por ai s’qe i fuqishëm në këtë fjali  turbulluese për një njeri 

normal ,,Nushi vendosi t’ia tregoj babës mospajtimin e vet për martesën e Agës .Torturonte 

veten :ja tash po them , jo mbasandej, jo tash nuk është koha ‘’
2
   Babai mbeti shkëmbi 

patundur në qendrimin e tij prej diktatori dhe dashurinë jo prindore  të cilit i mungon fuqia  

e ndërgjegjjes . Në një çast Nushi i thotë të atit :,, Po more babë po sot varzat e këqyrin 

djalin ma parë se të gjitha. Po  kush e pyet atë? Çka din ajo?Ajo nuk asht e knaqun. Eh se 

pari njashtu bahet  por mbasandej ka për t’i hyrë në qejf.’’
3
   Me këto fjalë arsytoheshin 

prindërit  dhe sikur ndjenin një lehtësim në zemrat e tyre. Këto gra si të martuara i mbron  

morali për sy e faqe nëse bënin diçka jashtë martese  por se dinë të heshtin e askusht të mos 

e koptoj.  

 Pra jemi para një imoraliteti bashkohor të shkaktuara nga martesat me dhunë. Edhe 

Aga bëri jetë jashtë martesore e shkeli kurorën, por në shtëpinë e Agës mbretëron harmoni 

e rrejshme.  Agia vepron si grua e ndershme karshi të shoqit  i cili s’don ta dijë  se gruaja e 

tij bëri një lidhje intime me njëzetvjeçar; me Lulin shëgerti i të shoqit të shëmtuar i cili nuk 

kishte as dhëmbë në gojë. Luli e donte pamasë Agën por nuk e analizonte gjendjen 

                                                 
2
  Vepër e cituar  Migjeni, Vepra  2  Prishtin 1980 fq. 94 

3
 Po aty fq. 95 
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shpirtërore të tij. Këtë e kishte vërejtur edhe i ati :,,Ai gomar, burri i saj  a pret të shkoj t’i 

them unë që ta heqi at sherbtuer?!.... Po nuk mundet me shikue punën pa të .Ti e din edhe 

vetë se sa i shkathët asht Luli iu përgjigj e shoqja me zë të lehtë e me bisht  të syrit e shikoi 

të birin Nushin.’’
4
 

 Ai ka  ka besim në Agën  edhe në Lulin  edhe pse tani ishte bërë gazi i botës  të 

gjithë  e dinin por asgjë s’ishte në sipërfaqe. Atë e impresiononin paratë që fitonte  me 

ndihmen e Lulit. Fitimi ia mbyllë sytë dhe veshët  u bë i shurdhët të cilit iu zhduk çdo lloj 

dyshimi. Nushi më të vertetë dyshoi dhe si në alegori   i thot  se besa nuk është mirë me 

punue shumë. Ai fillimin e gabimit e gjeti të i ati dhe te i shoqi i Agës i cili ishte i dhën 

vetëm pas pasurisë, këtë gjendje Nushi e kaloi me idiferentizem  dhe nuk ishte mirë që të 

vdiste dikush e shoqëria të kënaqej. 

 Nushi një i ri intelektual gati si të gjithë të rinjë e asaj kohe  nuk ka qenë i 

qëndrueshëm në konceptet e veta. Ai në filim e kundershtoi edhe te atin por kur i mbaroi 

studimet sjellja e tij ndryshoi, fliste më ndryshe zëri i tij isht bërë më i trashë, dallohej me 

kulturë  e me karakter me të mirë . Ati s’ bëri  më përshtypje  kur e pa se prej dhomës së 

Agës doli Luli dhe nuk jetonte më  me friken e nderit të shkelur dhe jetës  absurte. Pra 

Nushi na del me dy personalitete: Pozitiv si student dhe negativ si mjek.  

 Në novelën  ,,Studenti në shtëpi’’ Për emancipimin e femrës  shqiptare  dhe 

emancipimin në përgjithësi  luftojnë katër gjenerata  nga dy në çdo anë . Babai i Nushit 

mbron edhe babanë e vet  gjyshin e Nushit  të cilin do ta respektoj edhe pas vdekjes për 

arsye se e edukoi të jetë patriakal si mbrojtës i amanetit të vjetër  që për të ishte ligj i 

pashkelur. Pra një vjetërsi e kalbur  dhe shumë e dëmshme për shoqërinë . Nushi si student  

tenton të fus në shtëpi të tij emancipimin përendimor, por babai e kundershton gjë qe shifet 

edhe në martesën e Agës me një pasanikë të vjetër . Në gjeneratën e re bëjnë pjesë Nushi  

dhe nipërit e Nushit , fëmijët e Agës  të cilët do të lindin në një kohë më të re  dhe më 

humane . 

 Në novelën ,,Studenti në shtëpi’’  paraqiten prindërit e Agës si gjuetar pasurishë 

kurse burri i saj si njeri i pangopor prej sensacioneve të jetës  i cili paranë e donte më 

shumë se gruan që e la  në krahët e Lulit .  Migjeni  në këtë prozë ka tri synime që verehen 

shumë lehtë  a) Ai sociologjik  b) human  c) atë satirik  

                                                 
4
 Po aty fq. 104 
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 Personaliteti i Nushit duket  mjaft pozitiv dhe s’duhet ta padisim si negativ sepse ai 

u  mundua të sjellë emancipim  dhe  nuk pati mundësi që ta kundershtonte të atin  i cili qe 

një barierë e pakapercyeshme. Pra Nushi s’qe në kundershtim vetem me qendrimet 

patriakale por edhe me dashurinë pridërore. Mandej duhet marrë parasyshë  ndjenjen ndaj 

prindit që ishte ngritur në shkallën më të lartë të dashurisë njerëzore .  

II.                  Të qelën akrapijat 
 

Është një novelë me karakter social dhe moralizues. Nevoja për ndërrimin 

formavetë shoqërisë dhe kundërvënia e brendshme  bëhet temë e këtij tregimi. Lajmi për 

heqjen e ferexheve,pra për zbulimin e grave burrat e marrin si një tronditje , kurse  gratë  

fshehtas e ndien si një festë të shpirtit. Hajria e bukur vallëzon nga gëzimi. Kurse i vëllai 

Oso Bakalli ia jep një të rënë të përgjakshme për gjestin e saj. Kjo gjendje në familje nga 

Migjeni karakterizohet kështu: 

,, Në tanë shtëpinë një heshtje  sikur  ndodhet ndokush n’agonitë vdekjes.Po, ka 

agoni, por  jo mjerim’’
5
 

Të qelën akrapijat është një  novelë me karakter social dhe moralizues është 

demaskim i klasës së re që po krijohej  i njerëzëve që gjenin kënaqësi familjare në jetën 

absurte  patriakale në  fuqinë e burrit. Oso Bakalli s’kishte dalë jashtë mureve të misticizmit  

Ata as që donin të dilnin  prej këtij primitivizmi. Ata kënaqëshin me këte vjetërsirë  ndërsa 

e reja për ta ishte  një fyerje për nderin e gruas. Me i zbulue gratë tu hiqet atyre ferexhja , 

siç kërkonte ligji i vitit 1936 ishte turpi më i madh i botës që e ka përjetuar ndonjëherë 

njeriu shqiptar , sidomos ai musliman  ishte për Oson një vdekje . Ai Osoja kërkonte 

rrugëdalje. Atë e mundon edhe sjellja e mashkullit kur shikon një grue të huaj në rrugë. 

Edhe këtë donte ta dënoj. Vetë mendimi se grueja e tij duhet të zbulohet e bëri atë shumë 

qesharak . E kur e kapi frika për ndojë ndodhi të papritshme .,, A më të vertetë i kish dalë 

emni në gazetë edhe Hakës    t’Ali Isufit-a? 

-Po pse ka dalë në gazetë? 

-Demek i ka thanë mbretit se do me dalë e zbulueme ... pyetshin gratë njëra-tjetren dhe sytë 

i silleshin kah burrat për me kërkue shpjegim’’.
6
 

                                                 
5
 Po aty fq. 112 

6
 Po aty fq. 115 
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 Në të njejtën kohë mendoi t’i çelë akrapijat e oborrit e jo portën e rrugës. Ky 

mendim e qetësoi  sepse këto akrapija do ta shpëtonin nga turpi eventual dhe sanksionet e 

ligjit. Kështu kur doli ligji filloi ta mbyllë dyqanin jo në orën shtatë po në orën gjashtë për 

të qenë sa më afër familjes. Më qe e dinte se grave u pëlqente ligji. Ato qeshnin me me zë 

të heshtur nga gëzimi. Hajria dhe shoqja e saj Drita mendojnë ndryshe për të drejtën që ju 

dha jeta ato mendojë se mjaft kanë qendruar të mbyllura në qilare dhe duhet shfrytëzuar 

këtë mundësi sepse edhe ishintë denja dhe fizikisht të lira. 

 Të qelën akrapijat  është një novelë e fortë psikologjike ku përzihet fantazia me 

frikën absurte të njeriut dhe jetën e tij patriakale që si një diktator i mbante njerëzit në anën 

e kundërt të përparimit . Është novelë moralizuese por edhe qortuese i  gjeneratës së re dhe 

asaj të vjetër. Burri frikësohej se do ta humbte  autoritetin në familje ndërsa grueja s’donte 

diktatur por liri dhe ta zbret burrin nga diktatura në gjirin e familjes. Këtë burrë Migjeni e 

tallë pse donte të rrinte në atë pozitë dhe gruen që s’mund të gjejë fuqi, por edhe shkrimtari 

priti shumë nga ligji i ferexhes dhe në realitet nuk doli ashtu siq paraqitej .  
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III. Historia e njëres nga ato 
 

Kjo novelë përshkruan pikërisht pikërisht rrugën jetësore të femrës  e cila mundohet 

ta krijoj fatin e vet në një shoqëri të moralit të maskave . Lukja malësore zbret në qytet dhe 

bëhet prostitute. Profesionin e saj autori do ta zbutë dhe do ta shënoj femër publike. Pra 

tregohet kalimi i  femrës nga jeta private në atë publike. Po Lukja kujton e ëndërron se me 

dyqind napolonat e fituar do të gjejë një burrë, që ta kaloi në qetësi jetën familjare . Lukja 

nga shtëpia publike  një ditë kalon në shtëpi private. Por burri nuk i doli ashtu si e 

ëndërronte ajo por  një kallajxhi i  falimentuem. ,, Ka vdekë zanata e jonë. Dolën enët e 

cinkos dhe sot vetëm shtëpitë e vjetra mbajnë bakër’’
7
 

Këtu fillon një dramë e re për Lukën  dhe një votër e ngrohtë familjare. Por nga 

dyqind napoljonat e Lukës  mbeten njëqind dhe i shoqi i tha se shkuen ashtu si ishin fituar . 

Por e shoqja e kritikonte  se ai nuk ishte i zoti i punës. Por si zakonisht   në këso raste  fundi 

është tragjik. Lukja është çmendur. Ky lloj i jetës së Lukës është vetëm një dëshmi 

tronditëse letrare për një jetë në realitetin e kohës e cila me gjithë ashpërsin e saj vret 

ëndrrat e mundshme  për ndërtimin e saj. Këtu individi, femra nuk mundet tjetër pos ta 

shpaloj fatin e vet të cilin ia dikton jeta  dhe rrethanat shoqërore.  

IV. Pak poezi 
 

Këtë novelë : Pak Poezi duhet ta kuptojmë kështu : pak dashuri në qendër të 

vemendjes janë Lili  një djalë i ri  dhe Lilushja poashtu një vajzë e re dhe shumë e bukur . 

Lili e do Lilushen bijen e tezës së vetë   prandaj kjo dashuri e zjarrtë do të shuhet. Kjo 

novelë nuk jep skena të dashurisë pos një ankthi të të dashuruarve . Kjo lidhje  do të bie 

ndesh me ligjet  e trashiguar me shekuj . Fare mire shihet mungesa e dashurisë  ose 

pamundësia  me ndonjë vajzë tjetër: ,, Ndoshta tue u argëtueme ndonjë vajzë tjetër, 

natyrisht pak të bukur,do ta harroj Lilushen …-Po ku ta gjejsh vajzën tjetër dhe të tillë  që 

ta dëboj paraftyrimin e Lilushes?
8
 

Sipas Migjenit ky ambient  i krijuar fshetas për dashuri qon deri te qoroditja e  e 

shoqërisë , dhe lindin fenomene të ndryshme të lidhjeve në mes të njerzëve me lidhje gjaku. 

                                                 
7
 Po aty fq. 124 

8
 Po aty fq. 132 
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V. ....Bukën tonë të përditshme falna sot  
 

 

Kuadri i kësaj novele është i thjeshtë: një burrë, një grua e fëmiu i tyre i sëmurë. 

Burri është i papunë  në shiqim të parë duket një familje normale . 

Kjo novelë fillon me një përshkrim të prekshëm,  një fëmijë të  uritur  por edhe 

peripetitë e të ëmës  e cila nuk ka se me çka ta ushqej të birin . Tërë tregimi trajton 

problemin e urisë , të skamjes e të papunësisë këtë e arrin me anë të përshkrimit të skenave  

dialogut dhe monologut . Këto skena janë mjaft trishtuese ; ,, -Moj nanë! Nuk mi ke dhanë 

paret ... S’ka bukë ka thane – brste Lili që nga dera e oborrit . Mirë moj  nanë  s’agja tash 

ka me prue baba.
9
   

Skena të tilla vazhdojnë sepse babai s’do të bie bukë. Burri, Kola  largohet nga 

shtëpia për të fituar bukë e grueja tani ndodhet në mes të dy zjarreve të forta të grues dhe të 

nënës. Në shpirtin e saj ngjallet dëshira e dashurisë  si vetëkënaqësi e harresës  dhe e vetmja 

shpresë për Lilin është  shpirti dhe trupi i saj. Grueja, në valët e jetës harron zotin 

zbukurohet para pasqyres dhe pret në shtëpi mashkullin e huej.  Kola burri i saj kur në 

oborr sheh njeriun e huaj, nuk e nje ma as gruen e vet. Tragjedia këtu është në shumë plane 

.Grueja e shet trupin e shpirtin për të shpëtuar fëmijën mirëpo në të njejtën kohë e humbë 

burrin  kurse Lili e humb familjen .  

Kjo novelë  zbulon marrëdhënjet  e papërcaktuar  morale e familjare  të gruas  të 

femrës.  Nëna e cila lufton për të shpëtuar të birin  dhe amundet nëna shqiptare kohës të 

jetoi në këto marrëdhënje. Dhe lufta për trashëgimni ka kaluar çdo kufi të mundshëm . 

                                                 
9
 Po aty fq. 141 
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VI.  M’at anë gardhit asgja e re  
 

Cikli i  i novelave të qytetit të veriut mbyllet me  novelën  M’at anë gardhit asgja e 

re   Ky është  një  tekst  që ndertohet pa asfar  pamjesh. 

Vranësirë  ngathtësi zverritje, asfar lëvizjeje. Një grue e re një plakë  dhe dy breza 

që paraqesin  të njejtën kohë  që nuk sjellin ndryshim autori shton me ironi:  ,, Vetëm që një 

rreze dielli e cila kish depertue retë dhe si shifet tue mos gjetë vend ma të mirë në botë, kish 

ra në pleh’’
10

  

Rrezet e diellit në pleh  e zgjojnë gjelin  që ia thotë këngëspa njohur vendin as 

kohën. Ndihet vetëm zëri i plakës : ,, Plaç he dre! Se më trmbe ’’
11

  Këto sikur ka ndalur 

koha nuk ka ndërrime  dhe për këtondërrime duhen tronditje të mëdha.  

,, Novelat e qytetit të veriut ‘’ u zbuluan pas luftës.  Këto u shkruan ndërmjet 

viteve 1936- 1937 . Me anë të këtyre novelave Migjeni  filloi të imponohet edhe si 

shkrimtar prozator e jo vetëm si poet. Vepra e tij në prozë karakterizohet  për idenë sociale 

dhe humane . Të shkruhet për mjerimin moral material e shpirtëror të një ambienti  duke e 

cilësuar atë ambient krejtë konkrete real të identifikueshëm që në hapin e parë në një 

momentë kur të tjerët i këndojnë lavdisë  është më të vertetë  një guxim krijues e një 

origjinalitet i krijuesit. Sabri  Hamit në veprën e ti shprehet kështu: ,, Migjeni  është zog i 

dreqit që e kafshon mollën e ndalueme  kjo  do të thotë se në veprën e vet e tejkalon 

kapërcen tabunë tematike  stilistike të kohës. Atëherë Migjeni e ka kafshuar mollën e 

ndalueme në kuptimin biblike artistik, si tillë është krijues disident përballë  rrjedhave të 

kohës, si Zog i dreqit  në novelat e përmendura ka një stile artistik në disa nivele. Në radhë 

të parë trajtimin e  e personazhit  të femrës –gruas ‘’
12

    

Novelat e Migjenit kanë një tip të veqantë të ligjerimit  që bazohet në  realen me 

aktualitetin prandaj duken si  tekste që dëshmojnë për një situatë mandej karakterizohen me 

një stil të përzier  ku zëri i autorit u shfaq më tepër  në formë kritike duke u mbështetur në 

arsyen. Në anën tjetër  përfundimet e tregimeve nuk ofrojnë zgjidhje dhe në këtë menyrë 

Migjeni vetëm hapë altrnativa. 

                                                 
10

 Po aty fq. 162 
11

 Po aty fq. 162 
12

 Sabri  Hamiti – Letërsia Moderne  vepra 8  fq. 676  Prishtinë 2002  
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Trajtim i novelzave të Migjenit  që paraqesin plagë shoqërore të kohës 

 

Llojin e shkurtër të prozave të Migjenit  që trajtohen dukuri dhe probleme të 

ndryshme përmes ideve  mendimeve filozofike dhe figuracionit simbolik- alegorik, në 

kritika të ndryshme letrare do t’i gjejmë herë si  formë fejtoni herë si pamfletë herë 

novelistikë  filozofike. por nëse i shikojmë me vemendje të gjitha këto nocione janë të 

përshtatshme dhe e mbulojnë  deri diku strukturen e këtyre krijimeve. Më poshtë po i 

trajtojmë disa nga këto krijime . 

 

Sokrat i vuejtun apo derr i kënaqun?   Kjo novelë paraqet  pjesën e shëmtuar 

dhe të  kamufluar në jetë. Këtu është paraqitur njeriu me  me pamje derr , një alternativë me 

dy fytyra. Në njëren anë është Sokrat  në tjetrën është  derr i kënaqur me trup të 

rrumbullakët .Migjeni i shprehë kështu ,, Te Sokrati nuk ke çka shef: dy sy të tretun ,në 

rrashtë disa shkarravina të palexueshme dhe një trup me dy gjymtyrë të zhgatrrueme  e pa 

asnjë vijë harmonike ; e te drri ke çka shef ; at fortë të kombinueme  mbas rregullave stikt 

estetike – e sidomos që tëkënaq synin ...’’
13

  Proza vë në pah dy pole të kundërta: vuejtja 

dhe kënaqësia, botën e kafshëve dhe njerëzoren, përsosshmerinë shpirtërore dhe katandisjen  

Përmes derrit  dhe Sokratit është trajtuar dualizmi i qenies njerëzore i përbërë nga e mira e 

dhe e keqja, e bukura e dhe e shëmtuara . 

Kështu njeriu  kalon nëpër shekuj. Në vend që të naltësohet  në sfera të pastra por 

njeriu poshtërohet e bëhet derr dhe Sokratin e  e dëbon të fyem duke ja vu maskën e derrit . 

Dhe në këtë menyrë njeriu ja luen lojën vetës së tij, humbet humbet morali dhe e 

njerëzishmja .  

                                                 
13

 Vepër e cituar  Migjeni, Vepra  2  Prishtin 1980 fq. 7 
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Ose ... Ose     është një nga krijimet më të ngjeshura të Migjenit. Aty ka ide të 

ndryshme. Ide psikologjike e sociologjike  dhe filozofike . Këtu autori jep një pasqyrë të 

realitetit  në vepër e shprehë kështu : ,, U mbllodhën taboret  dhe u vunë në levizje . U 

levizshin me entuziazem ...Por ku ... ku asht armiku? Si nuk ja pamë ende gjurmët ‘’
14

  

Altrnativë ose  ultimatum  nuk është një paradoks! Por fjala sipas  Migjenit është  atë 

vazhdojnë njerëzia të luajnë rolin e Hamletit  të çmendur  apo të nisen në aventura te    

parakohshme sikur  Don Kishoti dikur për të rregulluar  diqka që provon për të shkuar diku 

e nuk e di se  ku sepse përditë përendojnë zotat  dhe në fund do të fitoi i riu.  

 

 

Tragjedi apo komedi   e shkruar në vitin 1934  Migjeni jep  kontraditat  e jetës që 

i shkakton shoqëria me instikte çnjerëzore me qendrimin e saj  poshtërues e të kotë . Donte  

që i fuqishmi t’i imponohet të dobëtit. Dikush është i kënaqur kur luan në kitarë  e dikush 

nuk ka mundësi as ta dëgjoi këtë Migjeni e quan më të vërtetë tragjedi apo komedi. Pra jeta 

paraqitet në dy skaje te saj  ,, Gjini njerzuer  asht një kitar e gjallë, ku përendia ndër 

melodina të gjata  e të pasosme  gjeti shprehjen  madheshtore të tragjedisë apo të komedisë 

së vet? –kushe di?...
15

   Askush si Migjeni nuk na dha  tragjedinë e njeriut kaq të thekshme , 

gjë që  tregon, veç fuqisë magjike  të fjalës artistike  se ai e njehte të gjithë idenë sociale  

dhe shkallën e ulët të shoqërisë së kohës. Janë këto ide  sociale për realitetin helem  të kësaj 

shoqërie  në të cilat njeriu kalonte prej komedie në komedi  e prej tragjedie në tragjedi . 

Migjeni shprehet kështu:,, Qeshu palaqjo, ndërsa zemra të pëlset’’
16

   

Migjeni e tregon jetën ashtu siç ishte  jo vetëm te shqiptarët por edhe te çdo popull 

në botë. 

 

                                                 
14

 Po aty fq. 10 
15

 Po aty fq.13 
16

 Po aty fq.15  
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Më ide të përafërta me novelën  për të cilën diskutuam më lartë  është edhe  novela 

e tij ,, Idhuj pa krena’’ në të cilën paraqet kryekëput  jetën e njeriut shqiptar, i cili duke 

përfaqësuar jetën  e re shkatërron  traditën pozitive të vjetër. Edhe këtu kemi kontradita që 

dalin prej kuptimit të gabuar të së vjetrës dhe prej kuptimit të gabuar të së resë. Këtu më 

duket se kërkohet një reformë por s’dihet se çfarë dhe në këtë menyrë ballafaqohen me  ide 

të gabuara të cilat  e refuzojnë njëra tjetrën . 

Vetë titullli ,, Idhuj pa krena’’ tregon kaosin  jetësor ndër kundërshtarë: Migjeni  të 

kaluaren  e palogjikshme që e kundërshton të renë  e quan me të drejtë ,, kufomë’’ ,, Çdo 

gja që s’ka  krye asht kufomë, e kufoma s’e ka vendin mes të gjallëvet. Kufoma duhet 

varros’’
17

   Migjeni e mendon të kaluaren negative  dhe me të drejtë si njeri përparimtar 

kërkonte reforma  revulucionare. Për këtë realitet  jo të deshiruar ai thotë kategorikisht  si 

një nevojë apsolute për ngadhnjimin e jetës së re  se e vjetra duhet përmbysur ose për 

ndryshe ka për të qenë katastrofale. E katastrofa nuk kursen kombe  por i zhduk ato. Kjo do 

të thotë se Migjeni për ta udhëhequr njeriun  drejtë së ardhmes i duhet një  njeri i mirë një 

mbi njeri  të dalur prej masës  e të punojë për të, e jo armik i popullit të tij. 

Janë këto ide përparimtare të një gjendje të tmerrshme e të turpshme që qojnë  deri 

në revulucionin kombëtar, por herën e parë duhej plotësuar dëshira e masës , e cila donte të 

lidet njeriu  idealist  një njeri për t’i shpallur luftë  të hapur të moçmes negative. Pra   

Migjeni vë paraprakisht  problemin e njeriut të ri. Kjo konstatohet qartas, edhe pse e 

paraqet  nëpërmjet metaforave dhe alegorive  duke mos munguar as simboli .  

Edhe ,, Idhujt pa krena’’ është një krijim letrar me vlerë të pakontestueshme  

artistike në të cilën menjëherë konstatohet bukur vërehet  se Migjeni ka qenë një analizues  

i thellë i realitetit që e paraqiti në menyrë sintetike duke bërë prej tij një vepër të madhe. 

Dhe në fund lexuesi do të pyes  sa është Migjeni filozof a ka filozofuar ashtu si edhe  

Naimi? 
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Urime për 1937  - është një prozë në formë fejtoni  ku si gati në çdo krijim kthehet  

kah jeta dhe preokupimet jetësore  të përditshme  te njeriut i cili kishte ideale që s’po 

realizoheshin ose njeriu s’kishte forcë për t’i realizuar.  Për këtë arsye njeriu s’kishte 

dëshirë të shkruaj për urime të cilat dalin nga hipokrizia . Por urimin për vitin 1937 e 

gjejmë të çiltër  te njerëzit që duan të shpëtojnë  prej krizës përmanente. Këtyre njerëzve të 

vobekët  të cilëve u mungon veshmbathja  dhe zjarri : ,, Gjumin e ambël!- të mos ndëgjosh 

si afër teje gërset dhëmballa për dhëmballë nga të ftoftit’’
18

  Pra  duke  përdorur  shprehja 

fetare, tregon se sa të mëdha kanë qenë  pësimet e njeriut  siç thot një një fjalë çdo njeri ka 

vuajtjet e tij  atëherë të gjithë njerëzit kishin vuejtje. Në kohën e Migjenit  shpallej fitues e i 

fortë  ai që bënte më shumë të këqija . Ishte koha e të keqit . Njeriu i uronte njeriut të 

përvuejtur për t’i uruar një gëzim sado të vogël. Është kjo një prozë psikologjike  dhe   

Migjeni i vë përballë njeriun e vobëkët dhe njeriun e pasur, prandaj njeriu ndodhet në 

udhëkryq dhe qeshet  e qeshet por bota do të thotë sa i lumtur që është. Sëmundja e të 

qeshurit do të përhapet në të gjithë njerëzit të  cilët autori do t’i krahasoj me majmunët  që 

hidhen përpjetë nga gëzimi . 

Novelë mbi krizë    është një krijim tjetër letrar i Migjenit ku edhe një herë qohet 

kundër pushtetit kundër klasës feudale , kundër parisë që ishte frymëzuesja e të gjitha 

padrejtësive  dhe e shkeljes së të vertetës tronditëse reale . si dhe e mohimit të çdo fjale për 

një jetë  më të mirë të masës . Ajo klasë sunduese sikur donte me e zgjidhë problemin e 

krizës ekonomike por jo për atë që vuante  për vegjelinë por për vetën e saj. Ajo ishte e 

lumtur që kudo shifte varfëri të madhe dhe nuk interesohej për zgjidhjen e krizës që e kishte 

kapluar vendin ,, Tash lypsat të zbemë nga uja, me supa të mrehtë e kërçikëtë ndytë 

përjashta , rrijnë në podium të monumenteve  dhe rrijnë pa bamë kurrfar lëvizje.’’
19

  Paria 

kërkonte kompromis fals  siç i vinte asaj më mirë për ta qetësuar varfërinë se gjoja do të 

ketë një  kordhë buke  më që te pasurit do të mëshirohen. Migjeni satirizon  dhe ironizon 

ata që shiteshin si shpëtimtar të mbuluar me vlera të humanizmit.  Prandaj ironikisht thotë : 

Çndryshim ideal ! tash lypsat të zbemë nga uja  rrinë gjithë diten në podrum  për të çue 

gjithë ditën me energji të plogët’’
20

  edhe djali që u lind në këso kushte  i cili nuk di të thotë 

asnjë fjalë  jeta dhe varfëria e quen në vdekje. 
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Programi i një reviste  Migjeni  tallet me ata redaktor të cilët gjoja  s’donin të 

bëjnë politikë se gjoja udhëhiqeshin  prej idealeve  që s’kishin  ose i kishin jo të qarta  e të 

gabuara  e si të tillë bënin  pllakata  që i ngjitnin në dritaret përdhese  që këta njerëz prap t’i 

linin në errësirë. Pra ky ka qenë programi i një  reviste e cila kur mbeti pa para kërkoi 

subvencione  dhe kësisoj u sqarua programi djallëzor i saj . Këto subvencione i kërkoi  nga 

pushteti  për t’i mbrojtur interesat e tij dhe u largua nga masa e popullit që s’din të lexoj 

dhe ra verbërisht në krahet e reaksionit  e jo të idealit që s’e pati  sepse paraja  i korrupton 

njerëzit .  

Migjeni ishte mjaftë i vëmendëshëm sepse ai jetonte me problemet e pazgjidhura  të 

masës,  të njeriut  që gjithnjë qe llogaritur si objekt kështu ai donte ta harmonizonte jetën e 

masës së  vuajtur të popullit .  

Në skicën   Vetëvrasja e trumcakut   Migjeni aspiron për  për një të ardhme të 

bukur për të  zëvendësuar  këngën e dhimbshme jetësore,  me një jetë  ku do të sundoi 

mirëkuptimi  përparimtar e pa vuejtje. Por ndodhi e kundërta gjë qe e qoi Migjenin në 

melankoli të arsyeshme. Ky është një realitet i dhimbshëm i shkrimtarit  dhe të njeriut të 

vogël të cilit jeta ju bë e pamundur  sepse siç thotë edhe vetë poeti  me një alegori se ky 

trumcaku ( duhet ta kuptojmë njeriu) pa se : Në vend të barit bijshin qimet e derrit e në 

vend të pemvet- brenat  e një shtazës parahistorike .Dhe në këtë natyrë – e cila nuk mund të 

quhet natyrë- kush të mos bahet melankolik?’’
21

  Prandaj jemi  edhe përpara një realiteti  të 

brengosur shprtëror  të njeriut  të vogël siç e krahason Migjeni me trumcakun  të cilit jeta  

ju bë e pamundur  sepse në vend të barit bijshin qime derri në vend të pemëve brina  të 

kafshëve parahistorike  por trumcaku  ishte i  mësuar i lirë.  Atë e lodhi jeta duke kërkuar  

vendë të qetë  por kur nuk e gjeti   vendosi që të hidhet  dhe të bëj vetëvrasje një një qime të 

mprehtë derri. Derri mbeti derr dhe u bë pengesë për mirëvajtjen e njeriut të urtë  e 

intilegjent. Migjeni shkroi fletë të re të historisë në letërsinë shqipe  dhe e kundershtoi jetën 

e vjetër  ku njeriu ishte para një dileme të ishte  rob  apo të ishte ose një ultimatumi  që të 

kërkoi vetë lirinë . 
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Në skicën alegorike  Gogoli ( 1937)  duke u kthyer  te femijët  të cilët ,,gjithmonë 

kanë qenë të trembur nga gogoli’’
22

  thotë se fëmija i pushtonte por frika e brendshme 

mbetej frikë. Kësisoj fëmija rritej me frikë e muk ishte më në gjendje të gjykonte  drejtë 

dhe pa frikë. Kështu fëmija lindej i rrezikuar  që më vonë shumë lehtë mund të humbiste 

personalitetin. Megjithatë gogoli  mbeti një  frikë e imagjinuar,  pra është një fuqi mistike  e 

cila është shumë e dëmshme  që kërkon t’ia humbas fëmijës arsyen dhe thotë ,, S’ka fëmi  

qe s’e njeh gogolon . Por mos kërkoni prej tyne ta përshkruejnë, pse njate nuk dinë ta 

bajnë’’
23

  Migjeni i ktheu njerëzit te frika fëmijërore  dhe te fuqia  perparimtare që t’i 

kuptojnë si dy dukuri që s’pajtohen. Njerëzit që u frikësuan për pozitën e tyre shoqërore, 

politike dhe ideore. Pra edhe për njerëzit e rritur  sipas Migjenit ka gogol . Njeriu me 

qëllime të errëta kishte qëllim ta kthej frikën  për të ruajtur  qetësin e tij. Pra kjo skicë 

s’është vetëm vepër psikologjike por  edhe politike e paraqitur në menyrë alegorike. 

 

Skica ose novelza Legjenda e  misrit   këtu është nxjerrë një malësor i varfër që në 

fatin e  vet mishëroi tragjedinë e pjesës së tjetër të masave  të shfrytëzuara të popullit, të 

fshatarësisë së varfër. Në vitet e tridhjeta nga kriza ekonomike e cila e preku edhe 

Shqipërinë  fshatarësia u varfërua edhe më shumë. Uria bashkë me sëmundjet në fillim 

përfshiu  malësinë e veriut, e cila më vonë u shtri edhe në viset tjera. Për të qetësuar 

popullin qeveria doli me lajmin se do të shpërndahet misër, Migjeni e shprehë kështu ,, 

Lajmi se do të shpërndahet misri  doli nga zemra e dheut , rrodhi nëpër dejt e thella deri te 

gjymtyret e mpita te dheut që quhet shtet’’
24

   Por me pak fantazi mund të lexojmë ndryshe 

duke harruar realitetin, të lexojmë legjenden në të: 

 Lajmi se ka rënë në kufi armiku doli nga zemra e dheut , rrodhi nëpër dejt e thella 

deri te gjymtyret e mpita te dheut që quhet shtet.  Po kush do të ndalonte ati hovin  me shku 

me marrë miser  i cili nëpër lugina e male me një këmishë te leckosur  ose  prap me 

fanztazi po kush ia ndalon atij hovin  kur shkon  me luftue  ...  

Migjeni e merr një tekst të tillë legjende dhe e përshtat  për realitetin që kërkon të 

përshkruajë, s’ka më në malësi  apoteozë perendish por përpjekje plot mendim për të fituar 

bukën e gojës  shprehet  Migjeni me dhembje: Misri ja ka zënë vendin perendive. Kjo 
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legjendë e idhët dhe plot vuajtje  historike në shekullin njëzet është që të bënë të qajsh. 

Migjeni i cili  e njihte  mirë dertet dhe  shqetsimet e fshatit  malësor  dhe e kishte parë  me 

sytë e vet  se si malësoret hiqeshin zvarr për një  kokërr misër.  

 

 

Bukuria që vret     Është një  skenë koncize dhe  e përgjithësuar  nga jeta e 

malësisë. Përmes saj autori zbuloi karakterin e saj të përgjithshëm të kësaj  gjendje për 

vendin. Migjeni  shtron problemin e shkakut të kësaj gjendje  të  dhe përgjegjësinë e artit 

para kësaj gjendje.  Pjesa e fundit  e kësaj skice është plot zemrim kundër qeveritareve të 

kohës, ministrat dhe deputetve që s’brengoseshin për gjendjen e popullit, si dhe artisteve që 

kërkonin burim frymëzimi për krijimet e veta në shtresat e varfëra. Migjeni shprehet kështu 

për këto skena ku njerëzit jetojnë bashkë me kafshë:,, Dhe çohen, i lëshojnë vendin rreth 

zjarri Larojës lopës së shtëpisë . Të nxehet edhe ky pjestar i familjes në kasollën e 

kristalizueme.’’
25

 Vënja përballë e kësa  jete reale të popullit përballë artit  na duket si një 

polemikë me artistet e kohës dhe duke përfunduar me një replikë të ashpër  për qendrimin e 

tyre  kundrejt këtij arti , me skena trishtuese nga fshati.  

Qershijat   kjo skicë fletë për kushtet e rënda dhe të mjerueshme  të fshatarësisë . 

Duke rrëfyer për malësoren e re  që së shpëjti do të bëhet nënë e cila do të jetoi në ato 

kushte të rënda. Sepse skamja u ka hequr ato pak  gëzime që u ka dhënë jeta, duke u bazuar 

në ato pak kushte dhe plotësimin e nevojave sa për të jetuar. Malësorja e uritur  lakmon 

qershijat sepse misri i ka sosur që moti dhe ato pak kokrra duhet ruajtur për farë.  Por 

malësorje s’mund ta shuej urinë as me qershija  kështu shkrimtari tregon vështirësitë e jetës  

që i kan bërë njerëzit indiferent: Plaka s’don t’i shkëputë  dy kokërr qershi nuses  së uritur 

megjithë lutjet që i drejton . Plakën e ka bërë të pashpirtë jeta  me gjithë vrazhdësin e saj .                                       

Këtë  ide Migjeni e zhvillon nga një kënd tjetër nga një kënd tjetër vështrimi ,  kur e arsyton 

për fëmijën që do të lindë në mes të mjerimit dhe të qendrimit të ftoftë të njerzëve Migjeni i 

ka rrahur disa herë  kushtet e mjeruara  të jetës  të cilat e sakatosin shpirtërisht jetën e 

njeriut . Një viktim e ardhme do të jetë edhe fëmija që do të lindë në kushte të mjerimit .  
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Luli i vocërr   është portreti i një fëmije prej shtresave të varfëra  të popullit . Luli 

heroi i kësaj proze ka një dhembje pakënaqësie  në shpirt kur e vëren se nuk është si shokët 

e vet  të cilët mbajnë në këmbë çizme të reja vezulluese.  Luli rri i vetmuar në një qoshe  në 

kënd të oborrit, i ndarë nga fëmijët e pasur. Por shkrimtari e ka zbuluar me mjeshtri 

psikologjinë e fëmiut  vuajtjet e tij shpirtërore, i cili nuk është i kënaqur me fatin e tij. 

Këtë fëmijë askush nuk e don  sepse ai ndryshon nga fëmijë tjerë përmes këtij 

portreti në duhet të kuptojmë me fantazinë tonë se  edhe sa e sa raste tjera ka pasur në 

Shqipëri . Luli ngrohtësinë e vetme e gjenë në rrezet e diellit  por kur nuk ka diell s’e dijmë 

se si ja bënë i shkreti Lul.  

Migjeni pasqyroi jo vetëm rrojtjen e rëndë të masave të varfëra por tregoi se shtypja 

shoqërore  dhe ekonomike  nevoja për të rrojtur i shtynë njerëzit  drejtë rënies morale  dhe 

degjenerimit.  

  

 Po e mbyllim këtë analizë të shkrimeve të Migjenit në prozë  sepse  për natyren e 

punimit janë përfshirë  pothuej se të gjitha temat dhe plagët e shoqërisë shqiptare. Për në 

fund kam zgjedhur një skicë me titull: ,, Kanga e qytetit të huej’’   në këtë skicë ai 

paraqet  një qytet ku ai dëgjoi  një këngë dhe kjo është një enigmë që Migjeni nuk e zbuloi 

kurr. Për jetën në këtë qytet Migjeni thotë kështu ,, -Drit e bukura ...kuqë, e blu, jeshil, 

verdhë. Secila dritë një grishje . Sinema tabare , kafe trgtiza. Të gjithë janë për plotësimin 

e dëshirave tueja’’.
26

  Kjo fuqi  magjike të cilës i jep Migjeni është një kontrast  me jetën ne 

pajetë e plot mundim  e skamje të vendlindjes së tij. Ku njerëzit  bënin apoteozë misri  ku 

gratë merrnin padashur rrugë të turpshme. Por edhe në këtë qytet thotë Migjeni njerëzit 

s’gjenin ëmbëlsinë e jetës  sepse e hidhura  jetës vjen vetë , dinamika e jetës në këtë qytet 

njerëzit  nga kjo lumturi shkojnë në palumturi  të cilën e krijojë vetë  sepse e nesermja për 

ta është vdekje  sepse çdo lumturi duhet ta kërkojmë sot për sot.  
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Portreti i gruas në vepren e Migjenit  

 

 Priblemi i gruas  në veprën e Migjenit  është një tragjedi në vete, është pjesë e 

tregjedisë së popullit. Por më qe ajo këtë tragjedi e ndjeu më shumë në kurrizin e saj, mbi 

jetë e saj familjare  për këte arsy vendosa që ta trjatoi  në menyrë të veçant. Në krijimet e tij 

grueja ishte mbyllur në botën e saj. Në tregimin ,,A do qymyr zotëri’’një malësore e re  

dhe e ndershme  bie vktimë e  gjendjes së saj ekonomike  dhe e  epsheve te një pasaniku 

johuman. Kjo malësore e  re dhe e bukur e cila asnjë herë s’ka menduar për jetën intime të 

saj  dhe besonte se njerëzit janë të ndershëm. U detyrua të njoh botën e saj intime për shkak 

të krizës së bukës ku familja e saj e qoi të shesë qymyr e jo të kërkoi misër.  

 Këtë fat e përjetoi e dhe Lukja  e cila ,, blihej prej njezëve me pare në dorë’’ por për 

këtë dhembje shpirtërore ajo dinte  të tallej me simpatizantet e vet. Por edhe ajo donta të 

jetontd me nderë si të gjithë njerëzit tjerë . 

 Migjeni i mirë me zemër e me shpirtë  njeriu human që njohu plagët shoqërore  i 

mbron edhe këto gra fatkëqija, qe  duke u shitur  bëhën shumë të njohura. Këtë realitet 

helm poeti e paraqet filozofikisht si një  dukuri të vertetë  etë rendomtë atje ku mbisundonte 

korrupsioni vuejtja dhe imoraliteti. Migjeni qe një vëzhgues me sy kritik një analizator i 

mprehtë i jetës shoqërore  e shpirtërore. Ai nëpër antitezë  analizoi edhe gjendjen 

shpirtërore të gruas  prostitutë dhe të grave të zotërive. Analizoi shpirtin e tyre jonjerëzor  

edhe në skicen ,,Qershijat ‘’ Paraqitet grueja shtatëzanë dhe vjehrra e cila s’guxon të këpus 

qershija  këtu fillon një urrejtje po kunder kujt. Pra femra me barrë e Migjenit  në të gjitha 

rastet ka shpirtë bujar edhe pse nuk i përkrah proceset e tmerrshme shpirtërore  dhe e 

mbanë barrën e rëndë të jetës. Si dhe atje në fshat ku njerëzit s’kanë mëshirë ndaj njerzëve   

po kudrejt shtazëve po: laroja shpresa dhe mjeti i vetem i ushqimit  nxehet pranë vatrës po 

në mengjes nuk qohet një vocrrak dhe në atë çast një britme e tmerrshme e  i shpon zemrat 

e kasollës. Megjithë këtë grueja shqiptare është si ajo në tregimin ,,Qershijat’’ ose si Dila 

në ,,Puthja e cubit’’ e para vuen prej natyres qe nuk mund ta shaj urinë dhe  e dyta shijon 

bukuritë e natyrës dhe një çast intim . Te dashuria e Agës me Lulit prindërit vunë pasurin 

para  çdo intersi  edhe pse Nushi e kishte paraparë  një gjë të tillë dhe i mbylli sytë para 

gjithë kësaj situate .  

 



 25 

 

 Oso Bakalli në shtëpinë e tij mbizotëronte atmosfera e rëndë  sepse po vdiste një e 

kaluar shekullore  e me këtë do të fillonte një jetë e re edhe për ghratë. Ato do të dalin të 

zbuluara  por Osoja kundërshtonte  dhe i dukej si me pas ardhë ditë e fundit mbi tokë, qe 

pra një luftë tjetër e gruas shqiptare me shumë Oso Bakall tjerë . 

 Femra në vepren e Migjenit është një femër që dinë të dashuroj të jetë e dashur  

edhe pse ka përpara pengesa. Por  pse ky deshprim i poetit? Cila është ajo grua që e 

dashuroi  Migjeni?  Ne prej shkrimeve të tij e dijmë  qe dashuroi, por s’e dijm se cilën. 

Ndoshta  Friden e Lenkën e Manastirit  ndoshta Bojkën e Shkodrës  ose ndonjë tjetër. Ne 

dijmë prej penës së tij, se,  siç thotë me   ndjenja te ndrydhura  vuejshim me  zemer te 

ndrydhur  si dy femijë. Me këto ndjenja reflektohet  gjendja e tij e vrarë  shpirtërore. 

Migjeni atë qe e ka shkruar s’e ka ekzagjeruar por e ka shkruar ate që është e vërtetë dhe 

reale . 

 Migjeni na jep fytyra të ndryshme grash me karaktere po te ndryshme.  Kudo 

vërehet  lehtas fuqia e  penës së tij. E cila impresionon  me këto fytyra dhe me këto 

karaktere tipike të këyre grave  të cilave u qanë hallin. Ato rrëshqiten nga jeta sepse 

shoqëria  s’u kujdes për to  për emancipimin e tyre,  këto të mira ishin vetëm për në shtëpi  

e sidomos ato të fshatit. Kudo ku  Migjeni  flet mbi gra fatkeqësia  mbisundon  dhe 

humanizmi delikat  dhe përkdhelës i tij gjë që e bënë atë shumë delikat. Grueja e Migjenit  

ka pasur mbrojtësin e saj të parë e të denjë. Sipas Migjenit grueja shqiptare s’ishte  grue 

degjeneruar sepse vetë jeta ia imponoi një gjë të tillë ,  siç thotë studiusi i vepres së 

Migjenit  Dr. Petro Janura : ,, Ajo mbeti si grueja e Ymer Agës ose si Penelopa e Homerit 

ose siç janë gratë e kurbetçinjeve te Sterio Spasses’’
27

  por për të gjitha këto ka edhe 

përjashtime siç mund të ketë çdo kund. 
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P ë r m b l e dh j e  

 

 

Migjeni ndonsë se jetoi  shumë pak  dhe përcjelli një shendet  shumi ligë por vepra 

e tij ka një domëthënje shumë të madhe. Migjeni nga kritika deri vonë është lënë në heshtje. 

Ai është quajtur poet revulucionar por vetem nga ata që nuk  e kuptojnë. 

Migjeni ushqente shpresë për një të ardhme me të lumtur  por jo  socialiste siç e 

paraqesin disa kritik ose  i është  imponua nga  koha që ta paraqesin si të tillë . Migjeni  në 

shkrimet e tij iu bën thirrje të shtypurve të ngrihen dhe shumë mirë e paraqet këtë në veprat 

e tij. Por  aty vërehet edhe dëshprimi dhe mungesa e një lëvije gjithëpopullore . Kjo  ngjetë 

sidomos gjatë krizës së tij  të rëndë shpirtërore, në çastet e fundit të jetës.  Sipas Migjenit, 

mjerimi është një kuptim i gjërë me dimensione që kapin sfera të ndryshme të jetës. Edhe 

pamja e njeriut edhe mënyra e jetës shfaqet poashtu me ngjyra të ndryshme.  Fjalët skamje 

mjerim, dhimbje janë fjalët kyçe në gati çdo novelë të cilat e mbushin atmosferën dhe jetën 

për rreth njerzëve  

Proza e Migjenit  është një nivel shumë i lartë artistik  me paraqitje të jetës nga 

fshati dhe qyteti  gjejmë taman si një pasqyrë te jetës së popullit shqiptar në vitet e 

tridhjeta. Këtu gjejmë gjendjen ekonomike dhe morale dhe veset  e këqija dhe  cilësitë 

bujare të njeriut gjejmë gruan që do të jetë familjare  po këtë ëndërr ja shuan shoqëria e 

korruptuar dhe i jep një rrugë krejtë tjetër. Do të gjejmë dëshira të cilat mbesin vetëm 

dëshira gjejmë gra që janë në dilemë për të ardhmen e tyre të pasigurt. Gjejmë priftërinjë 

të cilët i vërbojnë  besimtarët gjejmë luftë në mes të brezave . Pra proza  e Migjenit është  

një pasqyrë e kohës e cila do të flasë  për çdo brez dhe do ta bindë botën për realitetin e 

djeshëm. Ajo është dhe do të mbetët vepër me vlerë të pakontestueme, do të jetë një 

dokument me vlerë të madhe historike . 
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         Millosh Gjergj Nikolla- ky është emri i tij i vërtetë se Migjeni, i përbërë nga bashkim 

i rrokjeve  fillestare të çdo emri  të tij është emri i tij i pendës . 

Ai lindi më 13 Tetor 1911 në Shkodër . Familja e tij kishte origjinë nga Dibra e Madhe  nga 

fshatrat ortodokse të Rekës . Migjeni vdiq në afërsi të Torinos  në Itali më  25 Gusht 1938. 

Fëmijërinë  e kaloi në Shkodër  në gjiun e familjes së tij  si dhe në Tivar ku edhe mbaroi  

mësimet e para. Herët mbeti pa prindër  por edhe kur i kishte gjallë u rrit në një botë  ku 

autoritetin e parë e kishte gjyshja. Kreu seminarin ortodoks në Manastir, që do të ketë një 

ndikim të thellë në formimin e tij kulturor. Por më në fund s’kishte si të mos ndikohej nga 

literatura që e kishte pranë  në kohën e shkollimit të mesëm  moshë kur të dhënat mbahen  

mend mësë gjati. Qe nxënës i zellshëm  dhe me prirje të veçanta për letërsi. Lexonte në 

gjuhët sllave  dhe në frengjisht. Pas mbarimit të shkollës së mesme  daja nga Tivari 

ndërhyri te  kisha ortodokse që ta dërgonin në fakultetin e tologjisë në Oksford, por Migjeni  

nuk pranoi. Ndenji disa muej pa punë  dhe më 1933 u emërua si mësues në shkollën fillore  

të Vrakës. Në këtë fshat kushtet e jetesës ishin tepër të vështira. Migjeni shëndetlig u 

detyrua të udhëtonte nga qyteti me biçikletë deri në Vrakë. Kjo bëri që të sëmuret nga  

mushkëritë. Me shpresë se do  të shërohej  kërkoj që të transerohej  në ndonjë vend klimatik  

kështu me 1936 u dërgua  si  mësues në  shkollën verore në Pukë. Për krijimtarinë e 

Migjenit kjo qe me rëndësi  se u lidh me një mjedis epik. Në Pukë Migjeni shkroi sidomos   

prozat e skicat e tij të njohura  dhe bëri gati për botim  përmbladhjen e vjershave  Vargjet e 

lira  që ishte gati të dal nga shtypi me 1936 por cenzura e Zogut e hoqi  nga botimi por u 

ribotua më 1944 por prap u hoq  nga vëllimi ,,Parathënja e parathënjeve’’  dhe 

,,Blasfemi’’. Dy vjersha nga më të guximshmet. Me këtë përmbledhje  dhe me prozat e tij ai 

zuri vendin e merituar që i takon  në historinë e letërsisë shqiptare. 
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