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LEONARDO DA VINÇI, 
MENDIMTAR I ARTIT

Në 29 prill 1519, pra, 500 vjet më parë Leonardo 
da Vinçi bëri testamentin tek noteri francez 
mbretëror Guillaume Boreau.

 Në 2 maj 1519 Leonardo vdes.
 Më 12 gusht varroset në Kishën San Fiorentino 

në Amboise të Francës.
Me trashëgimin e tij epokal për shekujt, 

përveç pikturave, dritareve dhe shënimeve ai la 
edhe Traktatin e “Diskutimit të piktorit me poetin, të 
muzikantit me skulptorin”.

Në vitin 1999 unë botova librin tim substancial 
“Kështu foli Mona Liza”.

 Ky libër i refl ekton idetë kryesore të Traktatit 
të Leonardo da Vinçit.

 Në të vërtetë që në 1992, unë e botova në shqip 
këtë Traktat të përkthyer nga frëngjishtja në revistën 
“Sot”, nr. 7-8, 1992, faqe 114-123.

 Më pas lexova librin e famshëm studimor të 
Paul Valerysë pikërisht për Leonardo da Vinçin.
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Në këtë 500 vjetor po e  botoj Traktatin si dhe 
përsiatjet estetike të Valery-së!
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TRAKTAT PER PIKTUREN

Diskutimi i piktorit me poetin, muzikantin 
dhe skulptorin

    I

Piktura është poezi memece, kurse poezia është 
pikturë e verbër. 

Si njëra dhe tjetra synojnë të imitojnë natyrën 
sipas forcave të tyre.

 Si me anën e njërës ashtu dhe me anën e tjetrës 
mund të mësohet shumë ashtu siç veproi edhe 
Apeles1.

Piktura është e varur nga syri që është ndjenja 
më fi snike. 

Kjo vartësi e bën atë të ketë atë proporcion 
harmonik që shëmbëllen me zëra të zakonshëm, të 
bashkuar në një kohë.

1 ) Apeles. Piktor i Greqisë së vjetër i gjysmës së dytë të shek. 4 p.e.s. Është 
autor i portreteve të Aleksandrisë të Maqedonisë, i tablove që paraqesin 
Afërditën që del nga uji, i tablosë “Komploti”. Veprat e Apelesit të 
shquara për kohën e vet nuk janë ruajtur. (Shënim i përkthyesit).
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Për pasojë do të dilte një harmoni e tillë që kaq 
shumë do të kënaqte veshin, sa që dëgjonjësit do 
të ngrinin në vend nga habia. 

Vlejnë më tepër bukuritë proporcionale të 
portretit të engjëllit të paraqitura në tablo. 

Si rezultat i këtij proporcionaliteti, del ai 
tingëllim i vetëm, i cili i shërben syrit, ashtu si 
muzika veshit.

 Dhe në qoftë se kjo harmoni bukurish do t’i 
tregohet adhuronjësit, nga ku këto hijeshi janë 
marrur, atëherë pa dyshim, ai, do të ngrijë nga habia 
dhe gëzimi i pakrahasueshëm që i kalon të gjitha 
ndjenjat e tjera.

Me qenë se poezia jep bukurinë e përsosur 
me anë të paraqitjes së pjesëve të veçanta, nga të 
cilat futet në tablo bukuria e mësipërme, atëherë 
nga poezia do të fi tohet diçka e ngjashme sikurse 
në muzikë dëgjimi i secilit zë veçmas në kohë të 
ndryshme, nga i cili nuk do të dilte një tingull i 
pëlqyeshëm.

Do të ishte një lloj sikur ne të dëshironim 
të tregonim portretin në pjesë, gjithmonë duke 
mbuluar ato pjesë të treguara përpara atyre që i 
shohim.

 Me këtë paraqitje, kujtesa jonë nuk do të 
krijojë asnjë proporcionalitet harmonik, sepse syri 
nuk mund të marrë në shikim të gjithë fytyrën 
menjëherë.
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 E njëjta gjë ndodh edhe me bukurinë e një sendi 
të çfarëdoshëm i menduar nga poeti, përderisa 
pjesët e tij emërohen të shkëputura veç e veç dhe 
në kohë të ndryshme e për pasojë kujtesa nuk merr 
asgjë të harmonishme.

Me të drejtë ankohet piktura se është përjashtuar 
nga numri i arteve të lira. 

Ajo është bijë e vërtetë e natyrës dhe realizohet 
nga një ndjenjë më tepër e lartë.

Për këtë shkrimtar, ju nuk keni të drejtë që nuk 
e futët atë në numrin e arteve të lira.

 Ajo nuk merret vetëm me krijesat e natyrës, por 
edhe me një numër të pafund krijesash që natyra 
asnjëherë nuk i ka krijuar. 
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II

Meqenëse shkrimtarët nuk patën fakte për artin 
e pikturës, ata nuk mundën të përshkruajnë as 
nënndarjet e saja dhe as pjesët e saj, edhe pse vetë 
ajo nuk e zbulon qëllimin e saj të fundit me fj alë 
dhe për këtë nga padituria e tyre mbeti prapa të 
tjerave, duke mos humbur nga kjo hyjnitetin e saj.

 Dhe me të vërtetë, jo pa shkak shkrimtarët nuk 
e fi snikëruan atë, sepse ajo fi snikëron veten e saj, pa 
ndihmën e gjuhëve të huaja, ashtu siç bëjnë krijesat 
e përkryera të natyrës.

Dhe në qoftë se piktorët nuk e përshkruan atë 
dhe nuk e futën në shkencë, atëherë ky nuk është 
faji i pikturës dhe ajo nuk ulet nga kjo, sepse pak 
piktorë janë shkrimtarë profesionistë...

A mund të themi ne që vetitë e barërave, gurëve 
dhe drurëve nuk ekzistojnë, se njerëzit për to nuk 
dinë gjë?

 Sigurisht, jo!
 Përkundrazi, ne themi që barërat, mbetën vetë 

të hijshme, pa ndihmën e gjuhës njerëzore dhe 
shkrimeve.
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III

E dobishme është ajo shkencë, kur fruti i saj 
komunikohet më shumë dhe e kundërta, më pak e 
dobishme është kur ky komunikim është më i pakët.

Piktura është në gjendje t’ia japë rezultatet e saja 
të fundit gjithë brezave të gjithësisë, sepse rezultati 
i saj përfundimtar varet nga aftësia e të shikuarit.

Rruga nëpërmjet veshit tek ndjenja e 
përgjithshme, nuk është si rruga nëpërmjet syrit.

Për këtë, pikturës nuk i duhet, ashtu si 
shkrimeve, të ketë nevojën e përkthimeve, ajo 
direkt kënaq gjininë njerëzore, ashtu si edhe 
sendet e krijuara nga natyra dhe jo vetëm gjininë 
njerëzore por edhe të kafshëve, siç është vërtetuar 
nga një tablo që paraqet babain e familjes: në tablo 
ledhatoheshin fëmijët e vegjël duke qenë akoma në 
shpërgaj, gjithashtu qenin e macen e kësaj shtëpie.

 E pra çuditesh kur sheh një tablo të tillë.
Piktura u paraqet ndjenjave krijesat e natyrës 

më me sinqeritet të madh dhe besnikëri se sa fj alët 
dhe shkronjat, por shkronjat i paraqesin fj alët më 
me sinqeritet se sa piktura. 

Ne themi se vlen më tepër ajo dije e cila 
paraqet krijesat e natyrës, se sa që paraqet krijimet 
e krijonjësit d.m.th. fj alët që janë krijim i njeriut.

 Kështu është poezia dhe ato që i ngjajnë asaj 
që dalin nga gjuha njerëzore.
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IV

Shkencat ku mund të shkohet në imitet janë 
të tilla, që duke i përvetësuar ato, nxënësi bëhet i 
barabartë me krijonjësin e tyre dhe gjithashtu jep 
frytin e tij.

Ato janë të dobishme për imitonjësin, por jo aq 
të larta si ato shkenca që nuk transmetohen ndër 
pasonjës, në ngjashmëri me të mirat materiale.

 Midis këtyre piktura është e para.
Pikturën nuk mund t’ia mësosh atij të cilit kjo 

dhuratë nuk është dhënë nga natyra, siç mund 
të mësosh shkencat matematike ku nxënësin 
përvetëson aq sa i jep mësonjësi i tij.

 Atë nuk mund ta kopjosh si shkrimet, ku kopja 
është aq e vlertë sa edhe origjinali. 

Nga kjo nuk mund të nxjerrësh kopje si në 
skulpturë, ku kopja në marrëdhënie me vlerën e 
origjinalit është ai vetë, ajo nuk lind pafundërisht 
një numër fëmijësh si librat e shtypur.

Ajo vetëm qëndron fi snike, ajo e vetme i sjell 
lavdi krijonjësit të saj dhe mbetet e vlertë dhe 
asnjëherë nuk lind fëmijë të barabartë me veten e 
saj.

 Kjo veçori e bën atë të kalojë ato shkenca të 
cilat gjithkund lexohen.
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V

Në qoftë se ti do ta përbuzësh pikturën që është 
imitonjësja e vetme e të gjithë krijuesve të natyrës 
që shihen, atëherë me siguri ti do të përbuzësh 
krijimin e thellë i cili me fi lozofi  dhe gjykim të hollë 
sheh të gjithë cilësitë e formave, detrat, vendet, 
pemët, kafshët, barërat dhe lulet d.m.th. gjithë ato 
që rrethohen nga hija dhe drita.

 Me të vërtetë piktura është shkencë dhe bijë 
e ligjshme e natyrës, sepse ajo është lindur nga 
natyra.

Që të shprehemi drejt, ne themi: ajo është mbesë 
e natyrës me qenë se të gjithë sendet që shihen janë 
pjellë e natyrës dhe nga këto sende lindi piktura. 

Nuk ekziston asnjë pjesë e astrologjisë ku vijat 
dhe perspektiva të mos hyjnë në punë, perspektiva 
është bijë e pikturës, me qenë se piktori është po 
ai, që për domosdoshmëri të artit të tij këtë e vuri 
në përdorim.

Astrologjia nuk mund të përpunohet pa 
vija nëpër të cilat janë futur të gjitha figurat e 
shumëndryshme të trupave të krijuar nga natyra ku 
pa këto (vijat) edhe arti i gjeometrisë është i verbër.

Në qoftë se gjeometria bashkon një sipërfaqe 
të çfarëdoshme të rrethuar me vija në fi gurën e 
katrorit dhe çdo trup në fi gurën e kubit, kurse 
aritmetika bën po atë gjë me rrënjët e saj katrore e 
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kubike, atëherë këto dy shkenca shtrihen vetëm në 
studimin e sasive të vazhduara dhe të ndërprera 
dhe nuk punojnë për cilësinë, që është bukuria e 
krijimit të natyrës dh e zbukurimit të botës. 
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VI

Syri, në një distancë dhe mjedis të caktuar, 
gabohet pak në punën e tij se sa një shqisë tjetër, 
sepse ai sheh vetëm sipas vijave të drejta që formojnë 
piramidën e cila për bazë të saj ka objektin që sjell 
këtë deri në sy, gjë të cilën unë do të mundohem 
ta vërtetoj.

Veshi gabohet rëndë për vendqëndrimin dhe 
distancën e sendeve, sepse format e tyre arrijnë 
te ai jo nëpërmjet vijash të drejta si tek syri, por 
sipas vijave të thyera dhe të refl ektuara dhe shpesh 
ndodh që e largëta duket më afër se sa fqinja e jonë.

Të nuhaturit edhe më pak përcakton vendin 
që është shkak i të mbajturit erë, kurse shija dhe 
të prekurit që takohen me sendin, dinë vetëm për 
këtë prekje.
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VII

Krijesave të gjalla i sjell humbje të madhe 
humbja e të shikuarit, se sa e të dëgjuarit për shumë 
fakte: në radhë të parë me anë të shikimit kërkohet 
ushqimi për të jetuar që është i domosdoshëm për 
gjithë krijesat e gjalla, së dyti me anën e shikimit 
kuptohet bukuria e sendeve që të japin dashuri.

Bukurinë i verbëri nga lindja nuk mund ta njohë 
nëpërmjet veshit, sepse ai asnjëherë nuk ka ditur se 
ç’është bukuria e një sendi të çfarëdoshëm. 

I mbetet atij veshi dhe mendimin e të cilit ai 
kupton vetëm tingujt dhe bisedimin njerëzor, në 
të cilin ekzistojnë emërtimet e atyre sendeve që ju 
është dhënë emri.

Pa ditur këto emra mund të jetosh shumë mirë.
 Kjo duket në shembullin e të shurdhëve nga 

lindja, që do të thotë te memecët që merren vesh me 
anë të vizatimeve, ku shumë nga ata mësojnë mirë.

Syri si zotëronjës mbi shqisat kryen detyrën e 
tij në qoftë se ai nuk pengon shkencat, por gjykimet 
e ngatërruara dhe të gënjeshtërta me të cilat bëhen 
gjithmonë diskutime të shoqëruara me britma dhe 
me fi rma. 

Të njëjtën gjë do të bënte edhe organi i të 
dëgjuarit i cili vuan më shumë nga të gjithë, sepse 
ai humbet harmoninë që lidh të gjitha shqisat.
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Dhe në qoftë se fi lozofi  heq sytë e tij që të 
lirohet nga pengesa për gjykimet e veta, atëherë 
mba mend, që një veprim i tillë i përket edhe trurit 
të tij dhe gjykimeve të tij, sepse e gjithë kjo do të 
ishte idiotizëm.

Nuk do të kishte mundësi ai të mbyllte sytë, kur 
të binte në zemërimin e çmendur duke i mbajtur 
ato mbyllur deri atëherë përderisa ky tërbim të 
largohej nga ai.

I çmendur do të ishte njeriu, pa mend do të 
ishte gjykimi i tij dhe idiotizëm i madh do të qe t’i 
nxirrte sytë vetes.
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VIII

Syri, me ndihmën e të cilit bukuria e gjithësisë 
pasqyrohet me soditje, është kaq i mrekullueshëm, 
që kush lejon humbjen e tij, humbet për vete 
paraqitjen e të gjitha krijesave të natyrës.

Në saj të syrit shpirti i paraqet vetes sendet e 
ndryshme të natyrës.

 Kush humbet syrin, bije në burg të errët, ku 
humbet çdo shpresë për të parë diellin përsëri, 
dritën e gjithë botës. 

Errësira e natës nuk është e përjetshme dhe e 
padurueshme.

Por çfarë do të bënin ata në qoftë se kjo errësirë 
do të ishte bashkudhëtare e jetës së tyre?!

Sigurisht, nuk ka njeri që të dëshironte një gjë të 
tillë d.m.th. të humbiste shikimin dhe të nuhaturit.

 Me gjithë se humbja e dëgjimit sjell humbjen e 
të gjitha shkencave që shprehen me fj alë.

 Ata e dëshirojnë këtë gjë për të mos humbur 
bukurinë e botës e cila është në sipërfaqet e trupit të 
çfarëdoshëm dhe natyrorë që refl ektohen në syrin 
e njeriut.
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IX

Në qoftë se piktori do të dëshirojë të shohë 
sende të mrekullueshme që i japin dashuri, atëherë 
mbi to ai është zot dhe ka mundësinë t’i lindi ato, 
në qoftë se ai dëshiron të shohë sende të shëmtuara 
të cilat të tmerrojnë, ose që të bëjnë të qeshësh, ose 
të supozojmë që të bëjnë për të ardhur keq, atëherë 
edhe mbi këtë ai është zot dhe sundonjës.

 Në qoftë se ai do të dëshirojë të krijojë vende të 
banuara dhe shkretëtira, vende me hije ose të errta 
edhe vende të nxehta në kohën e të ftohtit.

Në qoftë se ai do të dëshirojë lugina, që përpara 
këtyre nga maja e maleve të duken fushat e gjera, në 
qoftë se ai dëshiron që pas këtyre të duket horizonti 
i detit, atëherë ai është sundonjës mbi këto. 

Dhe gjithashtu, në qoftë se ai dëshiron që prej 
luginave të thella të shohë male të larta ose nga 
malet e larta, lugina të thella dhe bregdete dhe 
sigurisht gjithçka në gjithësi në brendësi, si dukuri 
ose si përfytyrim, ai e ka në fi llim në shpirt dhe 
pastaj në dorë.

 Dhe këto janë kaq të mrekullueshme dhe 
njëkohësisht të tilla proporcionalitet harmonik me 
një shikim të vetëm, të cilin e formojnë vetë sendet.
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X

Syri, i quajtur dritarja e shpirtit, është rruga 
kryesore me të cilën ndjenja me pasurinë më të 
madhe dhe mrekulli sheh krijesat e natyrës, kurse 
veshi është i dyti, ky lartësohet me tregimet për ato 
sende që syri i ka parë.

Në qoftë se ju historianë, poetë dhe matematikanë 
nuk i keni parë me sy sendet, atëherë vetëm kaq 
mund të fl isni për to në shkrimet tuaja. 

Dhe në qoftë se ti, poet, pikturën historianë me 
anë të pendës, atëherë piktori me anë të penelit do 
ta formojë atë kështu, ku më lehtë do të kënaqë dhe 
do të jetë më pak e mërzitshme për kuptimin.

Në qoftë se ti e quan pikturën poezi memece, 
atëherë piktori mund të thotë që poezia është 
pikturë e verbër.

 Tani të shohim se kush nga këto është më tepër 
sakat: qorri apo memeci? 

Në qoftë se poeti është i lirë si piktori në 
krijimet, mendimet e tij nuk i japin një pëlqyeshmëri 
njerëzve se sa tablotë.

 Mirëpo në qoftë se poezia krijon me fjalë 
fi gurat, format, gjestet dhe vendet, piktori synon, 
që po me këto forma të imitojë natyrën.

 Tani shih se çfarë është më afër te njeriu: emri 
i njeriut apo fi gura e tij? 
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Emri i njeriut ndërrohet në vende të ndryshme, 
kurse forma ndërrohet vetëm nga vdekja.

Dhe në qoftë se poeti i shërben ndjenjës me 
rrugën e veshit, piktori i shërben asaj me rrugën e 
syrit që është ndjenjë më e lartë.

 Në qoftë se një piktor i mirë do të paraqesë 
një betejë, kurse poeti po këtë betejë do ta shkruajë 
dhe po t’i vendosësh afër njëra-tjetrës këto punë, ti 
do të shohësh se ku do të përqendrohen më tepër 
shikuesit, ku më tepër ata do të diskutojnë ku do të 
dëgjohen më tepër lavdërime dhe çfarë përshkrimi 
do të pëlqehet nga ata më shumë...

Në qoftë se piktura përqafon në vetvete të 
gjitha format e natyrës, atëherë ju poetëve u mbeten 
vetëm emërimet, por ato nuk janë të përgjithshme 
si format...

Zgjidhni poetin që do t’i përshkruajë të afërmit 
bukurinë e gruas dhe zgjidh piktorin që të paraqesë 
po atë.

 Ti do të shohësh se ku natyra do ta bëjë të 
afërmin si gjykatës.

 Sigurisht sendet provohen si rezultat i 
eksperimentit.
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XI

Ju e vendosët pikturën nëpërmjet zanateve 
mekanike, por në qoftë se piktori do të pëlqente 
veprat e tyre, si dhe ju, atëherë unë mendoj se ajo 
nuk do të mbeste aty, mes zanateve. 

Në qoftë se ju e quani atë mekanike sepse ajo në 
radhë të parë, kryhet me dorë, sepse duart kryejnë 
atë, çfarë paraqet fantazia, atëherë ju shkrimtarë 
vizatoni me duar me ndihmën e pendës : atë që 
gjendet në mendjen tuaj.

Dhe në qoftë se ju e quajtët atë zanat, sepse 
merr vlerën në pagë, atëherë ju si mund të gaboni, 
në qoftë se ky quhet gabim? 

Në qoftë se ju mësoni të tjerët, a nuk do të 
shkoni ju tek ai që do t’u paguajë më shumë? 

Do të kryeni ju qoftë edhe një vepër të vetme 
pa asnjë shpërblim material?

 Midis të tjerash unë fl as jo për atë që të anulojë 
opinionet e ngjashme sepse çdo punë llogaritet me 
pagesë.

 Dhe mund të thotë poeti: Unë do të krijoj një 
mendim i cili do të tregojë diçka të lartë. Të njëjtën 
gjë do të krijojë edhe piktori, siç bëri edhe Apeles 
në tablonë “Komploti”.

Në qoftë se ju fl isni se poezia është më tepër 
jetëgjatësi atëherë, për këtë unë them që më tepër 
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jetëgjatë janë veprat e bakraxhiut dhe që koha më 
tepër ruan kazanët e tij, se sa veprat tona ose tuajat 
dhe ca më tepër se në ato ka më pak fantazi.
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XII

 Në qoftë se pikturën do ta bëjmë me bakër do 
të jetë më jetëgjatë. 

Në qoftë se poezia shkon në fi lozofi në e moralit, 
atëherë piktura shkon në fi lozofi në e natyrës.

Në qoftë se e para përshkruan veprimtarinë e 
njohjes, e dyta sheh a shfaqet kjo njohje në lëvizje...

Në qoftë se ti, poet, mund të fl asësh për çfaqjet 
e formave dhe ti përshkruan ato, atëherë piktori 
e bën atë kështu që ato të duken të gjalla në saj të 
dritë-hijes së shprehjes nëpër fytyrat, ku penda jote 
nuk shkon siç shkon peneli.
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XIII

… Çfarë të frymëzon ty, o njeri, të lesh banesën 
tënde të qytetit, të lesh të afërmit dhe miqtë dhe të 
shkosh në fusha nëpërmjet maleve dhe luginave 
për të kënaqur veten me ndihmën e ndjenjës së 
shikimit?

Dhe në qoftë se poeti do të dëshirojë në këtë rast 
ta quajë veten gjithashtu piktor, atëherë pse nuk 
i merr ti këto fj alë në përshkrimet e poetëve dhe 
nuk mbetesh në shtëpi për të mos duruar vapën e 
tepërt të Diellit?

 Vallë nuk do të ishte kjo për ty më e dobishme 
dhe më pak e lodhshme, sepse ti do të qëndroje në 
fresk, pa lëvizje dhe pa kërcënimin e sëmundjeve? 

Por atëherë shpirti nuk do të kënaqej me të 
mirat e syrit, që është dritarja e tij, nuk do të shihte 
luginat e hijshme të prera nga lodrat e lumenjve 
gjarpëronjëse, nuk do të shihte lule të ndryshme 
të cilat me ngjyrat e tyre harmonikisht veprojnë 
te syri, e gjithashtu gjithçka që mund të paraqitet 
vetëm para syrit.

Por në qoftë se piktori në kohën e të ftohtit më 
të ashpër të dimrit do të vendosë para jush këtë 
peizazh të punuar dhe të tjera ku ti freskohesh 
diku larg në një burim, në qoftë se ti do të mund ta 
shohësh përsëri, të shohësh veten me të dashurën 



Moikom Zeqo26

tënde në një livadh të lulëzuar, nën hijen e ëmbël të 
pemëve të gjelbëruara, atëherë a nuk do të ndjesh 
krejtësisht një kënaqësi tjetër sikur po këtë rast të 
përshkruar ta dëgjoje nga poeti?

Kështu përgjigjet poeti duke u tërhequr para 
përfundimeve të lartpërmendura e thotë se ai e 
kalon piktorin, sepse i detyron njerëzit të fl asin dhe 
të gjykojnë nëpërmjet trillimeve të ndryshme, ku 
midis të tjerash ai shpik të tilla sende, të cilat nuk 
ekzistojnë… që ai përshkruan qiellin, yjet, natyrën 
e artin dhe në përgjithësi gjithçka. 

Për këtë lind përgjigje, që asnjë nga këto sende 
për të cilat ai fl et, nuk është lëndë e punës së tij e në 
qoftë se dëshiron të fl asë e të mbajë oratori, atëherë 
atij do t’i duhej të bindej që për këtë do të dilte i 
fi tuar oratori.

Në qoftë se ai fl et për astrologjinë, ai e vodhi 
këtë nga astrologu, në qoftë se fl et për fi lozofi në, 
atëherë dhe këtë ai e ka rrëmbyer nga fi lozofi a dhe 
në realitet ai nuk ka metodën personale që mund 
t’i shërbejë jo më shumë nga tregtari i vogëlsirave e 
mbledhësi i mallrave ku këto mallra janë bërë nga 
zanatçinj të ndryshëm. 

Shkenca hyjnore e pikturës merret si me krijesat 
që janë njerëzit, ashtu edhe me ato hyjnoret, për 
deri sa ato janë të kufi zuara nga sipërfaqet e veta 
të cilat janë vijat e kufi rit të trupave.

 Me ato piktura i tregon skulptorit përsosmërinë 
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e skulpturës së tij.
Ajo me bazën e saj që është vizatimi, mëson 

arkitektin të ndërtojë në mënyrë që ndërtesa e tij 
të jetë e pëlqyeshme për syrin, ajo mëson edhe 
krijuesit e vazove të ndryshme, argjendarët, 
punonjësit e tekstilit, qindismëtarët; ajo shpiku 
germat me ndihmën e të cilave shprehen gjuhët e 
ndryshme, ajo i dha karatet aritmetikës, ajo i mësoi 
gjeometrisë fi gurat, ajo mëson perspektivistët dhe 
astrologët gjithashtu ndërtonjësit e makinave dhe 
inxhinierët.
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XIV

Poeti fl iste që shkenca e tij është krijim dhe 
mase dhe që kjo është vetëm trupi i poezisë d.m.th. 
shpikja e përmbajtjes dhe masa në vjersha; dhe 
vetëm pastaj ai e rrethon veten me të gjitha shkencat. 

Për këtë, piktori përgjigjet që edhe ai ka po këto 
detyrime në shkencën e pikturës që është krijimi 
dhe masa, shpikja e përmbajtjes të cilën ai duhet ta 
paraqesë dhe masa në sendet e pikturuara që dhe 
të mos jenë jo proporcionale.

 Nuk mund të thuash që piktori nuk përzihet 
me shkencat e tjera të cilat në pjesën më të madhe 
mishërohen në pikturë si p.sh. astrologjia, e cila 
asgjë nuk bën pa perspektivën që është përbërësja 
kryesore e pikturës; unë flas për astrologjinë 
matematike dhe jo për astrologjinë e rreme teorike 
dhe të më falë mua ai që jeton me parashikimet e 
saj idiote.

 Poeti thotë që ai do të përshkruajë diçka të 
tillë që do të ketë një kuptim alegorik të plotë me 
sentencë të mrekullueshme.

Piktori thotë që ai është i lirë të bëjë të njëjtën 
gjë, që edhe në këtë ai është poet. 

Dhe në qoftë se poeti thotë që ai u ndez njerëzve 
dashurinë që është kryesorja për të gjithë qeniet e 
gjalla, atëherë piktori ka fuqi ta bëjë edhe më tepër 
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këtë gjë, se ai vendos formën e vërtetë të çfarëdo 
sendi përpara të dashuruarit i cili shpesh e puth 
atë dhe i drejtohet me fj alë dmth bën atë, që nuk 
do ta bënte në qoftë se këto bukuri do t’i ishin vënë 
përpara nga shkrimtari, piktori aq më tepër godet 
zemrën e njerëzve, i detyron ata të dashurojnë dhe 
të dashurohen me tablonë që nuk paraqet grua të 
gjallë.

Kështu pra, ti poet, shko përshkruaj bukurinë 
duke mos paraqitur sendin e gjallë dhe zgjo te 
njerëzit po këtë dashuri. Në qoftë se ti thua: unë të 
përshkruaj ty ferrin, parajsën e të tjera kënaqësira 
ose tmerre, atëherë piktori ty ta kalon, sepse ai 
paraqet përpara teje sende, të cilat në heshtje do të 
fl asin për kënaqësirat ose do të tmerrojnë ty dhe 
shpirtin tënd do ta arratisin.

Piktura i ve më shpejt në lëvizje ndjenjat se sa 
poezia.

 Në qoftë se ti thua se me fjalë ti bën një 
grumbullim të tërë me lot ose me gaz, atëherë unë 
të them ty se këto i ve në lëvizje oratori, porse kjo 
nuk është poezi.

Një piktor punoi një tablo dhe kush e soditi atë 
në çast mbeti me gojë hapur.

 Kjo gjendje u përsërit gjithë kohën për deri sa 
sytë qenë të drejtuar nga tabloja, e cila gjithashtu 
paraqiste një habi.
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XV

Në ditëlindjen e mbretit Maté poeti i solli atij një 
vepër e cila mburrte atë ditë kur lindi ky sundimtar 
për të mirën e botës, kurse piktori i dhuroi atij 
portretin e së dashurës.

 Mbreti mbylli në çast librin e poetit, u kthye te 
tabloja dhe me habi të madhe i mbërtheu aty sytë 
e tij.

Atëherë poeti me hidhërim të madh foli: “O 
mbret lexo, lexo dhe ti do të ndiesh që ky libër ka 
më tepër përmbajtje se sa tabloja memece”.

Mbreti duke dëgjuar që atë e qortojnë për 
shikimin e sendeve memece tha: “O poet hesht, ti 
nuk e di se çfarë po fl et, kjo tablo i  shërben ndjenjës 
më të lartë se sa penda jote e taksur për të verbrit. 
Mua më jep diçka që ta shoh dhe ta prek dhe jo 
vetëm ta dëgjoj, mos e kundërshto zgjidhjen time, 
sepse unë e vendosa veprën tënde nën sqetull, kurse 
veprën e piktorit e mbaj në të dyja duart me sytë e 
drejtuar tek ajo. Bile duart vetë fi lluan me i shërbyer 
ndjenjës më të denjë se sa veshit. Unë gjithashtu 
mendoj se një marrëdhënie e tillë duhet të jetë edhe 
midis shkencës e piktorit dhe shkencës së poetit, 
sepse kjo marrëdhënie është nëpërmjet ndjenjave 
përkatëse dhe sendeve nga të cilat ato krijohen.

Mos vallë ti nuk e di që shpirti ynë përbëhet 
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nga harmonia kurse harmonia lind vetëm në ato 
çaste kur proporcionaliteti i sendeve bëhet i parë 
dhe i dëgjuar?

 Vallë ti nuk sheh që në shkencën tënde nuk ka 
proporcionalitet të krijuar në çast, përkundrazi një 
pjesë lind nga tjetra, rrjedhimisht dhe e fundit nuk 
lind në qoftë se e para nuk vdes?

 Për këtë, unë mendoj se edhe krijimi yt është 
më poshtë se krijimi i piktorit vetëm se nga ky i 
fundit nuk lind proporcionaliteti harmonik. 

Kjo nuk e gëzon shpirtin e dëgjonjësit siç e bën 
këtë proporcionaliteti i pjesëve të mrekullueshme 
që përbëjnë fi gurën hyjnore të fytyrës që ndodhet 
përpara meje. 

Ato, të mbledhura njëkohësisht të gjitha së 
bashku, më japin mua një kënaqësi të tillë me anën 
e proporcionalitetit hyjnor dhe nuk ka, besoj unë, 
asnjë send në tokë të krijuar nga njeriu, i cili mund 
të japë një kënaqësi kaq të madhe.

 Nuk do të kishte një gjykim të tillë të cilit kur 
t’i propozonin të zgjidhte errësirën e përjetshme 
ose humbjen e të dëgjuarit, menjëherë do të donte 
të humbiste dëgjimin me gjithë të nuhaturit se sa 
të mbetej i verbër.

Ai që humbet shikimin, humbet bukurinë e 
botës me gjithë format e krijuara nga sendet, kurse 
shurdhi humbet vetëm tingullin e ajrit që dridhet, 
sendit më me pa vlerë në botë. 
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XVI

Pasi erdhëm në përfundimin se poezia në 
shkallën më të lartë është e kuptueshme për të 
verbrit, kurse piktura po në këtë masë për të 
shurdhrit, themi:

Piktura vlen më shumë se poezia, përderisa i 
shërben ndjenjës më të lartë dhe fi snike – syrit.

 Është vërtetuar, që kjo fi snikëri, trefi sh e kalon 
fi snikërinë e tre ndjenjave të tjera, sepse cilido 
preferon të humbasë dëgjimin; të nuhaturin dhe 
prekjen se sa të shikuarit. 

Ai që humbet shikimin, humbet pamjen dhe 
bukurinë e gjithësisë dhe ngjan me njeriun e 
mbyllur për së gjalli në varr.

 A nuk sheh ti që syri përfshin bukurinë e gjithë 
botës?

 Ai është udhëheqës i astrologjisë; ai krijon 
kozmografi në, ai këshillon gjithë artet njerëzore dhe 
i qorton ato, lëviz njeriun në pjesë të ndryshme të 
botës, ai është udhëheqës i shkenca e matematike, 
shkencat e tij janë të përpikta; ai mati lartësinë dhe 
madhësinë e yjeve, ai gjeti elementët dhe vendet 
e tyre... Ai lindi arkitekturën dhe perspektivën, ai 
lindi pikturën hyjnore. 
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O i mrekullueshëm, ti je më i larti nga të gjithë 
sendet e krijuara nga perëndia.

 Si duhet të jenë lëvdatat që ato të munden me 
shprehur fi snikërinë tënde? 

Çfarë popujsh, çfarë gjuhësh do të mundim 
plotësisht të përshkruanin veprimtarinë tënde 
origjinale?

Syri është dritarja e trupit të njeriut, nëpërmjet 
tij ai sodit rrugën e vet dhe kënaqet me bukurinë e 
botës, me ndihmën e tij ai kënaqet, se pa të ky burg 
njerëzor do të ishte torturë për shpirtin.

 Me ndihmën e tij krijimi njerëzor gjeti zjarrin, 
me ndihmën e të cilit syri përsëri merr atë që më 
parë atij ja mori errësira e natës.

Ai zbukuroi natyrën me bujqësinë dhe e mbushi 
me kopshte.

 Po ç’nevojë kam unë të përhapem kaq shumë 
me fj alime kaq të gjata dhe të larta, përderisa çdo 
gjë bëhet dhe pa to? 

Ai lëviz njerëzit nga Lindja në Perëndim, ai 
krijoi artin e të lundruarit, për këtë ai e kalon edhe 
natyrën sepse format e saj kanë fund, kurse veprat e 
kryera me dorë me urdhrin e syrit janë të pafundme, 
siç vërteton këtë gjë piktori me krijimin e formave 
të pafundme të kafshëve dhe barërave, pemëve 
dhe vendeve. 
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Mona Liza
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FILOZOFIA E LEONARDO DA VINÇIT PËR 
KULTURËN DHE ESTETIKËN

Leonardo i parë nga Paul Valery, është një 
mendje e veçantë, me të cilën asnjë nuk mund 
të krahasohet nga pikëpamja e gjerësisë dhe 
universalitetit.

 Ai është një mendje simbolike që konservon 
një koleksion të madh formash, e bërë në një masë 
të tillë e aftë të dallojë një numër të madh sendesh 
individuale dhe që zotëron mijëra mënyra që t’i 
menaxhojë ato. 

Gjithshka i nënshtrohet atij: format dhe ngjyrat, 
jeta njerëzore, portretet, konstruksionet e trupave të 
njerëzve dhe makinerive, ai gjallëron dhe i jep jetë 
gjithçkaje, krijon një gjuhë universale nëpërmjet së 
cilës komunikon dhe transmeton ndjenjat e tij më të 
sinqerta; ai e bën të përdorshme çdo gjë që ndodhet 
në hapësirën tri dimensionale, e cila për arsye të 
punës krijuese të mendjes së tij, është kthyer nga 
një rezervuar bosh në një sistem kohe dhe hapësire; 
ai i di të gjitha sekretet e shkencës dhe teknologjisë, 
ai hyjnizon trupin e njeriut dhe përpiqet për 
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perfeksionin e tij dhe për konstruktimin e një shpirti 
të tillë ndjesor, perfekt.

 E thënë shkurt “mendja simbolike” e cila 
përshkruhet nga Valery si e Leonardo-s, qëndron 
përpara nesh si një sistemi kompletuar. 

Perfeksioni i saj, universaliteti dhe kapaciteti 
për një krijimtari të pakufi zuar, mund të bëjë një 
njeri të kohës sonë të dëshpërohet.

 Nga kjo pikëpamje “fenomeni Leonardo” 
nuk paraqet një njeri të së kaluarës, as të kohës që 
jetojmë, por mbase të së ardhmes.

Ne jemi të interesuar kryesisht për gjerësinë e 
kulturës së tij. 

Si një vrojtues i kujdesshëm i veprave të tij, 
Leonardo asimilonte në mënyrën e vet arritjet 
kryesore të kulturës antike dhe i inkludonte ato në 
sistemin e tij.

 Efekti i fi lozofi së dhe i estetikës së Pitagorës te 
Leonardo është i dukshëm. 

Pitagorianët besonin që një sërë principesh 
matematikore ishin principet e të gjitha gjërave.

 Ata e shtrinin krijimin e harmonisë muzikore 
(1:2 – një oktavë, 2:3 – një quintë, 1:2/3:1/2 – harmoni) 
te i gjithë kozmosi. 

Leonardo g j i thashtu  e  kons ideronte 
matematikën si një shkencë të natyrës universale 
dhe besonte që asnjë shkencë tjetër nuk mund 
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të vlerësohej pa një bazë matematikore. Kjo 
veçanërisht ishte e vërtetë për pikturën. 

Mbi të gjitha artisti, thoshte ai, duhet të njohë 
matematikën dhe duke përdorur ligjet e saj, ai do 
të ishte i zoti të kuptonte bukurinë dhe harmoninë, 
të cilat gjithashtu bazohen në proporcionet, masat 
dhe shifrat.

E rëndësishme është që Leonardo e kthen 
proporcionalitetin nga një mesazh thjesht të 
përgjithshëm, në një princip moral dhe estetik 
duke kërkuar që mendimtarët, piktorët, muzikantët 
dhe fi lozofët ta ndiqnin atë me besnikëri. Në të 
vërtetë, Leonardo kundërshtonte misticizmin dhe 
idealizmi ekstrem të Pitagorianëve, po ashtu siç 
kundërshtonte elementët mistikë dhe idealistë te 
Sokrati, Platoni dhe Aristoteli, duke mos përmendur 
konceptet mistike, fetare dhe idealiste të Mesjetës, 
sadoqë huazoi jo pak por mbase shumë nga kultura 
e Mesjetës në raport me kulturën e Antikitetit.

Leonardo zëvendëson idetë e botës së 
superndjenjave ose Lidos-in me botën reale, me 
natyrën; ai zëvendëson kërkimin e objekteve të 
krahasimit të një bote tjetër me studimin e ligjeve, 
cilësive, fenomeneve dhe formave të natyrës 
ekzistuese, duke gjurmuar në jetën shpirtërore dhe 
strukturën e njeriut. 
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Ai zëvendëson përpjekjen për të soditur qeniet 
hyjnore në kundërshtim me vetë atë (Leonardo-n), 
me studimin e tij aktiv të realitetit dhe përpjekjet 
për ta transformuar atë. 

Një inkursion i shkurtër në kulturën antike 
tregon që krijimi i veprave si ato të Leonardo da 
Vinçit, përpunimi i koncepteve shkencore dhe 
zbulimet teknike të tilla si ato, presupozojnë jo 
vetëm një talent të madh e të shumanshëm, por 
edhe nivelin më të lartë të kulturës dhe edukatës 
si dhe një pune të jashtëzakonshme.

 Duhet përmendur se, mbase Leonardo më 
shumë se ndokush tjetër bashkoi apo afroi shumë 
shkencën, teknologjinë dhe artin, duke shprehur 
ndërkohë për secilën një gjykim universal.

Ai rroku esencën e problemeve të epokës së tij.
 Në shumë sfera të diturisë njerëzore ai shkonte 

më përpara se sa koha dhe parashikonte zbulime 
të shekujve të mëvonshëm.

 Një nga shërbimet më të rëndësishme ishte, që 
Leonardo kërkonte të kryente (dhe mbase pikërisht 
në atë arriti suksesi) një sintezë të shkencës, 
teknologjisë dhe artit e cila presupozon dhe realizon 
eksperiencën praktike e teorike të përgjithshme të 
njerëzimit dhe që formon bazat për një përmbajtje 
dhe interpretim të ri të kulturës si një shprehje e 
sigurisë dhe përmasave të njeriut dhe të njerëzimit 
në përgjithësi. 
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Ashtu si dhe përfaqësuesit e tjerë të njohur të 
Rilindjes, Leonardo kishte parasysh një shkencë 
e cila do të përmblidhte në një të vetme njeriun 
dhe natyrën, historinë dhe teorinë, eksperimentet, 
praktikën dhe reflektimin logjik, perceptimin 
ndjesor dhe pikëpamjen për botën, empiriken dhe 
teoriken.

 Ai e gjeti këtë shkencë universale në pikturë, 
e cila zhytet më thellë në natyrë dhe në realitetin 
ekzistues, veçanërisht te njeriu, te shpirti dhe trupi 
i tij, te variacionet e pa fund të jetës njerëzore. “Një 
piktor i mirë thoshte Leonardo, duhet t’i zgjedhë objektet 
që do të pikturojë, njeriun dhe qëllimin, mendimin e tij”.

Në një polemikë të hapur kundra abuzuesve të 
pikturës dhe artit në përgjithësi, kundra traditave 
idealiste Platonike dhe Neo-Platonike si dhe kundra 
obskurantizmit mesjetar, Leonardo e ngriti pikturën 
më lart se sa ajo kish qenë ndonjëherë tjetër përpara 
tij dhe i atribuoi asaj rëndësi, përgjegjësi shoqërore, 
universalitet të cilën ajo mbase nuk e arriti kurrë, 
ai i këndoi bukurisë së saj këngë që kurrë nuk janë 
dëgjuar në tërë historinë e artit, përpara dhe pas 
rilindjes:

“Nëqoftëse ju përbuzni pikturën, të vetmen 
pasqyruese të të gjitha krijesave të dukshme të natyrës, 
atëherë me siguri përbuzni zbulimin, gjetjen më të bukur, 
e cila me meditimin dhe fi lozofi në e hollë, ekzaminon 
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të gjitha cilësitë e formës, të çdo gjëje që rrethohet nga 
dritë-hija.

 Dhe në të vërtetë, piktura është shkenca dhe bija 
legjitime e natyrës, sepse ajo ka lindur prej saj... Të gjithë 
sendet e dukshme kanë lindur nga natyra dhe prej këtyre 
sendeve ka lindur piktura.

 Prandaj nuk do të gabonim po ta quanim mbesën e 
natyrës dhe kushërirën e Zotit”.

Leonardo entuziazmohet nga fakti që: “Rezultatet 
e pikturës janë komunikuese me të gjitha gjeneratat e 
universit, sepse ato rrjedhin nga aftësia e saj vizuale... ato 
nuk kanë nevojë për interpretues, për gjuhë të ndryshme 
siç kanë shkrimet dhe kështu piktura i jep kënaqësi të 
menjëhershme njerëzimit ashtu siç japin edhe sendet e 
bukura të krijuara nga natyra. 

Piktura paraqet krijimet e natyrës në mendjet 
tona, në të kuptuarit tonë me më shumë vërtetësi dhe 
përpikmëri se sa bëjnë fj alët apo shkrimet”.

Ai me këmbëngulje avancon më tutje me idenë që: 
“Piktura është e ngjashme me fi lozofi në dhe ndryshon 
prej saj vetëm në atë që piktura përmban më shumë 
vërtetësi autentike se sa fi lozofi a.

 Piktura shtrihet në sipërfaqe me ngjyrat dhe format 
e të gjithë sendeve të krijuara nga natyra; ndërsa fi lozofi a 
depërton nën sipërfaqe në mënyrë që të arrijë të zbulojë 
vetitë e brendshme, por ajo nuk mbart këtë bindje dhe 
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kështu në këtë drejtim nuk është si piktura e cila arrin të 
vërtetën më të madhe të këtyre objekteve, që nuk gabojnë 
syrin”.

Duke quajtur pikturën vajzën legjitime ose 
mbesën e natyrës, Leonardo ishte në fakt në 
kundërshtim me konceptin platonik që eliminonte 
natyrën nga sfera e njohjes fi lozofi ke dhe artistike 
duke e shkëputur kështu artin nga burimi i tij kryesor 
dhe objekti i ndjenjave artistike, perceptimeve, 
mendimit dhe gjykimit, duke i shkëputur ato 
nga themeli i tyre kryesor – nga natyra dhe duke 
reduktuar thjesht në imitacion.

Leonardo da Vinçi kërkonte të bashkonte 
natyrën dhe njeriun një herë e përgjithmonë. 

Shkenca e pikturës konsiderohej nga Leonardo 
si sinteza më e lartë e njohurisë njerëzore, tek e cila 
niveli i përmbajtjes humane është përpunuar si 
rrjedhim i studimit të çdo shkence tjetër dhe në të 
njëjtën kohë duke i dhuruar secilës prej tyre vlera 
humane.

 Disa nga argumentet e Leonardo-s në favor të 
pikturës:

“Piktura, thoshte ai, është më e rëndësishme se sa 
shkencat dhe artet e tjera, sepse ajo është shumë më tepër 
komunikative; ajo të aftëson, është e kuptueshme, e plotë, 
e gjithanshme dhe e komunikueshme për të gjithë, duke 
e komunikuar rezultatin fi nal në të gjithë gjeneratat 
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e universit. Piktura portretizon krijesat e natyrës me 
ndjenjat e tyre me më shumë vërtetësi dhe autenticitet 
se sa shkencat dhe artet e tjera.

 Ajo është gjithmonë unike, origjinale, e vlefshme, 
fi snike e pa shoqe dhe e pa imitueshme.

 Piktura përvetëson të gjitha format e natyrës dhe 
zbulon të vërtetën më me saktësi, më thellë dhe më gjerë 
se sa shkencat dhe artet e tjera.

 Piktura është më universale dhe konkrete se sa ato 
sepse ajo sugjeron bazën e tyre, udhëheq dhe kurorëzon 
ato. Ajo është burimi i zhvillimit dhe perfeksionit të tyre”.

Leonardo gjithashtu aplikon analizat krahasuese 
në sistemin e arteve – poezinë, muzikën dhe 
skulpturën.

 Këtu krahasimi është bërë në një bazë të 
fortë materialiste: aftësitë e organeve ndjesore 
që e perceptojnë artistikisht dhe e transformojnë 
realitetin, aftësitë e tyre që krijojnë proporcionalitet 
harmonik ose vetë harmoninë.

Në këtë mënyrë Leonardo tregon superioritetin 
e pikturës në raport edhe me format e tjera të artit. 

Në lidhje me këtë argument, bazuar në organet 
ndjesore Leonardo vazhdon traditën e ndjekur më 
parë duke deklaruar dhe mbrojtur me forcë idenë se 
ndjenjat e bashkojnë njeriun me natyrën, me botën 
përreth me njerëzit e tjerë dhe se e gjithë dituria, 
njohja jonë vjen nga ndjenjat, të cilat janë burimi i 
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njohurisë njerëzore i të gjitha Shkencave dhe arteve 
të tjera. “Piktura, thoshte ai, është bazuar te shikimi, 
aftësia e syrit për të parë botën dhe syri gabon më 
pak për vetë funksionin e tij se sa organet e tjera 
ndjesore...”. 

Në pikturë Leonardo gjen jo vetëm mishërimin 
e idealit të unitetit të ndjenjave dhe diturisë 
intelektuale, por gjithashtu unitetin teorik dhe 
praktik, idealen dhe realen, subjektiven dhe 
objektiven, personalen dhe të përgjithshmen, 
supozimin dhe aksionin, abstrakten dhe konkreten, 
logjikën dhe historiken.

 Në pikturë gjithashtu ai gjen një forcë që 
pasuron ndjenjat, zemrën dhe mendjen e secilit 
individ dhe është ajo forcë shoqërore kaq gjatë 
e pritur që bën të mundur të veprojë edhe në 
ndërgjegjen e të tjerëve.

Forca e kësaj infl uence varet nga shumë faktorë: 
në situatën konkrete historike që përcakton natyrën 
e problemeve që kërkojnë zgjidhje, në marrëdhëniet 
midis qenies shoqërore dhe ndërgjegjes shoqërore, 
në marrëdhëniet sociale që përcaktojnë natyrën dhe 
përmbajtjen e formave të ndërgjegjes shoqërore, në 
radhitjen dhe rreshtimin e forcave që diktojnë dhe 
përcaktojnë përpunimin dhe drejtimin e ideve dhe 
ideologjisë, dhe në qëllimin, detyrat dhe programin 
që ndryshojnë pikëpamjen e botës në kursin e 
zhvillimit.
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Përderisa epoka e Rilindjes u mor me detyra 
universale, detyrat e riorganizimit të natyrës, 
shoqërisë, botës dhe njeriut, ishin caktuar të 
ndikonin së bashku në qëndrimin e problemeve, 
rrugën dhe qëllimin e zgjidhjeve të tyre: problemet 
universale, rrugët universale si dhe mënyrat e 
zgjidhjes së tyre. 

Këtu thënia e vjetër që “Idetë e mëdha të afrojnë 
pranë jetës dhe ato të voglat të largojnë prej saj” kishte 
zënë vend plotësisht. 

Te Leonardo, te vepra e tij, kjo gjë qe demonstruar 
më me forcë. 

Ai bëri zbulime dhe eksperimentoi në të gjitha 
sferat e diturisë njerëzore: në shkencë, teknologji 
dhe në art dhe mbi bazën e një komunikimi të 
ngushtë të teorisë me praktikën, ai zhvilloi diturinë 
njerëzore në unitetin e saj më të lartë.

 Dhe siç thuhet nga mendimtarët: “mendimi më 
i lartë vjen bashkë me kulturën’.

Leonardo në vetvete përfaqësonte atë tip artisti 
i cili aktivisht krijonte dhe stoliste këtë mendim 
të lartë që vjen me kulturën, që forcat e gjalla 
shoqërore e përdornin në transformimin e natyrës, 
të shoqërisë dhe mendimit të saj në përgjithësi.

 Kjo shpjegon edhe faktin që Leonardo i 
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kushtonte kaq shumë vëmendje asaj se si duhet të 
jetë një artist.

Sepse në qoftë se piktura sipas tij është kurora e të 
gjithë diturisë njerëzore, themeli i shkencës, teknologjisë 
dhe artit dhe kulmin e tyre më me vlerë, atëherë edhe 
artisti krijues duhet të jetë i tillë që t’u përgjigjet këtyre 
kërkesave. 

Leonardo avancon më tej tezën që është 
themelore për një artist: “Piktori përpiqet, ndeshet 
dhe lufton me natyrën”. Kjo tezë shpreh esencën 
e pikëpamjeve të tij jo vetëm në pikturë dhe artin 
në përgjithësi, por në të gjithë aktivitetin njerëzor 
teorik dhe praktik. 

Artisti është një qenie aktive krijuese.
 Ai jo vetëm e reflekton natyrën, format e 

objekteve të saj dhe realitetin përreth tij në krijimet 
e veta, por ai gjithashtu krijon objekte të reja, forma 
të reja, ngjyra, kompozime, harmoni, zbulon vlera 
të reja që nuk kanë ekzistuar më parë dhe krijon të 
bukurën artistike.

 Artisti krijues udhëhiqet nga dëshira e 
brendshme për një njohje të vërtetë të natyrës, futet 
në thellësi të saj, të të gjitha fenomeneve psiko-
sociale dhe natyrorë dhe bën përpjekje maksimale 
që të fi tojë njohuri rreth tyre. 

Dhe siç thotë Leonardo:
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“Në të vërtetë një dashuri e madhe lind prej një 
njohjeje të plotë të objekteve që ju dashuroni.

 Që procesi krijues të jetë një proces efektiv i 
njohjes, piktori duhet të jetë “një mjeshtër universal 
në paraqitjen apo në prezantimin në artin e tij, i të 
gjitha mjeteve të paraqitjes artistike, variacionet e 
pafund të formave dhe karakteristikave natyrale, 
dhe mundet që piktori të arrijë vlera të reja 
artistike”.

“Bëjini gjërat në atë mënyrë që vepra e juaj 
të korrespondojë e t’i përshtatet qëllimit dhe 
mendimit tuaj, domethënë kur ju po vizatoni fi gurat 
e tablosë suaj, mendoni shumë për to, çfarë janë dhe 
si i dëshironi ju të jenë ato...”.

Në këtë mënyrë ai lidhte ngushtë krijimin 
artistik me kryerjen e një lloj përcaktimi të qëllimeve 
dhe mendimeve. 

Në një vepër arti, përmbajtja, forma dhe 
struktura duhet të korrespondojnë organikisht me 
qëllimin e artistit dhe duhet të përcaktohen nga 
një përpunim paraprak i menduar mirë dhe që të 
paraqesë qëllimin dhe përshtatshmërinë, dhe nga 
ana tjetër të veprojë, t’i pëlqejë njerëzve të cilët do 
të perceptojnë këtë vepër, domethënë ajo duhet të 
përsosë funksionet e përcaktuara fort nga qëllimi i 
saj, strukturën, përmbajtjen dhe formën.
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 “Pikturat ose vizatimet e fi gurave apo objekteve 
duhet të jenë të ekzekutuara në një mënyrë të tillë që 
njerëzit që i shikojnë ato të kenë mundësi të përcaktojnë 
lehtë qëllimin e tyre, për çfarë ato fl asin.

 Sigurisht që të jetë i aftë të krijojë vepra të tilla 
piktori duhet të jetë një njeri i edukuar mirë dhe pajisur 
me një njohuri të plotë matematikore, astronomike, fi zike, 
anatomike, mjekësore, optike, kimike, fi lozofi ke, historike 
dhe të shkencave të tjera dhe gjithashtu nga letërsia, 
skulptura, muzika dhe arkitektura”.

“Një i ri në fi llim duhet të studiojë perspektivën, 
proporcionet e objekteve; pastaj të jetë një vizatues 
i mirë, një mjeshtër, në mënyrë që të rrokë 
proporcionet me lehtësi; pastaj të pikturojë nga 
jeta, që të jetë i stabilizuar mirë në studimet e 
ligjeve, principeve themelore, pastaj për një farë 
kohe të studiojë veprat e ndryshme të mjeshtrave 
të ndryshëm dhe së fundmi të familjarizohet me 
mjetet praktike dhe të punojë e të merret me art”.

Leonardo sigurisht e nxori këtë program të gjerë 
dhe kompleks nga eksperienca e tij, sepse në çdo shkallë 
ai përfshin studimin e teorisë dhe të praktikës, ku teoria 
është pohuar dhe konfi rmuar nga eksperienca praktike 
dhe nga ana tjetër eksperienca plotësohet, pasurohet dhe 
zhvillohet nga studimi i teorisë. 
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Kjo lidhje e ngushtë e teorisë dhe praktikës 
presupozon një lidhje të ngushtë të barabartë të të dyjave 
me historinë, me kulturën e së kaluarës dhe të kohës dhe 
me të gjithë trashëgiminë kulturore të njerëzimit. 

Leonardo krahasonte shpirtin e piktorit me forcat 
e elementeve të natyrës, përpjekja e lirë e të cilit lind, 
ngjall ndjenjën e shumëllojshmërisë së fenomeneve 
natyrorë. Vetëm ashtu si forcat natyrore, të cilat veprojnë 
spontanisht, në mënyrë arbitrare, shpirti i artistit 
prodhon vepra që kanë lidhje me vullnetin dhe dëshirën 
e tij.

 Këtë mendim mund ta plotësojmë me një 
thënie të Hegel-it: “... Esenca e fshehur e universit 
nuk ka forcë në vetvete që t’i rezistojë guximit të 
njohjes, ajo duhet të hapet dhe të shpalosë pasurinë 
dhe thellësinë e saj para shpirtit të njeriut dhe ta 
gëzojë atë”.

Këto fj alë të Hegel-it gjejnë aplikim te i gjithë 
aktiviteti dhe krijimtaria e njeriut: kërkimi për të 
vërtetën, të mirën dhe të bukurën është i lidhur 
pazgjidhshmërisht me kërkesën për liri, me 
çlirimin e njeriut nga të gjitha të këqijat, fyerjet që 
e poshtërojnë dhe e skllavërojnë atë.

 Kështu ne fillojmë të kuptojmë këmbënguljen 
me të cilën mjeshtrit e Rilindjes ndoqën kërkimet 
e tyre, pasionin e dëshirat me të cilat ata mposhtën 
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dhe thyen normat ekzistuese, zakonet, traditat dhe 
idetë në krijimin e një arti të ri. 

Mbase ishte ky burimi i arritjeve të tij dhe i të 
gjithë elementeve të refl ektuar në hapësirë dhe kohë, 
të bazuara në qëllimin dhe sensin e Leonardo-s në 
veprat e tij, në individualizimin dhe konkretizimin 
e lartë dhe përgjithësimin e tipizimin e natyrës të 
çdo imazhi? 

Rezultat i këtyre arritjeve është puna titanike 
e tij në studimin e natyrës nëpërmjet shkencës dhe 
artit nga njëra anë dhe i studimit të gjithë historisë së 
mendimit njerëzor, historisë së artit dhe mendimit 
artistik në veçanti nga ana tjetër. 

Një lëvizje përpara, veçanërisht një lëvizje që të 
udhëheq në zbulimin e një metode të re, të një stili të ri, 
të një mendimi të ri, është e pamundur pa asimilimin dhe 
përvetësimin e gjithçkaje që është bërë dhe është arritur 
më parë në çdo sferë të aktivitetit dhe diturisë njerëzore.

 Nëqoftëse e vërteta është një proces kontradiktor 
dialektik, kompleks dhe i ndryshëm, atëherë njohja 
e saj shkencore dhe artistike, presupozon jo vetëm 
një punë vetëmohuese, por gjithashtu një njohuri 
themelore të të gjithë mendimit të historisë dhe 
kulturës.

Në këtë kuptim kthimi dhe përpjekja e titanëve 
të Rilindjes për studimin e antikitetit, ishte jo vetëm 
logjik, por një kusht themelor për çuarjen dhe 
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lëvizjen më përpara të të gjitha sferave të aktivitetit 
dhe në të gjitha drejtimet.

Për Leonardo-n arti është së pari dhe përgjith-
monë, studimi i gjithçkaje që ekziston, që i jep 
mundësi njeriut të vijë në kontakt direkt me 
natyrën, njerëzit dhe gjithë botën.

 Arti ashtu si edhe shkenca është bazuar 
në praktikën dhe eksperimentet; në gjerësinë e 
tij, ai është eksperienca e përqendruar praktike 
dhe teorike e njerëzimit dhe metoda e studimit 
eksperimental, lidhja logjike dhe historike.

 Një vend të veçantë te arti i Leonardo-s i takon 
njeriut, i cili në përgjithësinë e tij është misteri më 
i madh për të.

 Nuk është rastësi që Leonardo e bën shkencën e 
pikturës një shkencë themelore, një shkencë bazë që 
përmban shumë disiplina shkencore si matematika, 
perspektiva, anatomia dhe mjekësia. 

Duke e studiuar trupin e njeriut nga aspekte 
të ndryshme si nga pikëpamja anatomike, fi zike, 
fi ziologjike, mekanike, psikologjike etj., Leonardo 
kërkon të zbulojë dhe të paraqesë pasurinë e jetës, 
ritmin e saj të pafund, harmoninë e unitetit të saj 
të ndryshëm, nëpërmjet këtij eksperimenti, super-
humaniteti ose spiritualizmi hyjnor të trupit dhe 
portretit njerëzor, që mbase nuk u arritën nga një 
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tjetër përpara ose mbas tij. 

Mundet të jetë ky burim për të zbuluar jo vetëm 
buzëqeshjen “enigmatike” të Mona Lizas-, por 
gjithashtu edhe cilësinë edhe më enigmatike të të 
gjitha veprave të tij. 

Ky art është padyshim rezultat i studimit të 
makro dhe mikro kozmosit, art i cili në mënyrë 
të vazhdueshme lind mendimin, art i cili është në 
kontakt direkt me epokën e tanishme dhe ato të 
kaluarat, dhe me gjeneratat e njerëzimit, art i cili 
drithëron zemrat me perfeksionin e tij absolut, 
ndjenjat dhe arsyen me thellësinë e mistershme 
që fsheh, me problemet më themelore që kanë 
shqetësuar dhe do shqetësojnë njeriun. 

Ky art i përpunuar me kujdes nga humaniteti 
më i lartë dhe më i thellë, edhe në ditët e sotme na 
duket ideal dhe i paarritshëm. 

Të gjitha veprat e Leonardo-s janë manifestime 
supreme të këngës së shpirtit të njeriut, të studimit 
të fi gurës së tij, natyrës dhe botës përreth tij.

 Leonardo është gjenial jo vetëm për studimet 
e tij brilante në fusha të ndryshme të shkencës dhe 
teknologjisë dhe jo vetëm për arsye të veprave të 
tij brilante në sferën e artit, ai është gjithashtu i 
madh për faktin që për herë të parë në historinë e 
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njerëzimit përpunoi një koncept të ri të thellë dhe 
universal të humanizmit, i cili ndryshon rrënjësisht 
dhe cilësisht nga të tjerë të mëparshëm.

 Ky ndryshim nuk qëndron në faktin, siç 
mendon shumëkush, se ai rrjedh vetëm nga 
perfeksioni i artit të tij ose prej universalitetit të tij 
mahnitës.

 Në radhë të parë ai buron nga fakti që ai 
bazon humanitetin e tij jo vetëm në një vëmendje 
të përqendruar, por në ndërlidhjet e njeriut me 
natyrën dhe shoqërinë të bazuar këto në shkencë, 
teknologji dhe në art.

 Njeriu në veprat e Leonardos është një unitet i 
materiales me trupëzimin e ideales dhe shpirtërores. 

Ai është gjithnjë në qendër të kërkimeve shkencore 
dhe artistike të tij.

 Qiellorja te veprat e Leonardos bëhet pronë e 
tokësores dhe tokësorja ngrihet në lartësinë e qiellit.

 Njeriu kërkon çiltërsitë specifi ke humane të cilat i 
kishte humbur. 

Dhe pikërisht një nga detyrat më të rëndësishme dhe 
të përhershme që Leonardo u përpoq të zgjidhë, ishte që 
të rikthente cilësitë humane te njeriu dhe t’i bënte këto 
cilësi dhe vetë njeriun të bukur. 
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PJESA E DYTË
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Vetportret
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PALIMPEST I GJENEZËS

... tha Zoti, Zoti: ti po sheh nga zgavrat e mia 
me sytë e Satanait, kështu trikëndëshi të duket si 
sferë dhe vija e drejtë si lakore, apo pika si një 
spirale, a e kupton se çfarë mrekullie të marrëzishme 
që po bën?; nëse nuk e kupton ahere hesht, rri, 
myshkëzohu, verbohu, çmendu, u kripsh, u 
dreqofsh; Gëte: realiteti më i dyshueshëm është 
realiteti politik - nëse realiteti politik është më reali 
si mund të shpjegohet shoku Gëte që realiteti më 
iluziv, ëndërror që është realiteti artistik është më 
pak i dyshueshëm se sa realiteti politik? në një botë 
inegrale na duhet një estetikë integrale, një 
maksimum i universalitetietit të estetikës, duke 
përjashtuar realativizmin si sintezë e dogmatizmit 
shumë absurd me impresionizmin mjaft skeptik, 
pa e përplasur socioestetikën me psikoestetikën, 
ekuilibri midis objektives dhe subjektives është 
sfera e gjallë e ndryshueshme po edhe e 
pashmangshme e estetikës, sepse nëse ka një raport 
midis estetikës dhe artit kjo është njësoj ose 
përafërsisht si raporti midis artit dhe natyrës, midis 
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artistit dhe krijiit, midis librit dhe lexuesit dhe 
tablosë dhe shikuesit, arti është stilizim i mendimit 
mbi natyrën dhe jo vetë natyra, kur Hamleti shpall, 
se për natyrën arti është një pasqyrë kjo është e 
saktë vetëm nëse i besojmë çmendurisë se ti jo te 
stimuluar (të stilizuar) shton Wilde, për Delakruanë 
natyra është leksion, po jo libër, material, po jo 
konstruksion, arti është të shprehurit, estetika është 
të ndjerët, pastaj të kuptuarit, arti rezervon një 
pasuri të pakufi shme të ardhmërisë, nëse arti është 
transformim i materies natyrore nga ana e njeriut, 
ahere arti është vetë njeriu i shtuar natyrës; 
misticizmi estetik, revolucioni apokaliptik i 
mesianizmit ebraik, platonik, kalvinist, marksist, 
zbulesat e mbishqisave, e supershqisave kanë të 
bëjnë me pikturat dhe imazhet që nuk i shohim, që 
mbase nuk do t’i shohim kurrë, teoria i dashur 
Leonardo Da Vinçi është si botanika, që me interes 
të barabartë studiuon herë portokallin e herë 
kaktusin, herë bredhin dhe herë lulëkuqen, teoria 
e artit është një lloj botanike aplikative po jo për 
bimët, po mbi veprat njerëzore; në materien e artit 
jeta e përditshmërisë është një herezi, ngaqë është 
më tepër një evolucion dhe dogmë, çdo vepër arti 
është rezultat i një akti të vrullshëm, revolucionar, 
stili është dhunë estetike, modelim i parapëlqyer, 
jo liri, po e kundërta e lirisë, veprat janë skllevërit 
e artistit që vetëquhen liri, që mistifi kojnë lirinë, 
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pra, stili është alibi krijuese, është detyrim, shpesh 
mizor, paracaktim, dhunë elegante dhe mikluese 
mbi sintaksën e fj alëve, të ngjyrave dhe të tingujve, 
stili është më tepër një urdhër, se sa një lutje, më 
shumë përgjigje se sa pyetje,, dogmatizmi i vjetër 
është apologji e traditës, që nuk vdes, dogmatizmi 
i ri apoteozë e trillit, që ngutet të vdesë nesër, por 
të mos harrojmë, se Volteri ka thënë, se nëqoftëse 
e pyesni një bretk se ç’është bukuria, bretku do të 
thotë: bretkosa; po të zhduket dashuria nuk ka as 
art, nëse hiqet arti ahere dashuria do të jetë vetëm 
nevojë fi ziologjike (Remy de Gourmont) ka shumë 
gjenialë të sëmurë, po jo të gjithë të sëmurët janë 
gjenialë, kur të mos ketë më luftë vlerash nuk do të 
ketë art,, sa shumë pikturë ka te një emër i vetëm i 
trifi shtë i Homerit, te emri i Hermokaikoksanthos, 
dmth Hermes (Mërkuri te romakët), Kaiko (lumë 
në Myzi) dhe Ksanthos (i verdhë), artisti e urdhëron 
Zotin, Zotin, fi lozofi  Platon e kritikon Homerin, se 
ky duke kujtuar, se bën një lutje përkundrazi jep 
një urdhër, kur thotë: “Këndo menine o Hyjneshë...”, 
arti është një lojë intelektuale, një duel me të 
panjohurën, sodomizmi politik mund ta masakrojë, 
po edhe ta ringjallë artin, në politikë kush kontrollon 
të tashmen kontrollon dhe të kaluarën, në art e 
tashmja nuk e kontrollon kurrë të kaluarën cuius 
regio, huius idioma (religio) De Rada: teza ime 
pellazge është se folja shqipe “jap” (I give) është si 
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emri i Japigut, djalit të Jafetit, Khajam, Khajam, çdi 
ti për “shebi yelda”, natën e gjatë, të cilën astronomët 
nuk e dinë se sa orë dhe kohë mban, e di vetëm 
skllavi i brengës, Saadiu: “beniadem aezaz-
jiyekdigjerend”, dmth njerëzit janë gjymtyrët e 
njëri-tjetrit, dialogu i famshëm i Ginas dhe Maximit 
mbi monarkinë dhe i Sartoriusiut dhe Pompeut mbi 
luftën civile le të zëvendësohet nga dialogu i 
Homerit me Hegelin për përparësinë e mitizuar të 
artit dhe i Leonardo da Vinçit me Salvador Dalinë 
për mustaqet mashkullore mbi buzët femërore të 
Mona Lizës, Salus Albaniae in literus nostris, Salus 
mondi in pictus nostris, kallikroacia është sundimi 
i bukurisë, ose bukuria sunduese, sipas Aristotelit, 
mbiemri është e dashura e emrit dhe jo gruaja e tij, 
arti është e dashura e realitetit dhe jo gruaja e tij, 
nëse poeti shtetar Lamartini qe Marsejeza e kënduar 
në kishë, Onufri qe një kishë pa Marsejezë, në 24 
mars 1300, kur Dantja qe 35 vjeç e nisi shtegtimin 
për të parë pikturat e poshtme, “undergaound”, të 
Ferrit, ai dëshmon (Kënga VII) vargun “Pape Satan 
Pape Satan aleppe”, që nuk i përket asnjë gjuhe të 
gjallë a të vdekur si dhe (Kënga XXXI) vargun 
“Rafel may Amek izobi almi” të dhënë në gojën e 
mbretit Nembrot për të treguar gjuhën parake, 
përpara prishjes së Kullës së Babilonisë (të paraprirë 
dhe të kushtëzuar trishtueshëm nga prishja e gjuhës 
së vetme), shurra, shurra, është lumi i nxehtë dhe 
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kundërmonjës i Gragantuasë dhe tërë hartat 
gjeografike, ose hidrologjike janë të padenja për të. 
përveç perandorisë së egër dhe të mëshirshme të 
ironisë dhe të sarkazmës, volentem ducunt fata, 
nolentem trahunt, ka vetëm një drejtim në art: 
gjenialiteti i gjithëpushtetshëm, Kandinski është 
Kolombi i rremë i kërkimit të “pikturës së prapthi”,  
asgjë nuk është më anormale se sa ngjashmëria e 
artistit me njeriun normal, ndoshta Leonardo Da 
Vinçi, Mikelanxhelo qenë të çmendur në liri, ata 
qenë të çmendur, por dinakërisht s’kanë lënë 
përshtypjen e të çmendurve,, të çmendur që iu 
fshehën çdo dyshimi, anormale me maska 
normalesh, me shumë qënie shpirt se sa qenie trup, 
ajri i epokës sonë është helmuar, ka ardhur fundi i 
shekullit, monumentet prej mermeri po kalbëzohen, 
vinë era kërmë, kompjuterat janë plot sëmundje 
nervore, rrëmujë, anarki, Kroçe: Shekspiri s’është 
progres në krahasim me Danten dhe Gëtja në 
krahasim me Shekspirin, Pikaso, Pikaso, ki ndrojtje, 
mos u mburr, rënqethu përpara artistit kanibal, 
prehistorik që pikturoi me figurat e demave 
madhështorë shpellat e Altamirës, përpjekja për t’i 
interpretuar dukuritë në kohë të artit si shkallë të 
progresit, apo të regresit është një mekanikë e 
mediokritetit, estetikë barbare, Rafaeli s’është më i 
përparuar se Xhoto, apo Botiçelli më i mirë se Uçello 
e Mazaçio,nëse ka vetëm një gjeni, s’ka pse të ketë 
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shumë gjenij, gjenialiteti është përherë e më shumë 
kolektiv, individët gjenij përbëjnë popullin e madh 
të gjenijve që vetëm shtohet dhe nuk pakësohet, se 
primitivi nisi me fi gurën e siluetës, me skemën 
lineare, pastaj u formua përfytyrimi i planit, i 
sipërfaqes dydimensionale, pastaj u la pas (a thua?) 
skematizmi alegorik bizantin, lindi përfytyrimi i 
hapësirës së plotë sferike dhe Xhoto, fi lluan format 
reale, Uçelo thekson perspektivën, Mozaçio hije 
dritën, dmth, paraqet objektete në tre dimensione, 
stili barok u ngrit kundër statiskës së hapësirës, e 
bën hapësirën aktive, duke i kushtuar vëmendje 
anatomisë së njeriut dhe të kozmosit, ithtarët e pas 
barokut me dinamizmin e formës e zëvendësuan 
vijën e drejtë me të përkulurën, por duke i dhëne 
qëndrueshmëri lëvizjes, lindën plastikën statike, 
Leonardo da Vinçi e zhvilloi fort perspektivën dhe 
sfumaturën magjike, El Greko nuk i përqas fi gurat 
pikturike me skulpturat, fut kinetikë në pikturë, 
Velaskezi përdor nuancat në pasqyrimet e hapësirave 
- këtë prirje e zhvillojnë Rubensi, Rembrandi, Goja, 
Davidi, Delakrua, Domje, Sezan... Balmonti: më 
pëlqen që në botë ka vuajtje. Ato unë i qëndis në një 
ornament përrallor, çdo kryevepër e paleolitit, 
shumere, babilonase, egjyptiane, bizantine, ka një 
doza shëmtimi në vetvete, ky shëmtim ka qenë një 
shenjë lugte e krijuesit për të drerjtën e tij, që të 
thotë në një mënyrë të re diçka të re, të stilizosh do 



61Traktati i pikturës së Leonardo Da Vinçit

të thotë të deformosh, pasqyrat nuk njohin stilin, 
janë shperpe për gjenezën e artit, pasqyrat janë të 
neveritshme, tautologjike, rutinore, kush e hulumton 
dhe e vërteton purizmin e artit, pse Sinjaku klithte 
që prapa subjekteve harrohet piktura, pse Vlaminku 
pohonte se tabloja që ka nevojë të shpjegohet dhe 
të kuptohet me arsye dhe fj alë nuk ka asgjë të 
përbashkët me pikturën, pse Matisi akoma më 
skajshëm shprehej se ai që kërkon t’i kushtohet 
pikturës më përpara duhet ta presë gjuhën, 
interesant, ja, riti i pagëzimit, ja artistëzimi i 
ngjashëm si krishtërizimi, me tempullin e arteve 
fi gurative bëhesh prift i madh duke prerë gjuhën 
(organin gjenital, pjellor të poezisë, letërsisë, 
gojëtarisë - çuditu po deshe o i padituri dhe i 
ppërkori Zigmund Frojd!), ashtu si Origjeni që për 
të arritur ekstazën hyjnore u vetëkastrua e preu 
fallosin e tij të urryer, kafshëror, të pangopur etj., 
Bllejk: arti është vepër e jetës, kurse shkenca - punë 
e vdekjes, kujt i përket urtësia më e lartë - shkencës, 
apo artit? Aristoteli: kanë një rrënjë-urtësinë, kurse 
teknika është mëma e gjithë arteve, Platoni:shkenca 
dhe arti janë në grindje, Kits: Njutoni e shkatërroi 
poezinë, duke e thërmuar ylberin thjesht me 
spektrin e tij optik, Kits, Kits, harrove pikturën, te 
ylberi nisin logjika, paradoksi, truri dhe kafk a e 
pikturës, ylberi është afresku kozmik i frymëzuar 
i Zotit, Zotit, sozia e hershme e Van Gogut, 
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homocentrizmi i artit e ka krijuar idolatrinë dhe 
njëkohësisht e kërcënon këtë idolatri të qëmotshme, 
primitive dhe moderne, zbukuruese dhe maskë 
fshehëse, zanafi llë e tempujve dhe feve e mitologjive, 
Kandinski: shpërbërja e atomit!(?), ky zbulim më 
hutoi, më ra si grusht kaq i rëndë sa mund ta 
krahasosh me fundin e botës, për një çast para syve 
të mi kolonat e fuqishme të shkencës fizike 
qëndronin të rrëzuara dhe të bëra hi e pluhur, gjithë 
sendet fi lluan të duken jo të qëndrueshëm, humbën 
fortësinë, struktura u zhduk, përcaktueshmëria s’qe 
më madje as si maskë e kotë, unë s’do të isha habitur 
aq edhe sikur gurët të ngriheshin në qiell dhe të 
fl uturonin, jetoj në një botë hijesh aq abstrakte, 
gjithësia materiale nuk është më komode e familjare 
për njeriun, arti u bë abstrakt në atë masë që bota 
u bë abstrakte, materies s’i ka mbetur asgjë, çdo 
aspekt qëndrueshmërie bëhet iluzor, shkëmbinjtë, 
pemët, deti, shtëpitë, akti seksual, lindja e fëmijëve, 
statujat, vullkanët, gjurma e Armstrongut 
kozmonaut në sipërfaqen e Hënës, Dielli, komëta 
Hallej, ylli misterioz i Betlehemit, lindja dhe 
kryqëzimi i krishtit, nënë Tereza, mbytja e 
“Titanikut”, Hiroshima dhe piramidat e Egjyptit, 
Mozarti dhe muri stërvigan i Kinës, kulla Eifel dhe 
lulëkuqet janë fantazma të vetvetes së tyre, ah, 
Kandinski, Kandinski edhe ti u shpërbëve në hiç, 
fantazma është megjithatë materiale për syrin, është 
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shpirti material,  është shpirti që refuzon 
padukshmërinë, shpirti që bën fl irt të neveritshëm 
me trupin...dyshimi madhështor dhe absurd i A. 
Hauzer, se piktura modern(iste) është ndikuar nga 
kinematografia ndoshta duhet përmbysur, 
tjetërsuar, kinematografi a nuk i përmbahet vallë 
parimit të simultanizmit, paraqitjes së fi gurës, ose 
objektit nga shumë pika vështrimi njëherësh?, 
piktura e gjeometrisë euklidiane a është edhe 
pikturë e gjeometrisë llobaçevskiane?, fillesa 
estetike nuk është as morale, as imorale - po 
neutrale, cila matematikë estetike, apo estetikë 
matematikore buron nga numrat pitagorike, nga 
Kanoni i Poliktit, Prerja e artë e Dyrerit, vija 
sinusoide e bulurisë së Hogartit? a është estetika 
një linguistikë e përgjithshme?, pse Llotmani pyet 
për kodin e artistit dhe kodin e publikut vetëm si 
mospërputhje gati absolute?, për vuajtjet e njerëzve 
artisti a duhet të interesohet aq sa edhe për “vuajtjet 
e llambës elektrike, për pagjumësinë e kaktuseve 
dhe ëndrrat e koraleve”?, trupi i ngrohtë i një gruaje 
a nuk është i njëjtë me motorin e ngrohur në veprim 
- kafshë e vërtetë instiktive, zoologji teknologjike?, 
Bretoni bënte sikur besonte në bashkimin e dy 
gjendjeve të kundërta: gjumit dhe të realitetit në një 
superrealitet, terrori verbal na shpie drejt revolu-
cionit imazhinist, o, vizatime të inspiruara nga 
muzika, e komunikueshmja me të pakomuni-
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kueshmen janë sintezë e kundërshtuar, e paradok-
suar,, për Andrea Mozon bota e jashtme nuk është 
objekt, po subjekt, për Maks Ernst kulti i realitetit 
rakitik, bën ndarjen midis dy realiteteve, atij të 
përmbajtjes dhe atij të formës, për Pol Duvo universi 
është i mbjellë me femra nudo, sinteza e perceptimit 
s’është gjë tjetër veçse trampolinë për të kaluar në 
irealen (a thua?), zbulimi i natyrës primitive të 
njeriut nuk është një arkeologji psiqike, tablotë 
kimerike kanë hiperbolën e esenciales, surrealizmi 
afrohet me fi lozofi në indiane “tri gjendjet e gjumit”, 
vizionet objektizohen, kurse materja subjektivizohet, 
nëse ka kufi j midis konkretes dhe abstraktes ahere 
si janë këta kufi j abstraktë apo konkretë, gjysëm 
konkretë dhe gjysëm abstraktë, apo as konkretë dhe 
as abstraktë, pra, diçka e tretë, jo hibride, sepse çdo 
gjë hibride rrjedh nga të ngjashmet dhe të ngjashmet 
janë më tepër se sa duhet konkrete, të prekshme 
dhe të diskutueshme, kurse ajo që është midis, pse 
më mirë, më saktë sipër mund të mos jetë as 
konkrete dhe as abstrakte, vizatimi nuk është 
plotësim, shërbëtor i përulur i ngjyrës, po as ngjyra 
nuk është plotfuqi e vetvetes, pafundësi, monadë 
mistike, përrallore, këngëzim, pakapshmëri e 
papërcaktuar, Salvador Dali: ditën ne kërkojmë 
tablotë e humbura të ëndrrave, kjo është arsyeja që 
kur gjejmë rastësisht një imazh të fragmentuar të 
ëndrrës ne besojmë në njohjen e botës së ëndrrave, 
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pra, të zgjuar kërkojmë të arrijmë atë thesar të 
gjumit, se edhe Hamleti i pavendosur nuk e vret 
veten se dyshon se mbase kushedi se çfarë 
përbindëshash apo universesh kimerikë shihen ne 
me të madhin me me të patjetërsueshmin gjumë-
vdekjen e bekuar dhe të urryer, Hamleti do të 
grindej me Salvador Dalin, po edhe Dali do të 
hakmerrej duke e pikturuar me fl okët e Ofelisë në 
gjoksin e zbuluar dhe me sytë e Ofelisë, apo të 
Mëmës Mbretëreshë te veshët, misteriozja dhe 
groteskja do ta humbisnin karakterin e tyre të 
pazakontë, të huaj nga njerëzorja, nëse (thotë Eluari) 
gjithçka mund të krahasohet me gjithçkanë, krijojnë 
barazvlefshmëri, po ky detyrim nuk është një 
infi nit, se mrekullia ka të bëjë me supernatyroren, 
çfarë fshihet mbrapa sendeve kjo është çështja, të 
kalosh në mbinatyrë është të jesh dhe të mos jesh 
Leonardo Da Vinçi... estetika mitologjizuese 
parakupton edhe një pikturë mitologjike, kështu 
guri fi lozofal i kthen tërë konfl iktet në mite të arta, 
në mite të mendimit, të tingullit dhe të pamjes, 
Renuari: impresionizmi është një fjalëkryq i 
ngjyrave, funksioni hedonist i artit për Matisin 
arrihet, duke mohuar ligjet e perspektivës, 
kënaqësia fi ziologjike e ngjyrave është si shuarja e 
urisë për të pangrënin, Matis, Matis ti i pranon kinse 
sendet, po me kusht që t’ua zhdukësh me dinakëri 
vulgare substancialitetin, për Sezanin pamjet e 
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ndryshme duhen parë në zanafi llat e tri formave 
gjeometrike: cilindrit, sferës dhe konit, ka një 
perspektivë optike ka dhe një perspektivë 
metaforike, të prapakthyeshme, Leonardo Da Vinçi 
skicat gjoometrike i shikonte si fillim, si 
parapregatitje, modernistët skematizmin gjoometrik 
e quajnë përfundim dhe kurorëzim të krijimtarisë, 
simbolizmi gjoometrik nuk është e njëjta gjë me 
gjoometrinë simbolike, Malarmeja e quante edhe 
paraqitjen grafike të germave të fjalëve të 
shtypshkrimit tipografi k potencial sugjestionues e 
simbolizues, Rembo shkroi sonetin e famshëm të 
ngjyrave, zanoret qenë kështu dyzime fonetike të 
ngjyrave dhe ylberet fare mirë mund të konsiderohen 
partitura mozartiane, ose polifoni kukuzelike, 
grigoriane, kore të tredhurish mjeshtërisht, 
mëshirisht,, mos u mërzit, o Mona Liza, hidhe tej 
trishtimin kërdisjellës dhe jetëpikëllues, qesh, ose 
buzëqesh më ndryshe, më kuptueshëm, ose bëhu 
e egër dhe hakmarrëse si një amazonë luftarake, si 
një valkire vagneriane, si një Ajkunë alpine, sfi do 
botën, tmerroje botën, shkatërroi dyshimet e 
pambarimta dhe të padobishme, përgjërohu Mona 
Lizë, a e njeh Mona Liza Hyismanin e përkorë dhe 
qejfmbetës, gjenial dhe të mençur, dekartian i 
nikotinizuar dhe paranojak i mëshirshëm, që në 
1884 botoi romanin “Së prapthi” më hero 
aristokratin Dezensent, njeriun më të mbindjeshëm 
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dhe me delikatesë heroike, madje barbare, skithiane, 
iliro-trakase, etruske, groenlandeze etj, plot neveri 
të justifikuar për realitetin rrethues, për të shpëtuar 
nga gracka e këtij realiteti absolutisht armiqësor, 
izolohet brenda vilës së tij të gurtë, gati pa dritare, 
Dezensenti jepet mbas artit si forma më shpëtimtare 
e drogës, i zbukuron muret me ngjyra, të cilave u 
jep kuptime simbolike, planetare, zadiakale, 
kabalistike, hermetike, lasgushiane, danteske, vila 
kullë e tij është edhe Ferr edhe Parajsë, po pa 
Purgator (mohim rebel dhe i butë i Trinitetit 
dogmatik dhe frymëzues i krishtërimit botëror 
moralistik dhe utopik,, sipas autonomive artistike 
përkatëse të fjalëve dhe të imazheve pamore, në 
këtë mjedis të kundërt dhe së prapthi, ose së mbari, 
se realiteti jashtë është prespektivë negative e 
prespektivës së vetmisë së tij universale dhe të 
vetëquajtur pozitive Dezensenti bën një jetë-
trupëzim të artisticizmit të kulluar dhe esencial, 
krijon instrumente të “rinj” muzikorë, që të habisin 
për një lidhje imagjinare të tingujve muzikorë me 
aromat e pijeve dhe me ngjyrat e forta dhe të 
pakorruptueshme,, një portret ngjyrë blu të Mona 
Lizës me parukë egjyptiane e kishte lidhur me një 
instrument pitagorik ne formë spiraleje dhe ne tasta 
trikëndëshe e me sistem algjebrik të komandimit 
të mendimeve, duke përjashtuar me vetëdashje të 
kotë telepatinë e tepruar dhe të rrezikshme dhe dhe 



Moikom Zeqo68

vetëkuptohet ngjyra blu vepronte krejtësisht me 
virtuozitet si muzikanti më gjenial dhe më i 
papërmbajtur, nga qepallat e Mona Lizës nuk 
rridhnin lotë, që nuk i ka ditur as Leonardoja i 
pafantazi, po verë lulëkuqesh të pllajave të planetit 
Mars, nga e gjelbra e një muri i dilnin kafshë 
fabulore të tejpashme, një zoologji shpirtrash, as të 
frikshëm dhe as sarkastikë, salamandra me koka 
femrash me bukuri të pazakontë, kuaj me koka 
dragonjsh japonezë, pjatat, gotat dhe lugët dhe 
pirunjtë e arta mbi tryezë qenë vetvetiu tasta të një 
piano hibride dhe ca puro të argjenta nxjerrin fj olla 
ëndrrash alegorike të mbretit të mbretërve 
Nabukodonozorit të Babilonisë, një herbarium me 
fl utura të balsamosura lexohej si partitura më e 
hatashme e vetë Zotit Djall, te çdo peshqir lëvizin 
insekte fosforeshente që janë paraqitja algjebrike 
dhe metaforike e vetë hyneshës Ishtar gjatë një akti 
seksual me hero të bakterizuar të quajtur Gilgamesh, 
kurse pasqyrat në paradhomë janë shtatz ënë me 
njëmilion fantazma princërish bimorë dhe kuajsh 
me koka delfi nësh biblikë leviatanas, racë e zhdukur 
dikur, që përpara përmbytjes së Noes, në 16 qershor 
1904 Leopold Blumi dhe Stiv Dedali shëtisin në 
mungesën prespektive të udhëtimeve guliveriane 
suiftiane, Blumi shikon Blumin dhe i del përpara 
Shtum, kurse Stiven kthehet në Bliven, duke u parë 
në pasqyrë që të dy shikojnë jo veten e tyre por 
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Shekspirin, Mona Liza shikon në pasqyrën e lashtë 
që i atribuohet Aleksandrit të Madh të rigjetur në 
labirintin nëntokësor të një piramide faraonike 
fytyrën e Leonardo Da Vinçit, vetë Leonardo shikon 
përballë kornizës bronxore të Mona Lizës fytyrën 
e sozisë së vet femër, mëmën e tij, gruan që nuk e 
pati kurrë, Ofelinë e Hamletit, ose Orfeun Ofeli, ose 
Hamletin Mona Lizë, sepse homoseksualizmi është 
një triumf i matriarkatit mbi meshkujt fodullë, se 
Mona Liza është Hamleti femër që shtron dhe 
diskuton me trumcakun e Migjenit kryetemën e 
vetëvrasjes që deri më sot e ka kuptuar vetëm Juda 
flokëkuq si një posterior të pashmangshëm të 
puthjes së Krishtit hyjnor... Krishti i porsa ngjallur 
nuk lejon Maria Madalenë Mona Lizën që ta 
prekte... se do të ngjitej në qiell te Ati...  formula 
bipolare e artit ka të bëjë me të dukshmen dhe me 
të padukshmen: piktura me trupin dhe muzika me 
shpirtin, Shopenhahur: muzika “arti më i 
palëndshëm”, portreti i Mona Lizës është piturë, 
kurse buzëqeshja e saj është muzikë, Leonardo, 
Leonardo, ç’muzikant i fshehur dhe i hatashëm që 
paske qënë(?),, e ke lexuar romanin “Myra 
Breckonride” të Gore Vidalit, historia e një burri që 
transformohet në grua (madje të virgjër) dhe më 
pas i kësaj gruaje, që transformohet rishtas në burrë, 
homo duplex, gruaja kërkon vetëm të pëlqehet 
seksualisht nga meshkujt, burri i urren femrat dhe 



Moikom Zeqo70

kjo duket sidomos nga këmbëngulja gati prehistorike 
për të përdhunuar. What has gone wrong? Luciano 
Fontana ka ekspozuar telajo të thjeshta pikture të 
çara me thikë,, sepse nuk ka murgërim në islam, 
natyrmortet kuranike vetvetiu neveriten nga një 
portret i Mona Lizës pa ferexhe e “bekuhr”, Prokopi 
i Cezaresë në librin e tij të fshehtë “Historia sekrete” 
na jep një dëshmi të surrealizmit të paktën që nga 
shekulli i VI mbas Krishtit: disa oborrtarë të 
Justinianit perandor, që i qëndruan pranë në 
Pallatin Vllaherana kishin përshtypje, se në vend të 
tij shihnin një fantazmë të huaj, njeri prej tyre pohoi, 
se perandori u ngrit befas nga froni dhe nisi të bënte 
ecejake nëpër sallë (sepse me të vërtetë nuk mund 
të qëndronte gjatë ulur në një vend), papritur koka 
e Justinianit u zhduk, ndërsa trupi vazhdonte të 
sillej përqark, duke menduar, se po humbiste 
shikimin oborrtari shtangu për një kohë të gjatë, i 
shushatur dhe i pafuqishëm, megjithatë, më pas 
kur, koka u kthye në vendin e vet mbi trugun e 
trupit të Justinianit, konstatoi me habi, se përsëri 
shikon, gjë, që më parë mungonte, dualizmi nuk 
është fi lozofi a më e lartë njerëzore, po dualizmi 
është trajta më e lartë e jetës, liria është kategori 
jashtëmendore, Hegel: esenca e lirisë është fryma, 
esenca e frymës është liria, siç është pesha esencë 
e materies, piktura është nostalgji ose kujtesë që 
pjell vetveten, shkenca zbulon, arti krijon, Dubuff et: 
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arti në esencë është i padobishëm, i rrezikshëm dhe 
antishoqëror në raport me antishoqërizmin e vetë 
shoqërisë, Mona Liza as nuk gatuan, e shpërfi ll 
kulinarinë, as nuk fshin, nuk i njeh makinat larëse 
elektrike, tharësen e fl okëve, prezervativat, pilulat 
kundër mbetjes shtatz ënë, minifundet dhe sfi latat 
e Versaçes, Bryen: piktura është mungesa e plotë e 
të folurit, një botë e veçantë vizuale në të cilën 
piktori... i shërben vetvetes, fazë metafi zike, të cilën 
kritika nuk di ta shpjegojë, sepse është detyruar të 
veprojë me të folurin, pra Mona Liza është heraldika 
mitologjike e shurdhmemecëve, po jo e të verbërve, 
që janë muzikantë gjenialë dhe vetkuptohet 
llafazanë shpërdorues sipas teorisë së kompensimit, 
ose të mungesës së paralindur, Arnold Hauser: 
vepra artistike është formë dhe përmbajtje, rrëfi m 
dhe mashtrim, lojë dhe porosi, është afër dhe larg 
natyrës, ka edhe nuk ka qëllim, është historike dhe 
johistorike, Franc Kafk a: gjithësia është përplot 
shenja, që ne s’i kuptojmë,, baleti i lashtë japonez 
Gigaku nis me “kohën e krijimit të botës” skulpturat 
e Mikelanxhelos janë ringjallje e krishtërimit të 
hershëm, janë ungjilli në mermer,, Mejerholdi ka 
ëndëruar për një teatër të së ardhmes, ku të luhej 
pambarimisht dhe me ndryshime universale - 
“Hamletin”, a mund të thuhet e njëjta gjë sikur 
piktorë të ndryshëm në kohëra të ndryshme të 
pikturonin përherë portretin e Mona Lizës, arti kiç 
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është raporti ndërmjet njeriut dhe sendeve dhe 
send, mbiemër jo emër, vizitat nëpër galeritë e botës 
mund të na lenë mospërfi llës, nëse nëpër tablotë 
nuk shihet akoma e ndezur “fl aka e përjetshme”, 
dikur ishin piktura, tanimë s’janë më ( Jean 
Dubuffet), imazhi, figura nuk është rezultat i 
analizës dhe i mendimit logjik po “bijë e pikëllimit 
dhe e dhembjes”, Sami Frashëri: piktura është 
pasqyrimi i pamërisë së natyrës; piktura, e mirë 
është ajo që i ngjan sa më shumë objektit dhe 
gjendjes së vërtetë që ka pasqyruar, po kjo 
ngjashmëri nuk duhet të jetë vetëm materiale, nuk 
duhen të pikturohen vetëm gjymtyrët e njeriut po 
dhe ndjenjat dhe gjendja shpirtërore e tij, piktura 
është njëra nga tri gjërat në botë të cilat duhet të 
jenë të përsosura dy të tjerat janë poezia dhe 
muzika, nuk dihet, se kur është shfaqur piktura për 
herë të parë, ka mundësi të jetë shfaqur njëkohësisht 
me poezinë dhe ndoshta përpara saj edhe shfaqja 
e shkrimit në fi llim me fi gurat e shtazëve dhe të 
shpendëve është një provë e prirjes së stërlashtë të 
njeriut për pikturë...De Rada: çdo bukuri që vihet 
re në gjithësinë lëndore është homogjene me 
bukurinë e shpirtit, çdo objekt i natyrës ka në 
vetvete si të thuash një fj alë të ngjashme me fj alët 
e njeriut - e barazvlefshme me vlerën estetike të 
objekteve, e bukura është gjithmonë morale 
rregullsia materiale e linjave të fytyrës njerëzore 
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merr fl akëe gjallërohet nga bukuria e shpirtit, që 
është gjithmonë burim i vlerës së trupit, arti 
përpiqet të nxjerrë në pah dhe në mënyrë sa më të 
plotë aspekte të botës,, që secili si përmes një velloje 
të hollë mistike të lexojë kuptimin që kanë gjërat 
dhe që vetë fi lozofi a kërkon,, Emerson: të folurit 
është një poezi e fosilizuar, ahere, o Leonardo 
piktura është një unovers i fosilizuar, nëse Aristoteli 
e krijon metaforën për sendet dhe jo për të folurën, 
ahere, o Leonardo piktura është një metaforë 
ndoshta më shumë se sa poezia, ose metafora 
pikturike qëndron më lart se sa metafora poetike, 
futurizmi i Marinetit donte të shkatërronte muzetë, 
armiku më i kobshëm i futurizmit s’dihet pse u 
shpall Leoardo Da Vinçi, vetëkuptohet marrëzia e 
papërmbajtur ndaj një femre kaq delikate dhetë 
kerthneset si Mona Liza, futurizmi në dimrin e 
historisë donte të digjte bibliotekat si dikur 
perandori kinez Che Huang në Kinë, sepse ne të 
gjithë mund ta harrojmë latinishten, po ajo që fl asim 
në një farë mënyre është një dialekt latin, ose fi liz i 
pafajshëm dhe heretik indoevropian,, Suifti në 
“Udhëtimet e Guliverit” tregon historinë e 
llahtarshme të Jahuve, të cilët janë forma njerëzore 
të mjera të disa majmunëve, emri i të cilëve imiton 
një hingëllimë në republikën platoniane - marksiste 
të kuajve të arsyeshëm, Ferri është atdheu u 
abstraktes dhe i kërkuesve të fatit, është streha e 
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atyre, që i iin qiellit - atdheut të zotave të realitetit 
dhe i atyre, që i ikin tokës - atdheut të skllevërve të 
realitetit, sa shumë vdekje dhe kalbësirë, që kemi 
në ndërgjegje, lulëzo përgjithmonë o mbretëri e 
pluhurit në gjirin tim, Dante: Lasciate ogni speranza 
voi ch’entrate,, ideja se arti imiton natyrën mund 
të jetë e besueshme nëse marrim parasysh Wilde 
që thotë se natyra e imiton artin,, herezitë janë 
variante të ortodoksisë,, fuqia e përqëndrimit sjell 
në jetë një qenie vetëm nga forca e mendimit, kjo 
është të ngjallësh një golem argjili, njeri rëre, nëse 
Dante luan shah me Shekspirin, do të luajnë ose me 
Ferrin, ose me Parajsën, Purgatori si diçka e tretë 
është vetvetiu i përjashtuar, i pakuptimtë, ireal, 
thjesht kompromis, ose artifi c mendor, po jo logjik, 
fj alë, po jo mendi, të pamurit, dënimin më të madh 
në Ditën e Kjametit do ta kenë skulptorët që kanë 
imituar të bërët dhe të krijuarit që i takon vetëm 
Allahut dhe vetëm Atij, çdo skulptor do të digjet 
përjetësisht në zjarr,, çdo skulpturë të bërë prej tyre 
do t’i jepet shpirt e do bëhen njerëz të gjalë dhe 
kështu dënohen edhe ato në zjarrin e Xhehnemit, 
pema e quajtur Tuba rritetnë Xhenet, udhëtimi për 
të dalë nga hija e saj vazhdon njëqind vjet, nga 
lëkura e kësaj peme qepen rrobat e banorëve të 
Xhenetit,, a mundësh dot, o Leonardo t’i pikturosh 
këto çudira (?), nëse e ke të vështirë të pikturosh të 
dukshmen ahere nuk e di sekretin e balsamimit të 
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kalueshmërisë, çdo ahere të kërkosh kaq paturpësisht 
të pikturosh të padukshmen d.m.th. amëshimin,(?) 
kali është një krijesë e çuditshme, enigmatike, 
hyjnore, që nuk na lejon që ta vizatojmë, dekoret e 
pyllit në teatër janë të thella si ëndrra, era në 
muzeume është aromë shpirtërore shekujsh, hijet 
e vdekura shndërrohen në ide dhe idetë në 
skulptura mermeri,, realiteti i përputhur me 
fantazinë na tremb si ëndrra që na bën të klithim 
të djersitur në mankth të gjumit, e pamundura është 
kuakja e bretkosave në Hënë, gladiatorët në arenat 
e amfi teatrit e kanë ditur se edhe kafshët që ata i 
vrisnin qenë martirët fabulorë të krishtërimit të 
hershëm, në muzgun e përgjithshëm të perëndive 
Bukuria është sot perëndesha e fundit që po i shuhet 
diadema metafi zike, paranjeriu, kanibali e ndali 
kohën në shkemb duke lënë gjurmën e pëllëmbës 
së tij të lyer me gjakun e purpurt të kafshëve në 
shpellat e Altamirës, daktiloskopi e fi llimeve të artit, 
dhe prehistori e Mona Lizës,, që ëndrrat tona 
formësohen edhe nga instiktet tona të brendshme 
e kanë ditur edhe magjistarët egjyptianë shumë më 
përpara se sa Frojdi dhe Jungu, afreskat bizantine 
janë bibla e analfabetëve bibla Pauperum, nga 
ikonoklastet e shekullit të VIII deri te Luteri 
bukurinë e nxjerrin jashtë tempullit të Zotit si të 
tepërt dhe të pakumtimtë, një utilitarist si 
Çernishevski pohon se suxhuku është më me 
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rëndësi se sa Shekspiri, netët e Athinës në kohën e 
Platonit kanë më tepër kuptim dhe ndriçime 
mendore se sa netët e fundit të mijëvjeçarit të dytë 
plot reklama dhe semafore, hymni i Horacit “Nunc 
pede libero pulsanda tellus” nuk është i pasur si 
ndonjë mozaik antik gal, që është zbardhur në 
ngjyra dhe fi kur i turbullt, por në të cilin edhe sot 
depërtojnë të vërtetat jetësore, nëpër të cilin shkelin 
brezni të tëra njerëzore, të bartura nga ligjet e 
verbëta të trupit të vet vetiak, kurse ato të vërteta 
të vjetra të Horacit ende nuk e kanë humbur asnjë 
gërmë nga bukuria e tyre, e turbullta është 
karakteristika kryesore e paplotshmërisë artistike,, 
turmave në pllajën me muza të therrura mes 
tymrave të luftrave të çmendura  u prin bualli kretez 
me brirë Zeusi,, Athina e Periklit është një yjësi gati 
e fi kur, or neve ende na ndriçon,, historia skalpon 
kohërat barbare, jeta udhëton hpesh me karrocën 
e të vdekurve, Shopenhauer: të gjithë perënditë e 
Lindjes dhe të Perëndimit kanë lindur nga 
problematika morale, Ovidi: kali qan për vendlindjen 
e vet, Brunetiere: në art është fj ala për kanone 
estetike par excellence, pra, kanone morfologjike 
estetike të disa modeleve artistike, imitime që janë 
parësore dhe për artistin subjektivisht më të 
rëndësishme se sa baza ekonomike, jetojmë në 
mënyrë integrale në një punkt matematikor diku 
në qendrën e Udhës së Qumështit, Leonardo, ti di 
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diçka për simultanitetin e kohërave po nuk di asgjë 
për simultanitetin e stileve dhe të ngjyrave, o 
ç’ekspedita të shpirtit në botën e vizioneve 
skizofrenike, o ç’lundrim aventurier në kaosin e 
relativitetit fi gurativ,, realja dhe irealja në natyrë 
nuk është njësoj si realja apo irealja në pikturë, 
Mishle: një rrobaqepës i mirë vlen më shumë se sa 
tri skulptorë klasikë, artistin nuk e zbulon askush, 
përpos vetja e tij, gjatë shekujve që do të vijnë ai 
vetë i plotëson veprat e tij, përgjigjet dhe garanton 
vetëm vetveten, vdes pa pasardhës, ...kali është më 
pjellor dhe gjithësibërës se sa Mona Liza që as 
mbarset dhe as nuk lind dot, në “Upanishadat” 
thuhet qartë se kozmosi u krijua nga kali: prej kokës 
u krijua agimi mëngjesor, ose mëngjesi agimor, prej 
frymëmarrjes - era dhe shtërngatat, prej mishit - tok, 
prej gjymtyrëve - ditët dhe netët, prej kockave - yjet, 
prej venave - lumenjtë, prej fl okëve - pyjet, bimët, 
bari, sorkadhja në Bjeshkët e Namuna ka qenë në 
fi llim njeri e pastaj u bë kafshë prandaj qan me lotë 
njeriu, stërgjyshi prehistorik kishte formulën e 
vetme “të gjitha në të gjitha”, Buda kishte rezervë 
500 metamorfozat e tij në peshk, krokodil, elefant, 
mushkonjë, gjarpër, bretkosë, drizë, dushk, palmë, 
kripë, hekur, karkalec, grenxë, breshkë, akrep, 
fl utur, dragua, shi, vetëtimë, stalakmit, mermer, 
rërë, kameleon, pështymë, gjak, plagë, zgjebe, 
zbokth, dhi, dash, kentaur, sirenë, grifon, pilivesë, 
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Onufër, ikonë fi ldishi, shpatë alabastri, meteor, 
xixëllonjë, yll deti, jargë, zjarr, (s’duhet harruar se 
në sankrishte mungon fj ala e përgjithshme “zjarr”, 
por ka 35 emra gjendjesh konkrete të zjarrit), 
vizatim prehistorik, banane, halë pishe, asbest, ethe, 
sëmundje e tokës, morr, mushë, tryezë rituale, 
xhind me njëqind koka, shqiponjë, rëshirë, shkumë, 
kafshë jashtëtokësore, amforë, urnë, avlemend, çark 
poçari, perandor kinez, luftëtar samuraj, murg 
tibetian, re, muzg, kafk ë oshënari, lëkurë e rrjepur 
leopardi, nofull e lashtë profeti të paemërt, mollë 
guri e pakalbëshme, vezë struci, majmun, anije, 
llambë, astragal, unazë kocke, kaktus, baltë, e 
pëgërë, vesë etj, Buda është ai që është dhe 
njëkohësisht ai që s’është, gjithë-përfshirës dhe 
jashtë çdo gjëje, dendësi dhe boshllëk,, në mitet e 
Egjyptit ka 6744 emra për devenë, kur argonautët 
lundruan anash mollëve të arta të Hesperideve këto 
u bënë pluhur dhe humbën sikur të mos kishin qenë 
kurrë, mitologji është çdo iluzion, fluturimi i 
shpirtit mund të shfaqet vetëm me anë të fi gurës, 
po kurrë nëpërmjet konceptit, miti bashkon, 
asgjëson veçimin e njerëzve dhe të perëndive, 
bashkësia është miti ahere dhe arti është miti, 
Protagora: njeriu është masa e çdo gjëje, etiopasit i 
përfytyrojnë hyjnitë e tyre me ngjyrë të zezë të 
lëkurës, thrakasit me sy blu dhe fl okëpurpurt, ka 
një formulë kimike të oksigjenit por nuk ka një 
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formulë të vetme për artin, arti nuk është materja 
është pjesë përbërëse e materies, arti si i tillë në 
vetvete nuk egziston, ka vetëm artistë, në gjuhën 
egjyptiane fj ala që emëron skulptorin do të thotë 
“Ai - që - të - mban - gjallë”, Akhnatoni heretik 
adhuronte vetëm një Zot-Atoni, që paraqitej në 
trajtën e diskut diellor që lëshonte përreth rrezet, 
secila rreze përfundonte në formën e duarve o, 
ç’Diell me miliona duar njerëzish, Leonardo, 
Leonardo mos u mburr për sakrifi cat e heshtura, 
për modestinë asketike, për përvujtërinë e 
trishtueshme dhe gati të pashpjegueshme të ruajtjes 
deri në fund të Mona Lizës, e di ti historinë e 
Sakrifi cës së Madhe si princi i ri Gautama që u 
mbiquajt Buda la pallatin e prindërve për t’u 
mbyllur si heremit në shpella të pabanuara, ai iu 
drejtua kështu kalit të tij të parapëlqyer Kanthaka: 
“Kanthaka im i shtrenjtë, të lutem mbartmë edhe 
një herë sonte, kur me ndihmën tënde do të bëhem 
Budë, do tu sjell shpëtim botës së perëndive dhe të 
njerëzve”, kush është më i rëndësishëm kali 
Kanthaka që të çon në asketizëm dhe dlirëzim, apo 
Mona Liza që të çon drejt gostive të gëzimit 
dioniziak ritual (?), Grigori i Madh: piktura është 
për analfabetët si shkrimi për ata që dinë të lexojnë,, 
murgjërit kinezë të lashtë qenë piktorë se mund të 
meditonin për dhjetë vjet rresht edhe për një fj alë 
të vetme, kështu një hieroglif kinez pillte mijëra 
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piktura të çuditshme, Ci Baj Shi: piktura është 
përputhja midis ngjashmërisë dhe pangjashmërisë, 
quajeni po deshët dhe identitet, ose identifi kim, 
data janë gozhdë për të varur tablonë ose pëlhurën 
e qëndisur të historisë,, për pëlhurat e artit nuk ka 
gozhdë të tilla se në të vërtetë nuk ka rëndësi 
kronologjia, arti e sfidon dhe e kundërshton 
kronologjinë, historia e artit në të njëjtën kohë nuk 
ka fare histori, demat e Altamirës dhe Mona Liza 
mund të shikohen dhe të shijohen artistikisht 
njëherësh, duke harruar mrekullisht mijëvjeçarët e 
bezdisshëm, për Xhoton piktura nuk është 
zëvendësim i fj alës së shkruar, shekulli i XV në Itali 
është pushtimi i realitetit nga arti, arti i perspektivës 
e shton më tej iluzionin e realitetit, kështu idealja 
bëhet materie,, stili gotik francez është stil fl akërues 
ose perpendikular,, kompjuterat nuk do dinë kurrë 
të jenë religjiozë, artisti - Homo Ludes,, Mona Liza 
është si tulla magjike që pjell shumë shtëpi, 
kështjella, ura, katedrale, opera, teatro, aeroporte,, 
Leonardo Da Vinçi: njeriu për herë të parë në rërë 
tërhoqi vijën rreth hijes së vet, duke bërë kështu 
pikturën e parë, piktura është një personazh në 
“Prologun në qiell” të Gëtes, televizioni rrezikon 
lirinë më tepër se policia, burgu dhe kampet e 
përqëndrimit, teknika që përjashton është mëkati i 
parë i kulturës, vetëvrasje e pashmangshme, 
Ciceroni: De fi nibus bonorum et malorum, piktura 
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nuk është neurozë, po pse psikologët, psikoanalistët 
shkruajnë kaq shumë traktate idiote për Mona 
Lizën (?), natyra ka determinizmin, njeriu fatin, 
njeriu në antikitet ka qenë i verbër, sytë e statujave 
nuk kanë lunulat e bebëzave, Kandinski është një 
gambit - parti shahu abstrakte, shpirtëzimi i artit 
është eksperimentuar përpara Kandinskit, psh. nga 
Kazimir Malevici, Larionovi, Goncarova, Braku, 
Bikabia, trekëndëshat e Kandinskit janë qënie 
shpirtërore, plagjiatura e mjerë dhe krenare e rolit 
të fi gurës së syrit trekëndësh të Zotit dhe të deltës 
së Nilit në Egjypt, Kandinski e mohon jo pa frikë 
bllasfemie çdo sintaksë fi gurative,, po kush mund 
ta kopjojë atë velin pastel të tejdukshëm muzikor 
të Korosë (?), metafizika është degë e letërsisë 
fantastike, po piktura metafi zike a është fantastike 
(?), po të fi tonin sektet gnostike të Aleksandrisë 
kuptohet që nuk do të kishim një Konstandinopojë 
të krishtërimit, as një Romë dhe më pas as një 
Avinjon, as inkuizicion spanjoll, kryq të Maltës, 
kryqtarë analfabetë dhe rrethime normale të 
kështjellës së Durrësit, piktura e vërtetë thurret me 
simbole dhe jo me alegori, origjinaliteti në art nuk 
qëndron në mungesën e paraardhësve, as në teprinë 
e bezdishme të pasardhësve, poezia është mbërthyer 
nga demoni i krahasimit kurse piktura është më 
metonimike, arti i amshuar është i tillë nga 
rrezikshmëria e përhershme e dykuptimësisë,... 
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Moisiu e pa Zotin, Zotin në formën e një shkurreje, 
që digjej, po nuk konsumohej, Mona Liza ka 
përbrenda vetes zjarrin përvëlues të jashtëzakonshëm 
të Leonardo Da Vinçit, por nuk bëhet dot shkrumb 
dhe hiri i saj shpërndahet në erë, në hiç, në mosgjë, 
në kotësi, ç’do të bënte Moisiu po ta shikonte Zotin, 
Zotin në formën e një Mona Lize, madje nudo në 
banjë, nën ujëvarën e Niagarës, apo në peizazhet e 
pikturuara nga Koroja, Moisiu, Moisiu do të zbriste 
nga mali Hereb, duke mbartur me delikatesë 
portretin e Mona Lizës dhe jo tabelat e gurta të 
ligjeve, dekalogu do të ikonizohej nga Mona Liza 
si një tjetërsim, ose arti i pikturës do të zëvendësonte 
tërë jurisprudencën e kohërave, ligjet e stërlashta 
të Hamurabit të thandruara në shkëmb në të vërtetë 
janë prehistoria e vrazhdë, primitive e Mona Lizës, 
parapiktura, paradhoma prej Ferri për në Parajsë 
pa ndërmjetësinë letrareske të Purgatorit të famsuar 
më kot, ...gjithësia nuk vetëzhduket se nuk 
vetëlindet më, as hapësira as koha, arti është 
Mbretëria e Oshënarëve, Madame De Stal: bota 
është një tirani që moderohet vetëm përmes vrasjes 
- arti është më tepër diktaturë se sa republikë, çdo 
utopizëm i tejskashëm është një perpetuum mobile, 
personazhet e mëdhenj të artit veprojnë herë-herë 
si polici psikiatrike, nëse Adami ishte Leonardo Da 
Vinçi Eva ishte Mona Liza, kështu thotë një Bibël e 
dytë e pa shkruar por e menduar heronj fl okëpurpurt 
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dhe syblu dalin nga pylli i Tacitit, Richard Wagner: 
çifutët janë demonë plastikë të dekadencës së 
njerëzimit, Mona Liza zbukuron të shëmtuarit, 
gëzon të pikëlluarit, piktorët janë deistë “gott-
glaubig” më tepër i besojnë Votanit se sa Krishtit, 
teozoologjistët fasin për racën që zanafi llon nga 
hyjnitë Azë, me një natyrë elektromagnetike dhe 
pushtet hyjnor, po Eva (një nga përfytyrimet e Evës, 
jo ai që lidhet me Mona Lizën) u çiftua me një 
demon të llojit të majmunëve, biopolitika e racave 
shpjegon pse lindi Hitleri po jo pse lindi Leonardo 
Da Vinçi, ç’është komenti i një kryevepre (?), ne 
kemi nevojë jo për kapele po për kokë, piktorët 
gjenialë janë somnambulë që ecin me siguri në 
rrugën nga Providenca, gjaku i rrufeve bërtet nga 
toka në qiell, mund të thuhet për artistët: never did 
so few do so much for so many, krimi është anusi 
i botës, paraja daljen e fundit e ka nga anusi, në 
pasqyrë shohim një teatër sekret të hijeve, pasqyra 
është fantazma për Hamletin, Jorge Luis Borges 
donte të shkruanbte një shënim lakonik dhe dinak 
për Mona Lizën në gjuhën e shpikur vetë të quajtur 
panlengua, që bazohej në astrologji, në horoskopet 
zodiakale, në teorinë e hapësirës së lakuar 
(kurbëzuar),, llojet fëminore të onomatopeve si psh 
panpanpanpan, pinpinpinpin, sorsorsorsor, etj, në 
vizionet haskatologjike, në ekuacionet e Tiho 
Brahes, në metaforat me origjinë arabe, të 
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bastarduara nga nënkuptimet e vrazhda latine dhe 
akoma më tej neolatine,, jemi të gjithë përpjashtim 
pjella të yjeve-syri ynë është i përbërë nga e njëjta 
lëndë që përbën Diellin, syrin e ka gatuar Dielli, ne 
shohim Diellin ndërmjet Diellit, atomi i syrit i fl et 
atomit të Diellit, atomi i syrit të Leonardo da Vinçit 
është i njëjti me atomin e pigmentit të ngjyrës së 
syrit të pikturuar të Mona Lizës, absolutisht e njëjta 
gjë jo vetëm materialisht, estetika është astrofi zika 
dmth martesa e tokës me qiellin në mendjen e 
njeriut, Orfeu që kthehet nga Ferri ka nevojë të na 
kthejë kokën pas dhe të flasë, por nga që nuk 
përmbahet i zhduket në çast Mona Liza e quajtur 
gjithashtu me emrin e Euridiçes, kjo shpjegon pse 
nuk u kthye në një grua të gjallë Mona Liza dhe 
mbeti pengu i Ferrit të admirimit dhe të dyshimeve 
tona të pafundme, Mona Liza vetëm hesht, kurse 
shën Tereza e Aviles ka mbetur e paharruar për 
klithmën e saj mistike “Ay, que no puede faltar en 
el padecer deleite” - “Ah, mos qoftë kurrë e 
papranueshme brenda dhimbjes endja “ajo ndjente 
kënaqësi nga turturimi i trupit të saj, jo më kot në 
librin “Zogu kopshtar” të Paul Caros thuhet, se truri 
për të luftuar kundër dhimbjes sekreton vetvetiu 
substanca me përmbajtje opiumi endorfi na, kështu 
shën Terezës së Aviles i vinte kënaqësia fsheurazi 
brenda vetes, Nostradmi shpallte me përvujtëri se 
astrologjia i ndihmonte njerëzit për të etuar, se çdo 
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njeri ka frikë nga zbrazësia dhe nga vetmia, misteri 
mbush boshësitë e frikshme, femrat si Mona Liza 
kanë bukuri që të shastis, Salvador Dali thoshte 
“pitagoreske”, ne mund të kuptojmë një ekuacion 
matematikor po a mund të zbërthejmë deri në fund 
emocionin që të shkakton një kryevepër arti, debat 
i vjetër, disa përgjigjen preras, një ndër ta është dhe 
Leonardo Da Vinçi, dihet thëmia e tij e famshme 
për pikturën që është “Cosa Mentale”, nëqoftëse 
piktura është një prodhim i mendjes, veprimtari e 
mendimit ahere një tru i stërvitur mirë mund ta 
rivlerësojë e ta kuptojë saktësisht një pikturë, kjo 
është apologjia e njohjes, Valery e mbështet 
Leonardon, Valery ka shkruar me gërma të arta në 
frontonin e Chaillot se “dora e artistit është e 
barabartë dhe rivale me mendjen”, po ai shton se 
“njëra s’bën dot pa tjetrën”, Andre Breton dhe Max 
ernst e quajnë mendimin si paralizues dhe 
shtërngues, kërkojnë shpërthimin e brendshëm, 
automatizmin, gjithçka që mund të burojë 
drejtpërsëdrejti nga errësira, nga thellësia pa kaluar 
në mullirin e analizës, zëri i artistit kalon pothuajse 
vetvetiu nga ajo që Viktor Hygo e quante “Gryka 
e errësirës” natyra s’ka asnjë arsye që të jetë e 
thjeshtë dhe e qartë, poeti Susuki: ajo që është e 
qartë nuk është japoneze, toka është një planet 
barbar po ka lindur Mozartin (Mona Lizën mashkull 
të muzikës), Herakliti: nga të gjitha gjërat e 
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shpërndara sipas rastësisë më e bukura është 
gjithsia, Shekspiri është i madh pikërisht se brenda 
tij ka shumë Shekspirë, me miliona shekspirë nga 
një për çdo lexues, ose spektator, nuk ka një univers 
po një pafundësi universesh, Mona Lizë, Mona Lizë, 
pse nuk e vret veten si Ofelia ose si trumcaku i 
Migjenit (?), Nils Bohr vuri në stemën e tij shprehjen 
“Contraria sunt complementaria”, te secili nga ne 
ka atome që janë përhapur dikur me tymin e djegies 
së Trojës, të pluhurit të eshtrave të Gjonit të 
Epidamnit dhe të Jan Kukuzel;it, ka molekula nga 
klithma epshore të Kleopatrës së Egjyptit në shtartin 
e dashurive, ne thithim sëbashku me ajrin pesëdhjetë 
molekula nga grahma e fundit e Jul Cezarit dhe të 
thënies së tij dëshpëruese “Edhe ti Brut?”, të 
frymëmarrjes së parambylljes përjetë të syve të 
Leonardo Da Vinçit dhe të molekulave të trurit të 
tij që u shpërnda kudo sëbashku me enigmat dhe 
fshehjen alibike të emrit të vërtetë të femrës që u 
quajt Mona Liza... thithim atome të jashtëtokësorëve 
që nuk i njohim, Salvador Dali: urrej më shumë se 
gjithçka tjeshtësinë, mendjet e thjeshta gënjehen 
lehtë, hyjnia indiane Krishna fl uturon me krahë të 
zinj (fj ala Krishna do të thotë e E zezë), Krishna 
është një parakusht, formë e grafi kes, nëse dimë 
shpejtësinë e dritës dimë si të barabartë të kundërtën 
shpejtësinë e errësirës, Zoti, Zoti tha “Fiat Lux” (Të 
bëhet drita”) pra më parë ishte errësira, kur prek 
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me gishta trupin e Mona Lizës je në marramendje, 
nuk e di në prek qenien seksuale të një gruaje, apo 
qenien joseksuale të një sirene, politeizmi e ve 
theksin mbi shumësinë, monoteizmi njësinë, shën 
Pali fl et për trupin me mish shpirtëror, përbërja 
kimike e pikturës së Mona Lizës të dëshpëron, të 
huton, të shmang nga misteri, Creo quia absurdum, 
heretiket gnostikë mendonin se trupi i Krishtit ishte 
nga brenda “ajror dhe fantastik”, po si mund të 
përfytyrohen jashtëqitjet e Zotit, Zotit, për Mona 
Lizën nuk ka WC, Bazili, heretiku i mrekullueshëm 
dhe kokëshkëmb i shekullit të II i hyjnisë Abrakas 
- Aparkeas ka guxuar të shkruajë se Jezu Krsihti ia 
dha pamjen e tij të jashtme Simonit të Sirenës, i cili 
u kryqëzua në vend të tij, vetë Krishti ishte mes 
turmës gjatë ndëshkimit pa u njohur prej të tjerëve, 
Laclos: misteri të çon drejt guximit, oportet haereses 
esse - heretikët janë të domosdoshëm, Marivaux: 
të qenurit tonë në këtë botë është për t’u kënaqur 
dhe jo për të njohur, Buda: të qenurit tonë në këtë 
botë është për të njohur dhe jo për t’u kënaqur, 
Bllejk: ja një botë e tërë në një grimcë rerë dhe vetë 
Parajsa në një lule të egër, o, në pëllëmbë të dorës 
të mbash pafundësitë dhe brenda një ore amëshimin, 
një piktor i lashtë kinez, (njëkohësisht dhe poet,) 
me një fj alë Leonardo Da Vinçi i shndërua në kët 
piktor kinez (shekuj të tërë pa lindur) ecte rrugëve 
dhe shkruante vargje pikturike, hieroglifi ke nëpër 
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mure, ndër të tjera edhe vargun “pa patur nevojën 
e syve i shoh qytetet e yjeve”, sistemi astronomik i 
Ptolemeut mos qe ëndrra e një rrobaqepësi të 
gjithësisë (?), Julien Gracq: kaq shumë duar për ta 
shndërruar këtë botë dhe kaq pak sy për ta soditur, 
simetria është një maskë mashtruese, parregullsia 
është një rregull i fshehtë, për budistët mendimet 
janë shtëpia e imagjinatës, copëzimi i shikimit tonë 
nuk është doemos iluzion, një tekst i vjetër zen: në 
çastin që nisni të fl isni për diçka ajo ju shket nga 
duart, realiteti është fundi i çarë i një kove, ku 
rrjedhin universet, hyjninë, rëra, uji, zjarret, kuajt, 
gjarpërinjtë, kaktuset, devetë dhe delfi nët, kështjellat 
dhe verbëria e poetëve, gotat e verëssë Khajamit , 
sperma e adoleshentëve, mendimet, boshllëku dhe 
ankthi i ateistëve, nirvana është dehje nga 
dykuptimësia, Claud Peker: i diskutueshëm nuk 
është horoskopi por shpjegimet e tij, shenja 
zoodiakale e Mona Lizës është Binjakët, dynjësia e 
saj me Leonardon nuk ka dyshim, sepse nuk është 
një dyshim, Midis Mona Lizës dhe Leonardo Da 
Vinçit kush është vallë Dioskuri i tretë (?) gjithësia 
është më shumë mosmendim, s’ka kuptim 
mosmendimi për gjithësinë, enigmat e mendimit 
na çojnë vetëm e vetëm te mosmendimi, mos vallë 
infi niti është mosmendim (?)
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MES SKILLËS SË SHKENCËS 
DHE KARIDBËS SË ARTIT

... tha Zoti, Zoti: piktura është tatuazhi im, jo 
vetëm i Hapësirës, por edhe i Kohës, Mona Liza 
është tatuazhi i Leonardos, - vetë Leonardo është Ati 
i Mona Lizës, pastaj si i Vetëmlindur i Mona Lizës 
është edhe Biri, që vetë Mona Liza të jetë Shpirti i 
Shenjtë. Përvojat nuk trillohen: jetohen, prandaj 
Claudel ka thënë: “nuk janë fj alët, që e bënë Odisenë, 
ishte Odiseu, që i bëri fj alët”, - qeniet njerëzore janë 
të mistershme në thelb, në ind, ato janë përherë 
ndërmjetëse midis realitetit vulgar, të vrazhdë dhe 
botës të kaosëshme ireale, shkrimtari është një 
amfi b i përbindshëm, midis tokës së gurtë të Vdekjes 
dhe ujit iluziv, vetëtitës të Ëndrrës, që e quajmë Jetë, 
në kërkim të historikes jokohore, vdekshmëria është 
fakt biologjik kurse metafizika është vetëdija e këtij 
kufizimi biologjik, letërsia nuk është një postulat i 
biologjisë njerëzore, por një shprehje hibride e 
shpirtit, të ndryshëm nga trupi, e artit dhe mendimit 
të kulluar, e krizës ekzistenciale, e problematikës 
eskatologjike, e hierarkive të Kaosit, i kërkimit të 
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shqetësuar të një rendi universal dhe të një 
shpjegimi, ah arketipi i Borgesit, kryeheretiku i 
periferisë së Buenos Airesit, latinisti i zhargonit, 
shuma e bibliotekarëve të panumërt hipostatikë, 
me një tërësi rrëfi mesh bizantine, plot bukuri të 
tmerrshme, mjeshtri i një letërsie ludike, i paaftë ta 
shohë Mona Lizën si vetë Leonardo, për shkak të 
verbërisë fatale dhe dinake, ndonëse vetë Borgesi 
është i veshur me lëkurën e Da Vinçit si me një 
kostum pedagogu universitar, ndaj Martin Buberi 
fl et për rishikimin e problematikës së Njeriut sa 
herë shfuqizohet pakti shekullor (dhe shekullar) 
ndërmjet Universit dhe qenies njerëzore, në kohëra 
zhvendosjeje të vetë përfytyrimit të Universit, kur 
zbehet dhe bëhet gati të zhduket me të edhe ndjenja 
e sigurisë, me të cilën janë mësuar të marrin frymë 
të vdekshmit (vdekatarët sipas Homerit). Ernesto 
Sabato thotë: gjatë kohës kur studioja shkencat 
fi ziko-matematike, më ka interesuar në mënyrë të 
veçantë fi gura enigmatike e Leonardo Da Vinçit, 
nga që më dukej se tek ai gjeni shfaqej me një 
ambiguitet të çuditshëm sfi litja e brendshme e një 
njeriu, që vendos të kalojë nga Errësira në Dritë, 
nga Bota e Ëndrrave në Universin e Ideve të Qarta, 
nga Metafi zika në Fizikë, drama e tij më shtyu të 
analizoja origjinën e shkencave pozitive në Itali dhe 
kështu kuptova se ajo përkonte me shfaqjen e klasës 
tregtare në komuna,: paraja dhe arsyeja ishin shfaqur 
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në të njëjtën kohë, me të njëjtën fuqi, duke hedhur 
bazat e asaj çka më vonë do të qe një Botë e 
Kuantifi kuar, që po shembej përpara syve tanë, - 
gjatë viteve që përjetova botën e Matematikës, 
munda të arrija gjer tek konstruksionet e saj 
mendore më të admirueshme: teoria e relativitetit, 
teoria kuantike; duke kuptuar tekefundit se këto 
konstruksione ishin sa të mrekullueshme, aq dhe 
abstrakte; dhe krejtësisht të padobishme për 
zgjidhjen e shqetësimeve më të thella ekzistenciale 
të individit dhe të shoqërisë, kështu fi llova të shihja 
se Njeriu duhej të kthehej tek ajo konkretësia jetike, 
që arti e jep më mirë, se çdo gjë, ndaj është e tepërt 
të them se nuk pretendoja të gjeja çelësin e problemit 
të madh të epokës sonë: vuaja në lëkurën time 
përvojën e kësaj bote të reifi kuar, të urryer dhe 
abstrakte, të prodhuar nga shkenca moderne dhe 
që pikërisht tek shkenca e ka paradigmën e saj më 
të lartë (por edhe më të pabesë). Rilindja italiane 
çoi në tri paradokse: në një rrymë individualiste, 
që shkoi në mistifi kim, te një rryme natyraliste, që 
përfundoi tek makina, ishte dhe një humanizëm që 
u skajëzua në dehumanizim, ky proces u mbështet 
në dy fuqi dinamike dhe amorale: paraja dhe arsyeja, 
me ndihmën e tyre, njeriu fi toi pushtetin shekullor 
(laik), mirëpo (dhe këtu e ka zanafi llën ai paradoks 
i trefi shtë) kjo u arrit në bazë të abstraksionit: që nga 
leva gjer tek logaritmi, që nga shufra e arit gjer tek 
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likuidimi, - historia e sundimit gjithmonë e më të 
madh të Universit ka qenë Historia e Abstraksioneve, 
gjithnjë e më të mëdha dhe të njëpasnjëshme, - 
ekonomia moderne dhe shkenca pozitiviste janë dy 
anë të të njëjtit realitet, të zhveshur nga atributet 
konkrete, të një fantazmagorie matematike, në të cilën 
gjithashtu, dhe kjo është më e tmerrshmja, bën pjesë 
njeriu, jo njeriu konkret, por njeriu-masë, ajo krijesë 
e çuditshme, që ende e ruan pamjen e saj njerëzore, 
por që tekefundit është ingranazh i një makinerie 
të stërmadhe anonime, ky është fundi kontradiktor 
i asaj gjysmëperëndie si Leonardo Da Vinçi, që 
shpalli individualitetin e tij në agimet e Rilindjes, i 
asaj krijese të vyer, inteligjente, që u nis për të 
pushtuar sendet dhe nuk e dinte se do të shndërrohej 
edhe vetë në send, - kur zgjohet nga letargjia e gjatë 
e Mesjetës, njeriu rizbulon botën e jashtme, 
botëkuptimi i tij ndryshon rrënjësisht, artistët 
rigjejnë peizazhin dhe trupin e njeriut dhe në 
zbulimin e lakuriqësisë ndikojnë njëlloj si shpirti i 
ri natyralistik, ashtu dhe ndjenja barazimtare e klasës 
së re, sepse lakuriqësia, ashtu si dhe vdekja, është 
demokratike, - Shën Francesku kupton se qëndrimi 
i parë i njeriut ndaj natyrës është ai i dashurisë, - 
Ernesto Sabato vëren se Maks Sheleri thonte se të 
dashurosh dhe të sundosh janë dy qëndrime të 
bashkëlidhura dhe ajo dashuri e painteres dhe 
panteiste, që nuk është njohja thjesht soditëse, po 
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është instrumenti, që klasa e re dhe utilitare krijon 
për sundimin e botës dhe ky qëndrim arrogant, që  
i jep fund hegjemonisë teologjike, çliron mendimin, 
filozofinë, dhe i kundërvë shkencën Librit të 
Shenjtë, harlis në infi nit artet, rikrijon estetikën me 
njëmijë universe paralele, të ndërthurura dhe të 
përplasura me infi nit, - kështu ndodh Apokalipsi 
Post-Mona Lizës si Revolucion Post-modernist, - 
kështu njeriu i  shekullarizuar –  Animal 
Instrumentifi cum, - hedh së fundmi makinën kundër 
natyrës, për ta pushtuar, makina do të sundojë 
krijuesin e saj, si tjetërsim i pashmangshëm i 
krijimit, Adami hedh poshtë Jahovain, - thelbi i botës 
feudale qe toka dhe kësaj i përgjigjej një shoqëri 
statike dhe konservatore, thelbi i botës moderne 
është qyteti, që e karakterizon një shoqëri dinamike 
dhe liberale, qyteti qeveriset nga paraja dhe arsyeja, 
forca të lëvizshme dhe dinamike në shkallën më të 
lartë, në botën feudale koha nuk matej, përjetohej si  
amshim, as hapësira nuk matej, ndërsa përmasat në 
ikona ishin shprehje e hierarkisë, jo e largësisë dhe 
perspektivës, piktorit të Rilindjes i duhej edhe 
matematika, Piero della Francesca është shpikës i 
gjeometrisë deskriptive, futi në pikturë perspektivën, 
në të njëjtën mënyrë shfaqet edhe përpjesëtimi, 
shkëmbimi tregtar me Lindjen bënë të mundur 
kthimin e ideve të Pitagorës dhe misticizmi 
numerologjik bën një martesë leverdie me fl orinjtë, 
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- asgjë s’e tregon më mirë frymën e asaj kohe se 
vepra e Luca Paciolit, tek i cili gjejmë edhe ide 
mistike mbi përpjesëtimet e trupit të njeriut, edhe 
ligjet e kontabilitetit të dyfi shtë, - arrihet tek Njeriu 
Modern: tek ai njohuria teknike i zë vendin 
metafi zikës, efi kasiteti dhe saktësia zëvendësojnë 
ankthin, fetar, me Machiavelin arrihet tek politika, si 
inxhinieri e pushtetit shtetëror, - dijetari poligraf 
Leonardo Da Vinçi përkulur mbi gjoksin e një kufome 
kërkon sekretin e jetës, kërkon të dijë si funksionon 
ai mekanizëm i mistershëm, dhe shkruan në ditarin 
e tij: “Voglio far miracoli”, kapitalizmi është i lidhur 
me abstraksionin, industria prodhon sende, por 
tregtia i këmben, në tregti njeriu që këmben një dele 
me një shpatë kryen një operacion shumë abstrakt, 
kështu abstragimi bën një farë barazimi matematik 
me objekte të pangjashme, themeluesit e shkencës 
pozitiviste zgjodhën atributet e matshme: masa, 
pesha, forma, pozicioni, shpejtësia, duke arritur në 
idenë se natyra është e shkruar me alfabet 
matematik, por ajo që qe shkruar me alfabet 
matematik nuk qe thjesht natyra, por struktura 
matematike e natyrës, kështu shkencëtarët me 
formulat e tyre e mbushën gjithçka me fantazma 
pitagorike, kështu bota e pemëve dhe e luleve, bota 
e mrekullueshme e qenieve njerëzore u shndrua 
pak nga pak në një univers të akullt sinusesh, 
germash greke dhe valësh probabiliteti, shkenca 
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është e huaj për emocionet, përjetimet e së bukurës, 
të drejtësisë, ankthet e vetmisë dhe të vdekjes, ah 
Leonardo im i shkretë, si do të mendoje për Mona 
Lizën të konvertuar, të shndruar në një tërësi 
formulash dhe teoremash të Pitagorës, sikur 
Pitagora të qe rivali yt i shekujve, një sfi dant i 
pamëshirshëm në duelin e pashmangshëm (??), - në 
saje të Rilindjes, shkenca përftoi një fantazmë 
matematike të realitetit, kapitalizmi përftoi një 
shoqëri të njerëzve-sende, sikurse shkenca i 
konsideron thjesht iluzione cilësitë “dytësore”, ashtu 
dhe tek Supershteti tiparet individuale shndërrohen 
në atribute pa rëndësi: globalizmit i duhen njerëz 
të këmbyeshëm, pjesë këmbimi për makina, 
standardizon emocionet, kolektivizon dëshirat, 
mistifi kon instinktet dhe shijet, shpiket kibernetika, 
që është diçka e tillë si fi ziologjia e robotëve, - e 
gjelbra e pemëve zë një brez tek spektri i dritës, 
duke u matur me anë të njësive Armstrong, virtytet 
dhe veset njerëzore nuk kanë të bëjnë me shkencën 
në vetvete, përparimi i teknikës krijon dogmën e 
Progresit Universal dhe të Pakufi , doktrinën bett er and 
bigger, por mbi fatet njerëzore, thotë Ernesto Sabato 
një Shtatmadhori, po aq e padukshme sa Gjykata e 
Procesit Kafkian, lëviz gurët e një loje shahu të 
stërmadhe, me ndihmën e hartave matematike, të 
telemetrave, të relieveve aerofotogramatrike, i 
drejtuar nga radiofonët, njeriu-send përparon drejt 
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pozicionesh të shënuara me simbole algjebrike, dhe 
me numra, por Historia nuk zhvillohet si proces 
drejtvizor, por si rezultat forcash të kundërta, 
antinomish, që zmbrapsen, pllenohet vdesin dhe 
rilindin reciprocikisht, por duhet kuptuar se Rilindja 
e Leonardo Da Vinçit është vërtet një proces 
shekullarizimi, por që nuk kupton mohimin e një 
misticizmi të Savanarolës, a të Mikelanxholos, epoka 
nuk është univoke por ekuivoke, - fryma profane e 
Rilindjes nxit reagimin mistik të Savanarolës, që i 
bëri kaq shumë përshtypje Bott icellit, por Historia 
nuk kthehet kurrë, por si vallë mund të krahasohet 
“realizmi” i Donatellos me realizmin e një skulptori 
pagan (?) – me Rilindjen shpërthen entuziazmi i ri 
dhe i potershëm, - kjo shtysë dioniziake shpjegon 
dyzimin e Krijuesve të mëdhenj Leonardos dhe 
Mikelanxholos, dyzim që është patetik dhe neurotik, 
ata sulmohen nga kundërshtarët, luhaten mes 
shkencës dhe magjisë, mes dëshirës për të shkelur 
rendin natyror dhe bindjes (shkencore) se fuqia 
mund të arrihet vetëm duke e respektuar këtë rend, 
në një nga aforizmat e tij Leonardo Da Vinçi thotë se 
“natyra nuk i shkel kurrë ligjet e veta”, por në një 
nga shpërthimet e tij prej demiurgu klith, bërtet 
“Dua të bëj mrekullira”, - e çara mes të Përjetshmes 
dhe Kalimtares është më e madhe në vendet 
gjermanike, ngase Italia ishte një vend i lashtë dhe 
në rrënojat e saj gjendet elementi pagan, - ndërsa 
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vërshimi i gotikes përbën kësodore forcën tjetër, që 
e ndërlikon lindjen e modernitetit, çka do të bëjë që 
konfl ikti themelor i qytetërimit tonë të jetë më 
dramatik, duke çuar së pari në rebelimin protestant, 
e më pas në rebelimin romantik dhe ekzistencialist, 
- shqetësimi kryesor i shkencës ishte heqja e njeriut 
nga qendra, pra de-antropomorfi zmi i botës, kinse 
arritja e objektivitetit absolut, pra në një muze të 
akullt të simboleve algjebrike, - por kundrejt 
problemit të esencës së sendeve shtrohet dhe 
problemi i ekzistencës së njeriut, - sipas Kirkegardit 
dhe Dostojevskit, jeta e njeriut nuk mund të drejtohet 
vetëm nga arsyet abstrakte të mendjes, por nga ato 
që Pascal-i i kishte quajtur les raisons du coeur – një 
sistem bazohet në esenca universale, ndërsa për 
qeniet njerëzore është fjala për ekzistenca konkrete, 
vetiake, - edhe Karl Marksi, dishepulli i  Hegelit e 
shndërron krijesën njerëzore, jo vetëm në një proces 
historik, por në fenomen social: “Njeriu nuk është 
një abstragim, i strukur diku jashtë botës, - njeriu 
është bota e njerëzve, shteti, shoqëria”, - ndërgjegjja 
e njeriut është ndërgjegje shoqërore, - Marksi shpall 
parimet e një Humanizmi të Ri: njeriu mund të fi tojë 
kondicionin e tij prej “njeriu tërësor” duke u ngritur 
kundër shoqërisë tregtare, kapitaliste, që e përdor, 
- arti modern o Leonardo, vjen nga romanticizmi 
dhe që ndërmjet fovistëv Fauguin dhe Van Gogh, 
ekspresionistëve dhe surrealistëve, çon në 
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ekspresionizmin jofi gurativ dhe sëfundi në artin 
neo-fi gurativ, - është kështu një art i dehumanizuar, 
por dhe perspektive negative e një realiteti konfuz, 
ambiguid, - dehumanizimi i artit provohet nga 
divorci i artistit me publikun, - Gustave Moreau 
thonte: “ç’rëndësi ka natyra në vetvete (?), - arti 
është ndjekja egërsisht e të shprehurit e ndjenjës së 
brendshme” – në artin egjiptian është fokusi i jetës 
së amshuar dhe jo gjërat kalimtare, kjo shpjegon 
rreptësinë e shtatoreve të mëdha të Egjiptit, në 
gjeometrizmin, që është tregues i përjetësisë, të 
zhveshur në maksimum nga elementet natyrore 
dhe tokësore, gjeometrizëm që i nënshtrohet një 
koncepti të thellë dhe që ndryshe nga se mendojnë 
me naivitet disa, nuk është paaftësi plastike, 
Shekspiri thotë se Jeta është:

 “a tale, told by an idiot,
 full of sound and fury”  -

shqip :

 “një rrëfenjë e treguar nga një idiot
 plot zhurmë e tërbim”
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BOTA NOKTURNE

... tha Zoti, Zoti: në një botë nokturne nuk 
vlen determinimi i botës së objekteve, as arsyeja 
absolute, - si vallë Mona Liza ta femrorizojë tërë 
njerëzimin (?) – a mundet pikturat e Leonardo Da 
Vinçit ta ribëjnë sërish krijuesin e tyre të vdekur 
shekuj më parë (?) – në botën e nënshtruar nga Uni, 
ndarja e vjetër dhe abstrakte ndërmjet subjektit 
dhe objektit zhduket, mankthi onirik i Proçesit të  
Kafk ës ka një rrënjë të përbashkët me atmosferën 
e tablove të Van Gogh-ut dhe të De Chiricos, apo 
të Rouaultit, -  John Donne ka thënë: “askush nuk 
fl e në karrocën që po e çon nga burgu tek trekëndëshi, 
por në të vërtetë të gjithë njerëzit fl enë, që nga barku i 
nënës gjersa përfundojnë në varr, nuk jemi kështu në 
një gjendje zgjimi të vetëdijshëm, - një nga misionet e 
mëdha të letërsisë është zgjimi i njeriut që udhëton për tek 
trekëndëshi fatal me kuptimshmëri të plotë”, - si mund 
ta njohësh Parisin vetëm duke lexuar numëratorin 
e tij telefonik dhe hartën (?), - Holderlini: “njeriu 
është perëndi teksa ëndërron dhe është veçse lypsar kur 
mendon”, - shqetësimi i qenies njerëzore i është 
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nënshtruar përherë një ritmi: nga Universi tek Uni, 
nga Uni tek Universi, - tema e madhe e letërsisë nuk 
është në fakt aventura e njeriut që vërsulet për të 
pushtuar botën e jashtme, por aventura e njeriut, 
që eksploron humnerat dhe guvat e shpirtit të tij, 
- H.Delacroix: “Krijimi artistik i ngjan në disa aspekte 
soditjes mistike, që mund të shkojë po ashtu nga lutja 
konfuze gjer tek vizionet e qarta”, - dilema e vërtetë 
është ajo e konceptimit të vjetër mekanicist dhe 
abstrakt të atomizmit me konceptimin e ri (a thua të 
ri vërtetë?) fenomenologjik të ekzistencës, dimë se 
ndarje ndërmjet subjektit dhe objektit është apokrife 
dhe abstrakte, madje as Uni nuk ekziston pa botën 
që e rrethon, as bota nuk ekziston pa Unin, ... 
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PEMA E VAN GOGH-UT

Le të marrim një pemë, - në fi llim e pikturon 
piktori Millet (Meje) dhe pastaj Van Gogh-u, - dalin 
dy pemë të ndryshme falë “ndërhyrjes së mallkuar” të 
autorit, - po pikërisht ky vërshim i pashmangshëm 
i artistit tek objekti e bën pemën e Van Gogh-ut më 
të epërme se e Millet (Meje) dhe e çdo fotografi , - 
pema e Van Gogh-ut është shpirti i portretizuar i 
vetë Van Gogh-ut, - po të kemi parasysh natyrën 
e njeriut, autobiografi a është pashmangërisht e 
gënjeshtërt, dhe vetëm me maska, në karnaval 
apo në letërsi, njerëzit guxojnë të thonë të vërtetat 
e tyre të mbrame (të tmerrshme), - “Persona” do 
të thotë maskë dhe si e tillë ka hyrë në gjuhën e 
teatrit dhe të arteve përgjithësisht, - në një tablo 
ne shohim njëhopshëm dhe në mënyrë simultante 
gjithë realitetin, përjetësimi estetik është integral 
dhe ndodh në çast, - mund të ndjejmë të tërën, 
strukturalisht, përpara se sa të ndjejmë pjesët e 
veçanta dhe të bëjmë përsiatje rreth fragmenteve 
dhe hollësirave, - kështu ndodh tek Mona Liza 
vetëtimthi e tëra universale zbulohet në të dhjetën 
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e sekondës, - jo diçka tjetër, - ajo e vetmja, - unikja, 
- e patjetërsueshme, - e pangatërueshmja, - mes 
statusit të Shën Marisë dhe statusit të Mona Lizës 
është Universi Profan, vdekja e feve dhe ringjallja 
e mistikave laike, - kryeengjëlli  Gabriel zbriti tek 
Mona Liza, i tha se do të ngjizte Leonardin, Danten 
dhe Shekspirin – por në formën e një Foshnjeje të Vetme 
dhe Gjon Pagëzori, ose Kryepreri, tregon me gishtin e 
dorës lart në qiell barkun qiellor, mëmësor të fetusit 
të papërsëritshëm, të fetusit: Një në Tre, - sipas Vicos 
(Vikos) metafora nuk është zbukurim dhe as fryrje 
gjuhësore, por është i vetmi mjet, që ka njeriu për të 
shprehur të vërtetat emocionale, më të thella, çdo 
gjë dërmohet nga ambiguiteti si mjeshtëri e zhanrit 
biheviorist, bukuria fantazmagorike mbështjell 
gjithçka, për ta fshehur, jo për ta zbuluar, - Poicare 
(Puankareja) ka thënë se matematika është arti i 
të arsyetuarit drejt mbi fi gura jo të drejta, askush 
nuk pretendon se trekëndëshi kënddrejtë i vizatuar 
në dërrasën e zezë është trekëndëshi platonian, për 
të cilin vlen teorema, - s’është veç një aluzion i 
ngathët, një hartëz trashanike për të orientuar 
arsyetimin, - në këtë pikë Ernesto Sabato shton: 
krejt e kundërta ndodh në art, ku e rëndësishme 
është pikërisht ajo diagramë vetiake dhe unikale, 
ajo shprehje konkrete e individit krijues, - dhe nëse 
arrihet universaliteti, është ky universalitet konkret, 
që realizohet jo duke u larguar nga individi krijues, 
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por duke e shprehur atë, - a ka gjë shprehimisht më 
vetiake se një tablo e Van Gogh-ut (?) – Nëse shkencat 
mundet dhe duhet ta lënë mënjanë Unin, arti nuk 
mund ta bëjë këtë, - Fichte (Fihte) shkruan: “në art, 
objektet janë krijime të shpirtit, Uni është subjekti dhe 
njëherësh objekti” – akoma më tej Bodleri: “i japim hua 
pemës pasionet tona, dëshirat tona, apo melankolinë tonë, 
ngulçimet dhe tundjet e saj janë tonat dhe shpejt ne jemi 
pema, - po kështu zogu, që rri pezull në qiell përfaqëson 
drejtpërdrejti gjakimin tonë të pavdirë për të ndenjur 
pezull mbi gjërat njerëzore, sakaq jemi vetë vetë zogu”.

Edhe Bajroni ka thënë:

“Are not mountains, waves and skies a part 
Of me and my soul, as I of them?

Në shqip:

A nuk janë malet, valët dhe qielli pjesë
E shpirtit tim, sikurse unë pjesë  e tyre?



Moikom Zeqo104

HIRUSHJA E ARTEVE DHE HARRESAVE

... tha Mona Liza, Mona Liza: unë jam Hirushja 
e tërë arteve dhe harresave (edhe harresat janë një 
lloj arti) të botës, - si mundet kungulli të kthehet 
në karrocë dhe tri kokrra bizele në kuaj për ta 
çuar Hirushen në ballon princërore (?), - ç’është 
akti alkimik i shndërrimit dhe i metamorfozës 
(?), ah, Hirushja me buzëqeshjen asimetrike, me 
buzëqeshjen etruske, - ah, Hirushja, që kundërshton 
Gjyqin e Fatit të Parkave të stërthinjura të mitit, - 
ah, ç’magjepsja në mesnatë, karroca e kthyer në 
kungull, kuajt me tri kokrra bizeleje, - ah, anulimi 
i alkimisë përrallore, ndihmëtare, filantropike, - 
ah... ah!
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KRITIKËT E ARTIT 
– ROJTARË VARREZASH

W.Blake thonte se Miltoni, ashtu si tërë poetët e 
mëdhenj, ndodhej në anën e demonëve, pa e ditur 
as vetë, - George Bataille: feja e Poezisë nuk mund 
të jetë më e fuqishme se Satanai, që është esenca 
e Poezisë, - stili është njeriu, individi, unikalja, 
mënyra e tij e të parit dhe të ndjerit të botës, - nuk 
ka kuptim të fl itet për “stil” të Pitagorës në teoremën 
e tij, - gjuha e shkencës së kulluar mundet dhe 
tekefundit zëvendësohet me simbole të kulluara dhe 
abstrakte, po aq impersonale sa figurat platoniane, 
- shkenca është e përgjithëshme, ndërsa arti është 
individual, - ndaj ka stil në art dhe jo në shkencë, 
- një nga misionet e artit është pikërisht zbulimi i 
realiteteve që nuk vihen re nga të tjerët: një kontur, 
një perspektivë, një intrigë, një nuancë, - artisti 
është zbulimtar - çdo zbulim bëhet me një mënyrë, 
që quhet stil, - Vico (Viko): poezia dhe gjuha janë 
identike në thelb dhe se metafora, duke mos qenë 
vetëm instrument letrar, përbën korpusin e të tëra 
gjuhëve, - edhe hieroglifet, stemat heraldike dhe 
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emblemat nuk janë gjë tjetër veç metafora, - Mona 
Liza është metafora më e ndërlikuar e dukshmërisë 
marramendëse të portretit universal, metafora, 
që është Një dhe njëkohësisht  Shumë, - potenciali 
i brendshëm i kësaj metafore tejkalon kufi njtë e 
feminitetit dioniziak dhe të mashkullaritetit apolonian, 
është një potencial si i bombës atomike për të 
tronditur ndërgjegjen e shekujve... Humboldt: gjuha 
nuk është ergon, po energeia, nuk është produkt i 
mbaruar, por veprimtari e gjallë, - Sartri: kritikët 
janë përgjithësisht njerëz që nuk kanë patur fat, 
ahere kur u ndodhën buzë dëshpërimit, gjetën një 
punë modeste e të qetë prej rojtari varrezash, - ah, 
kritikët e artit që janë rojtarë varrezash...
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LEONARDO DA VINÇI I SABATOS

... tha Ernesto Sabato, Ernesto Sabato: “Te fi gurat e 
Leonardo Da Vinçit, nën drithërimat e lehta të mishit, 
gjenden – po të vëmë në dukje një arketip – skeletet 
e padukshme, po rigoroze të trekëndëshave dhe të 
pesëkëndëshave të tij, gjithçka në përputhje me 
rregullat e kanoneve të Përpjestimit Hyjnor dhe 
të Perspektivës, - në Traktatin e tij Leonardo Da 
Vinçi shkruan: “fi gurat e veshura dhe të zhveshura 
të njerëzve t’i vendosësh pastaj në atë mënyrë, 
që ke menduar të realizosh, duke ia nënshkruar 
perspektivës madhësitë dhe përmasat, që asnjë 
hollësi e punës tënde të mos bjerë ndesh me çka 
këshillon arsyeja dhe efektet natyrore” – në një 
tjetër aforizëm ai shton: “Rrjedhimisht, perspektiva 
duhet të zërë vendin e parë mes të gjitha ligjërimeve 
dhe disiplinave të njeriut, - në lëmin e saj, vija e 
ndritshme ndërthuret me varietete të paraqitjes 
dhe zbukurohet lavdishëm me lulet e matematikës 
dhe ca më tepër me ato të fi zikës” – Piero della 
Francesca, piktor dhe gjeometër, është paraardhësi 
drejtpërdrejt i Sezanit, i cili, me piramidat, kubet dhe 
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cilindrat e tij, është paraardhësi i abstraksionistëve, 
përmes kubistëve, - nuk është e rastit që kubistët 
ringjallën Prerjen e Artë dhe u interesuan për 
Luca Paciolin, - kjo gjenealogji i lidh në mënyra 
të padiskutueshme abstraksionistët e kohës tonë 
me humanizmin shkencën dhe sundimin borgjez 
të botës së jashtme, - kurrfarë misticizmi, apo 
transcedence, së paku nga kjo anë: thjesht dhe 
vetëm Rilindje, humanizëm teknik dhe profan, jo 
dokumente të lashta dhe gërmime, po hatografë, 
gjeometër, fortifi kime, inxhinierë, makina fi lature 
dhe derdhje topash, - rebelim mistik i kohërave 
moderne u shfaq përmes shpirtrave romantikë, 
të cilët, nga Donatelo dhe Mikelanxholo gjer tek 
Kirkegardi dhe Dostojevski, mishëruan gjithë në 
rritje e në mënyrë të potershme kryengritjen e 
frymës fetare kundër frymës teknolotrike të një 
qytetërimi borgjez, - pasardhësit e tyre të mbramë 
i gjejmë tek post-impresionistët, - si Van Gogh-u 
dhe Gogeni, tek fovistët dhe tek ekspresionistët, 
tek surrealistët dhe, së fundi, tek ata artistë që, 
ndonëse të dalë nga abstraksionizmi, u prirën ndaj 
realizmit të objekteve konkrete, të krijuar nga Uni i vet 
dhe jo në sajë të një procesi abstraksioni në botën 
rreth tyre, - qëndrim tipik romantik dhe autist, 
sadoqë asketizmi i formave të tyre gjeometrike 
do të mund të na mashtronte, - shprehjet estetike 
jo gjithmonë janë shfaqje (të drejtpërdrejta, apo të 
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përmbysura) të epokës, - por i binden një dinamike 
të brendshme të evolucionit të vet: luftës mes 
shkollave, stileve, shtenjës së formave, lidhjes ose 
thjesht shpirtit të kundërshtimit, që aq shpesh 
është karakteristik për artistët, - kësisoj, gjithë 
duke ndjekur harqet madhore të çdo periudhe 
(romantike, gotike, rilindase, apo baroke) krijuesit 
e mëdhenj, përherë vetiakë dhe anarkikë, bëjnë 
zhvendosje individuale majtas, apo djathtas, lart, 
ose poshtë linjave madhore – kështu tek harku i 
madh, që përbën çka mund të quhet “arti i kohës 
sonë”, mund të ndeshim prirje aq të kundërta sa 
konstruktivizmi i Sezanit  dhe ekspresionizmi, 
problemi rigoroz i kubistëve dhe pështjellimi 
surrealist, - borgjezia, e cila, ndërmjet shkencës, 
vuri në lëvizje procesin më të fuqishëm abstragues 
që ka parë njerëzimi, megjithatë nuk pushoi së qeni 
“realiste”, domethënë vazhdoi të mbetej verbërisht 
në shtresën më sipërfaqësore dhe më mondane 
të realitetit – dhe kështu paradoksalisht, i hapi 
vetes varrin shpirtëror, duke mobilizuar fuqi të 
pafundme mendore, që shkuan më larg nga se 
mund të dëshironte sipas shijeve të saj meskine 
dhe të prirura ndaj rehatisë, duke synuar zonat 
platoniane të formave të kulluara, - ndërmjet këtij 
çlirimi tjetërsues dhe këtij kapërcimi të caqeve 
borgjeze, arti abstrakt u shndrrua në një art të urryer 
dhe të përçmuar nga borgjezia, - ky art abstrakt 
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lidhet me mospajtimin thelbësor midis njeriut dhe 
botës, - kriza e kohës sonë e ka lënë njeriun sërishmi 
të pambrojtur, në kuptimin metafi zik të fj alës, - 
degjenerimi dhe shembja e qytetërimit borgjez dhe 
racionalist e ve dramatikisht përballë një Kaosi të 
Ri dhe, në mes të katastrofës, ai kapet te një Rend 
Gjeometrik – shpirtrat e ankthshëm shpeshherë 
janë të prirur të kërkojnë te qartësia dhe siguria e 
një organizimi matematik një sistem kordinatash, 
ku mund të kapen dhe të gjejnë atë qetësi që u 
mohon çrregullimi i tyre i brendshëm, - platonizmi 
megjithatë është origjinë e tjetërsuar dhe si reaksion 
dialektik dhe mbijetues shpirtrat aq romantikë, të 
errët dhe ekspresionistë, si Modriani, Kandinski, 
apo Vantongerloo shkuan drejt artit abstrakt, - 
Leonardo Da Vinçi përbën një paradigmë por edhe 
Polloku është gjithashtu një paradigmë, - Mona 
Liza i shikon Zonjushat e Avinjonit, por edhe ato ja 
kthejnë vështrimin, pastaj memecllëku i pikturave 
shndrrohet në një dialog poliform, - Mona Liza është 
mbi një paltronë përdëllimi të epërm, zonjushat e 
Avinjonit janë të çlirëshme, ngacmuese, grishëse si 
prostitutat në një bordell të shekujve në pozicione 
provokuese, - ndonëse me tipare afrikane dhe 
antropologji alienësh... ah Oscar Wilde, i cili thotë: 
“Each man kills what he loves” (“Çdokush vret atë çfarë 
ai dashuron”)... ah poeti William Butler Yeats:
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 “He knowas death to the bone
 Man has created death.

shqip:

 “Njeriu e njeh vdekjen gjer në eshtra,
 Njeriu ka krijuar vdekjen”
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MONA LIZA TACITA

Në një mëngjes gushti të vitit 1996 ndodhesha 
në Romë. Vendosa të shoh Kodrën e Aventinos, një 
nga shtatë kodrat e famshme të Romës, ndoshta 
më modestja, - dikur pyjeve, që tani s’janë më, të 
Aventinos ka kënduar Ovidi.

 Në kohën e perandorisë romake Aventino qe 
kodra e të varfërve.

 Kjo kodër lidhet me mitin e Romit dhe Romulit, 
dy foshnjat që ushqeu me qumështin e saj sakral 
ulkonja etruske.

 Në Aventino jetoi mbreti fabular dhe enigmatik 
Numa, trashëgimtar i Romulit, mbasi i mundi të dy 
satirët e famshëm Pikusin dhe Faunusin, të cilët e 
kishin këtë kodër nën sundimin e tyre.  

Mbreti Numa i kapi satirët të dehur nga vera, që 
Numa derdhte fshehurazi në burim, ku ata pinin, 
- ndryshe e kishte të pamundur t’i kapte këta dy 
qenie hibride në pamje njerëzore por me këmbë 
cjapi dhe me brirë të rrezikshëm mbi kokë, - Numa 
i lëshoi të lirë satirët, mbasi u kërkoi t’i tregonin se 
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si ishte bota e përtejme dhe e perëndive, por Pikusi i 
tha se “të vërtetat e të Përjetshmes nuk janë për veshët e 
vdekëtarëve që janë njerëzit” dhe Faunusi shtoi “Kurrë 
nuk do ta mësosh se ç’është sekreti i qenieve hyjnore që 
vetëm njerëz nuk janë”.

 Mes ndërtimeve moderne në Aventino unë 
më kot përfytyroja burimin, ku pinin satirët, nuk 
kishte asnjë gjurmë nga mbretëria e dikurshme, 
përrallore e Numas, por sillja ndër mend pasazhet 
fuqindikuese dhe të përjetshme të Plutarkut që 
kishte skalitur portretin e pabesueshëm të mbretit 
më të çuditshëm të Romës, të Numas. 

Aventino qe një trevë e madhe vetmitare dhe 
një pjesë e mbretërisë së heshtjes së thellë. 

Mbreti Numa ka qenë vetmitari më i madh i 
botës së lashtë dhe dashnori më i madh i vetmisë.

 Ka qenë një mistik i përsosur dhe sundimtari 
më besimtar, personaliteti më i çuditshëm pagan 
dhe tipi më i përpunuar i mbretit fi lozof.

 Ndoshta ky personalitet plutarkian është 
vetëm një mit historik, por që ka mbijetuar si një e 
vërtetë e plotë, vezulluese plot kërshëri moderne 
medituese në tërë kohërat.

 Ndoshta është një fi gurë fantastike, e megjithatë 
na del me fi zionomi të përpunuar, jo ëndërrimtar, 
as melankolik, por njeri i heshtur dhe ndoshta 
mendimtar.

 Kodra e Aventinos qe tempulli i heshtjes për 
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shpirtin e tij të shqetësuar dhe të zymtë.
 Ai ikte, largohej prej njerëzve dhe shoqërohej 

vetëm me nimfën Egaria, pylli i saj qe afër Aventinos, 
e cila i dinte të fshehtat hyjnore dhe ndryshe nga 
satirët krenarë dhe nopranë, ja tregonte me rrëfi me 
të habitshme mbretit Numa, i cili i dëgjonte, për të 
mos ja thënë askujt nga skota e paditur njerëzore.

 Koha e lashtë e konsideronte atë si dishepull 
të Pitagorës, meqë Pitagora u kishte urdhëruar 
nxënësve të tij që të heshtnin përherë. 

Por në fakt mbreti Numa kishte jetuar një 
shekull më parë se sa Pitagora, ndonëse kohërat nuk 
përputhen Numën e kanë konsideruar një pitagorist 
para vetë Pitagorës.

 Për dyzet vjet të mbretërimit të Numas nuk 
ka patur luftëra, sepse ai besonte se si dashnor i 
heshtjes paqja është filozofia e jetës. 

Mbreti Numa ndërtoi në Romë tempullin 
e Hyjneshës Tacita, që do të thotë, Hyjneshë e 
Heshtjes, Hyjneshë me gojë të mbyllur. 

Nuk gjenden më gjurmët e tempullit të Tacitas, 
por unë e sjell ndër mend, ndërsa gjatë shëtitjes në 
hapësirën prej parku të Aventinos mbaja në dorë 
librin në frëngjisht të Paul Valery-së për Leonardo Da 
Vinçin dhe përfytyroja si një lloj paradoksi tashmë 
Mona Lizën si një sozie e hyjneshës Tacita... 

Ah, Mona Liza Tacita, e nderuar instinktivisht 
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dhe me bindje nga mbreti misterioz Numa, i vetmi 
në llojin e tij, ndër gjithë njerëzit. Mona Liza nuk 
fl et asnjëherë, zëri i saj mungon në jetë të jetëve, 
ajo është në të vërtetë hyjneshë me gojë të mbyllur.

Dielli ndriçonte Aventinon, ku unë lëvizja 
mes pishave. Dëgjoja hapat e vetmuara në “ecejake 
mitike” të mbretit Numa dhe të qeshurën e lehtë të 
nimfës Egaria.

 Libri i Paul Valary-së më peshonte në dorë 
si të qe një kozmos i presuar në faqet me germa, 
që ruanin enigmat e Leonardo Da Vinçit dhe 
të kryeveprave të tij të mbijetuara, por edhe të 
humbura, ndoshta Leonardo Da Vinçi nuk qe  trupi 
i dytë për shpirtin e mbretit Numa, por Mona Liza 
është pjesa femërore e identitetit të Numas, është 
Magna Mater e burimit pjellës, të jetës, vazhdimësisë 
së gjeneratave de ideve, është matriarkati elegant 
dhe i brishtë, por edhe i të gjitha epokave me mjekra 
të frikshme të patriarkatit..

U ktheva në Romë në çastin e dridhshëm 
të muzgut. Kisha një ndjesi si të Homerit, që 
përshkruan kthimin e Odiseut nga Hadi, - ashtu po 
përjetoja ikjen edhe unë nga kodra e Aventinos. 

Rrezet e Diellit që po perëndonte më kujtonin 
ca grigja dritëzash, që “kullotin” në hapësirat e 
ndërmjetme të kupolës qiellore dhe befas të ravijuar 
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në forma yllësish shfaqen profi let dhe imazhet e dy 
silenëve Pinkusit dhe Faunusit dhe mes tyre mbreti 
Numa, i heshturi i madh, pa shëmbëlltyrë..
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ONUFRI, BINJAKU I TJETËRLLOJTË

A është Mona Liza një fiksion? – padyshim 
Mona Liza nuk është femra që i pozoi artistit, - po 
ku janë rrënjët metafi zike të fi ksionit? – Ndoshta 
rrënjët janë në atë gjakim përjetësie, që ndjen 
krijesa njerëzore, një gjakim i papajtueshëm me 
fundësinë apo me shterjen e plotë, - kërkimi i kohës 
së humbur të së ardhmes, shpëtimi i një përvoje, 
i ndonjë pasioni, ngurtësimi i një ekstaze, - shkurt 
një tjetër simulakër, - në jetën njerëzore të vetme 
dhe të limituar, në çdo çast gjendemi të detyruar të 
zgjedhim ndërmjet pafundësive, që na paraqet Rasti, 
- të zgjedhësh një mundësi, për të sfi duar rendin 
e kalueshmërisë së kohës biblike, do të thotë se 
shumë mundësi të tjera t’ja lesh Hiçit – ndaj Leonardo 
Da Vinçi zgjodhi Mona Lizën, për të përjetësuar 
pikërisht grishjen e beftë dhe të pashpjeguar kurrë 
deri në fund të Rastit, - të sigurt që vdekja është e 
pashmangshme, - gjë që e bën më të pashmangshme 
dhe të habitshme zgjedhjen tonë të subjektit, sepse 
është një mënyrë thuajse po aq e paqëndrueshme 
sa ëndrra, por së paku është më e vullnetshme, 
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- në fi ksion artisti provon të panjohurën, duke 
krijuar personazhe prej mishi dhe gjaku, por që 
i përkasin universit të fantazmave – Mona Liza 
është një fantazmë e fantazmave, një Mbretëreshë 
e Bizantit të peizazheve omirike, një sonambule, 
që rri e ulur në poltronën (kjo poltronë është 
ndoshta një karrige elektrike e post-modernizmit 
të çmendur?) – Mona Liza ju “shpik” para syve 
Leonardos si qeni i shndruar në Mefi stofel përpara 
Faustit, - përmes shumë identiteve befas zgjidhet 
në amëshim piktura e Mona Lizës, - por s’duhet 
ngatërruar aspak determinizmi me fi nalizimin, 
pafundësia me të papërcaktuarën, subjektivizmi 
me idealizmin, rrafshi logjik me rrafshin ontologjik 
– arti, ashtu si ëndrra – në përgjithësi është një 
akt antagonik, - përjashtues me jetën e ditës, - bota 
mizore, e vrazhdë, është magjepsëse, intriguese, 
krejt e pabesë, - proza është e ditës, poezia është 
nata: ushqehet me përbindësha dhe simbole, është 
gjuha e territ dhe e humnerave, - kështu është 
Mona Liza, - diçka mes prozës (dukshmëria e 
imazhit, identifikimi okult si portret) dhe mes 
poezisë, me pakufishmërinë e interpretimeve, 
përsiatjeve, meditimeve krijuese, të plleshme, të 
papritura, shpesh krejt të paparashikueshme, - kur 
krahasojmë partiturat e fundit të Mozartit me ato të 
fi llimit të krijimtarisë, kuptojmë vlerën e disonancës, 
fuqinë e saj depërtuese përmes shtresave thjesht 



119Traktati i pikturës së Leonardo Da Vinçit

të së bukurës, për të arritur në zonat më të thella, 
kështu ka ndodhur në letërsi: disonanca e Rembosë, 
Dostojevskit, Xhojsit – është si një dinamit mendor, 
që hedh në erë peizazhet e bukura konvencionale, 
për të nxjerrë lakuriq të Vërtetat e Mbrame, që 
gjenden në të nëndheshmet e njeriut, - Mona Liza 
është një disonancë e llahtarshme, - një shndërrim 
kontradiktor, i tmerrshëm i Shën Marisë religjioze, 
në një femër laike, që kapërcen sfi dueshëm tërë 
shekujt e Mesjetës së terrëshme... ah, piktor Onufri, 
i shtangur përpara Mona Lizës, - një Binjak i 
Tjetërllojtë i Leonardo Da Vinçit, - xheloz dhe sfi dant 
i amëshuar i ngrirjes meta-bizantine të Kohës dhe 
të Hapësirës... ah, Onufri... 
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MARATHONOMAKUT GNOSTIK

… Aristoteli: “për të ndërtuar një ideal ne duhet 
të pranojmë të vërtetë atë që duam, por duhet t’i 
shmangim të pamundurat”, - ah, krahët e engjëjve 
plot pezhishka merimangash, - britma e mëllenjës 
së muzgut i dallgëzoi  hapësirat e errta të detit, - dhe 
vjen në breg një Triton, me fl okë prej zambakësh 
tokësorë, - fuqia e përfytyrimit lulëzon në bregore 
mollët, - nga fl egrat e kuajve që vrapojnë në pllaja 
shpërthejnë yje të ndritshëm, - dhe lulëkuqet ngrihen 
si fushqeta marramendëse të vjeshtës, - po germat hanë 
heshtjen e shekujve ashtu si theglat pergamenët 
e lashtë, - fl uturat vërtiten mbi pikat e vesës së 
jargavanëve, por kapiteni i mbytur s’i sheh dot, - 
një kokërr mollë prej mermeri rrëzohet dhe e thyen 
dyshemenë, - dhe peizazhet rrjedhëse të gjumit janë 
ëndrrat, - dhe Mona Liza shikon bretkosën në pellg 
që ha kafshata të vogla Hëne,  - Kujtesa,  o Leonardo 
Da Vinçi është si emri i një Hyu që ka në dispozicion 
shumë trupa, shfaqje të vetvetes dhe shpirtra, - 
piktori flet me gjuhën e çuditshme të Philosophia 
perennis, - me karakteristikëve të përbashkëta të 
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paraardhësve gnostikë, - formohen programatika të 
gnosticizmit e ka shënuar Klementi i Aleksandrisë që 
shënjoi: “Gnosis është “dija se ç’ishim dhe çfarë u bëmë, 
nga ishim dhe ku na hodhën, për ku nxitojmë dhe prej 
se shëlbohemi, nga çfarë ishte lindja jonë dhe nga çfarë 
rilindja”, - ngjashmëria në të shprehurit simbolik 
vjen nga mungesa e homogjeniteti i përvijimit të 
botës, - analiza platoniko-aristoteliane operon në 
fakt nisur nga pandehme se ekziston një rend i 
qenies i arritshëm nga një shkencë që qëndrohet 
dhe ngrihet përtej opinionit, - analiza synon terapitë 
e rendit, - tashmë nata ka rënë: veç tani po zgjohen 
tërë këngët e dashurorëve, unë ndjej në vetvete 
një etje për dashuri… dhe jam dritë, kjo është dhe 
vetmia ime, që jam i rrethuar prej drite, nuk e njoh 
lumturinë e atij që e merr dritën time, dora ime nuk 
prehet së dhuruari, kurse tërë errtakët, ju natësorët 
jeni ata që përftoni ngrohtësi nga dritësimi, por 
akull është gjithçka rreth meje, dora ime fl akëron 
dhe digjet në akullsirën e terrshme, natë është 
gjithçka, pse unë vallë o Mona Liza jam dritë (?) 
– në një tekst alkimist të shekullit II, pikërisht në 
Traktatin e Zosimos që quhet “Mbi shkronjën omega” 
thuhet: “Hermesi dhe Zarathustra kanë thënë se 
tribuja e fi lozofëve rri mbi fatin (heimarmenë) ata 
nuk galdojnë në fatbardhësinë që ajo sjell, nëse 
është e vërtetë se ata shohin përpara drejt fundit 
të fatkeqësive të tyre, dhe as pranojnë dhuratat 
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që vijnë prej saj, nga se kalojnë jetën në imaterialitet, 
- ky është kuptimi i këshillës së Prometeut për 
Epimeteusin në një dialog që e ka shkruar Hesiodi:

Prometeu: - Ç’është fatmirësia më e madhe për 
syrin e njeriut?

Epitemeusi: - Një grua shumë e bukur dhe 
shumë para.

Prometeu: - Kujdes nga dhurata e Zeusit të 
Olimpit: rri sa më larg prej tyre!”

 Kështu Prometeu e mëson të vëllanë t’i kthente 
mbrapsht dhuratat e Zeusit dmth të heimarmene-s, 
ndërmjet fuqisë së fi lozofi së” – pozita e mendimtarit 
gnostik përfton pozitën e saj dhe autoritetin nga 
pushteti i qenies, ai është mesazheri i qenies, të cilën 
e interpreton sikur vjen drejt nesh nga e ardhmja, - 
edhe Leonardo Da Vinçi është Marathonomaku Gnostik 
i vetvetes dhe i shekujve, i shkencës dhe artit, - 
ngrihen sipër nesh malet me tunika demiurgu – mbi 
tëmthin tim të plagosur më rri një shtrëngatë, që 
regëtin pa u ndalur, - se arkivolet e të vdekurve nën 
tokë janë si konserva kohe, - ah…
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PALIMPSESTI I MREKULLIBËRJES

… ç’janë këta vallëzues me sy tigri (?) – ja, lisat 
me mjekra hijesh mbi strallin e tokës, - e hapi gojën 
shtrëngata dhe tha: Dies Irae, - kaltërsia rënkon 
me ofshama acari, - jargavanët krijojnë një muzikë 
opiumi, - në zemrën e ëndërrshikuesit ka purpur 
të artë, por mishi i ditëve plagoset nga rrufetë, - 
Dielli zbret në perëndim si kryeengjëlli Gabriel, që 
shkon tek Maria, - ah, stat mater dolorosa dum pendet 
fi lins, - o amforë e veshur me rreze, - o gjelbërim 
i galvanizuar nga muzgu, - o, lojë e gurëve të 
dominosë si kafk a të vogla me vrima, ja, dopjo 
gjashta si dy kafk a me nga gjashtë vrima, - O Mona Liza, 
dije se askush nuk e mohon dot se në artet pamore 
hija paraqitet, sidomos në akuarel kjo duket qartë, 
atëherë kur vendet e ndriçuara, atëherë kur dhe 
në hije shtresëzohen ngjyrat dhe ngjyresat, është 
e pashmangshme, se piktori shkon nga drita tek 
hija, apo nga e ndriçuara tek e mbetura në hije, se 
të thuash të drejtën, edhe metafi zikisht nuk ka sit 
ë jetë ndryshe: në antologji, njëlloj si njohje, omnis 
determinate est negation, për të përpunuar formën, 
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për të arritur t’i japësh subjektit individualitetin, 
determenatio, duke hedhur poshtë një lloj plotësie, - 
njohja është analizë, është shpërbërje, është veçim, 
e njohim sendin e fi gurën, duke prerë me gërshërë 
periferinë e tij prej hapësirës, - të njëjtën gjë edhe 
piktori, - kështu a ii qëndron besnik deri në fund 
fi lozofi së, - piktori dëshiron ta kuptojë objektin 
subjektor si diçka në vetvete, të përkundërt me 
dritën si dhe me hijet, kështu ai e zbulon vetveten 
përpara atyre që e shohin (ose duan ta shohin) për 
ta njohur si real dhe njëkohësisht të abstraguar, 
- drita është vetëm shkak për vetëshpalosjen e 
figurës, - nuk është pa kuptim fakti që artistët 
pamorë gjatë hedhjes së ngjyrave ndjesinë edhe tinguj, 
që veshët e të tjerëve nuk arrijnë t’i ndjejnë, - a nuk 
është piktura e Rembrandit veçse altoreliev i materies 
së dritës (?), - Rembranti është shprehur hapur dhe 
hidhur kundër vetëhyjnizimit të botës, - Rembranti 
është i tillë, - në veprat e tij nuk gjen askund dritë 
si shkak objektiv i qenies së objekteve, nuk ka tek 
ai as objekte të dala nga drita, prej dritës ato nuk 
riprodhohen, - por ato ravizohen përmes dritës, - 
gjeja më karakteristike është se vetëhyjnizimi i botës 
në këtë rast bashkohet me mohimin e asketizmit (që 
e ka ikonë bizantine) – tek Leonardo Da Vinçi teknika 
e sfumaturës së vizave dhe ngjyrave të kujton 
idenë e një panteizmi pikturike, ku krijon një kufi  
midis reales dhe mistikes që e veçon  Leonardo Da 
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Vinçin nga artistët e tjerë të Rilindjes, - shembull 
tregues për frymëzimin e një tjetër piktori është 
Rafaeli, - në një letër që Rafaeli i dërgonte mikut të 
tij kontit Baltazar Kastaliones të shkruar me dorën e 
tij ka rreshta të mbushura me fjalë të mistershme, 
- kuptimi it ë cilave gjendet i depozituar në 
dorëshkrimin, e ruajtur prej mikut të Rafelit, Donato 
D’Angjeli Bramantes. – Në dorëshkrim lexojmë: 
“në botë ka pak vizatime për hiret femërore… përsa më 
përket mua, e ndala përzgjedhjen time të një fi gure e 
mistershme, e rrethuar me fshehtësi, që ndonjëherë ma 
viziton shpirtin”, - po këtë “ma viziton shpirtin” sit 
a kuptojmë?, - ja ç’thotë për këtë Bramante: “për 
kënaqësinë time dua ta ruaj njoftimin mrekullues 
që më ka bërë miku im Rafaeli, që më urdhëroi ta 
ruaj me fshehtësi të plotë, - një herë me zemër të 
hapur i shpreha habinë time për hiret mahnitëse 
të Madonës Maria dhe e luta me përgjërim të ma 
zbulonte të fshehtën që ngërthehet në to, e pyeta 
ku dhe në ç’botë e ka parë një hijeshi të tillë, ku e 
ka parë atë shikim aq prekës, jo tokësor, aq shumë 
shprehës, që nuk i gjendet shoku, në fi gurën e të 
Papërlyerës Marí, - i mbushur prej të kuqtit të turpit 
djaloshar, me thjeshtësinë e habitshme që e ka në 
gjak, Rafaeli, për një kohë e ruajti heshtjen, mandej 
shumë i prekur dhe i emocionuar, me lot në sy, m’u 
hodh në qafë dhe ma zbuloi të fshehtën, - më tregoi 
se prej rinisë së hershme në shpirtin e tij djaloshar 
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ka qenë ndezur drita e fl aktë për Hyjlindesen, madje 
me zë të lartë e ka shqiptuar emrin e saj, - e ka ndjerë 
gjallë trishtimin për të në shpirtin e tij, - i shtyrë 
nga ndjenjat e mirëfi llta, kishte përjetuar në shpirt 
dëshirën e papërballueshme për të krijuar fi gurën 
e Virgjëreshës Mari në pikturë, në përkryerjen 
qiellore, që e karakterizonte, por nuk e merrte dot 
guximin t’ia besonte veprimin forcave të tij, - natën 
pa pushim, pa njohur lodhje, shpirti i tij punonte, 
rropatej në mendime e përsiatje për spikatjen 
e figurën e Virgjëreshës Maria, por kurrë nuk 
ndjente dot forcë për ta kënaqur plotësisht Brenda 
vetes dëshirën, - i dukej se kjo fi gurë vazhdonte 
të qëndronte ende e pështjellë prej errësirës 
përpara syve  të fantazisë, - mirëpo ndonjëherë, si 
shkëndi e dërguar nga qielli, ulej në shpirtin e tij 
fi gura, përshfaqej përpara tij ashtu siç dëshironte 
të pikturonte ai, me tipare të përndritura, për 
vetëm për një çast, pastaj fl uturonte diku dhe nuk 
mund të mbante në shpirt ëndrrën, - shqetësimi i 
pandalshëm ia trondiste shpirtin Rafaelit, vetëm 
kalimthi arriti të shquante disa tipare ideale, dhe 
ndjenja e errët e shpirtit nuk dëshironte, që nuk 
dëshironte të shndërrohej në dukuri të ndritshme; 
- më në fund nuk mundi të përmbahej dot më gjatë, 
me dorën, që i dridhej mbajt penelin dhe iu vu 
punës për të pikturuar Madonën, - gjatë kohës që 
punonte, shpirti së brendshmi sa vinte dhe i ndizej 
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fl akë, - një natë, kur në ëndërr i falej Virgjëreshës 
së shumëndritur, që i ndodhte shpesh, befas nga 
tronditja e madhe u zgjua i tromaksur, - në errësirën 
e natës Rafaelit shikimin ja tërhoqi vend ii ndriçuar 
nga drita në murin karshi krevatit, ia qepi shikimin 
dhe pa të varur në mur fi gurën e Madonës ende të 
papërfunduar, e pa të shkëlqente butë dhe iu duk 
e përsosur dhe sit ë ishte e gjallë, - shpërthen në 
lot, - e shihte i mahnitur - çdo çast që ikte i dukej 
sikur fi gura po lëvizte, - edhe më mrekulluese ishte 
për Rafaelin e vërteta që ai gjeti pikërisht tiparet 
që kishte kërkuar tërë jetën e tij, për të cilat i kishte 
patur si parandjenjë të errët dhe të turbullt, - nuk e 
mbante mend se si e kishte zënë përsëri gjumi, por 
kur qe zgjuar përsëri në mëngjes i qe dukur vetmja i 
rilindur, - vegimi tashmë në jetë të jetëve iu strehua 
në shpirt, bashkë me të dhe ndjenja, prandaj arriti ta 
pikturonte fi gurën e Shën Marisë, të Hyjlindëses në 
atë pamje, që e mbante në shpirt dhe prej asaj kohe 
me drithërimë e me adhurim e shihte përfytyrimin 
e Madonës, vepër e penelit të tij, - ja ç’më tregoi 
miku im i shtrenjtë dhe i paçmuar Rafaeli, - kurse 
unë këtë mrekulli e kam quajtur dhe e quaj shumë të 
rëndësishme, ndaj për kënaqësinë time e hodha në 
letër dhe e ruaj edhe sot.” – mistiku Pavël Florenski e 
vlerëson shumë dëshminë e Bramantes, - ai thotë se 
shpirti njerëzor nuk i shpik tiparet e të pavdekshme 
dhe të hyjnizuarve, por i dërgohen artistëve nga 
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lart, me këtë Pavël Florenski shprehet se sekreti 
i ikonave përvijohet nga qielli dhe jo nga toka, - kjo 
teologji e artit ronitet dhe shpërbëhet përpara Mona 
Lizës së përkorë dhe të pafajshme, - tiparet e Mona 
Lizës “janë të laicizuara” ndonëse të mistershme deri 
në kufi jtë e pabesueshmërisë, - Leonardo Da Vinçi – 
nuk ma dëshmon se i ka parë tiparet e Mona Lizës 
në ëndërr, por në jetën e përditshme dhe banale, - 
dmth, jo nga lart, por mizorisht nga poshtë, - Mona 
Liza është tokësore, - në pëllëmbët e saj të bashkuara 
është pakti i misterit të vetë asaj dhe perpendikular 
me misterin e Madonës, ndonëse duke qëndruar e 
ulur, fl uturon po aq e denjë dhe grishëse, sa edhe 
Maria, - Mona Liza nuk sfi don askënd, ah Mona 
Liza o pafundësi çlironjëse…
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PALIMPSESTI EZOTERIK

…Dantja pohon se rrëfi min e tij poetik duhet 
ta hetojmë në katër rrafshe – rrafshi i katërt është 
ezoterik, - në sa rrafshe duhet parë Mona Liza(?) – po 
Leonardo thotë: “Regnum meum non est de hoc mundo” 
(“Mbretëria ime s’i takon kësaj bote”), - për Danten 
interpretimi i katërfishtë është anagogig, literal, 
alegorik dhe moral, - në Muzeun e Vjenës gjenden 
dy medalje, ku në njërën paraqitet Dantja, kurse 
në tjetrën piktori Pietro da Pisa, në anën tjetër të dy 
medaljeve, gjenden të skalitura germat F.S.K.I.P.F.T. 
që Aroux i interpreton si vijon: “Frater Sacral Kadorc, 
Imperalis Principatus Frater Templarius”, - heretikët e 
shekullit XII, katharianistët kishin disa fj alëkalime, 
një doktrinë astrologjike i nisnin reshtimet e 
tyre gjatë periudhës së Ekuinoksit, sistemi i 
tyre mbështetet tek doktrina e përkimeve: Hëna 
përkonte me Gramatikën, Mërkuri me Dialektikën, 
Afërditën me Retorikën, Marsi me Muzikën, Jupiteri 
me Gjeometrinë, Saturni me Astronominë, Dielli me 
Aritmetikën (apo me Arsyen e Ndriçuar), - për Danten 
Ferri paraqet botën laiciste, Purgatori përmbledh 
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provat rishtarake, ndërsa Qielli i Parajsës është 
Banesa e të Përsosurve, - ku e Vërteta është e veshur 
si Beatriçe me tre ngjyra: e gjelbër, e bardhë dhe e 
kuqe (është interesant fakti që pikërisht këto tre 
ngjyra u shndërruan në kohërat modern në ngjyrat 
kombëtare të Italisë, të flamurit të saj), - Mona Liza, 
gjithashtu italiane, nuk është spektruar me tre ngjyrat, 
- por kjo nuk e shmang nga simbolika kombëtare, - 
Dantja shfaqet më tepër i lidhur me pitagorizmin 
se sa me kabalizmin, - Dantja kishte lidhje të forta 
miqësie me hebreun e ditur, njëkohësisht dhe 
poet Immanuel Ben Solomon Ben Jekuthiel (1270-
1330), - qielli i Dante përbëhet megjithatë nga një 
gjerdan rrathësh kabalistikë të ndara nga një kryq si 
Pantakoli i Ezekielit, në qendër të këtij kryqi  lulëzon 
një trandafi l, nga ku shfaqet për herë të parë simboli 
i Trandafi l-Kryqtarëve, - nga ana tjetër, thuajse në të 
njëjtën epokë, ndonëse në një formë paksa më të 
fshehur: “Roman de la Rose”, - Eliphas Levi shprehet 
i mendimit se “Roman de la Rose” dhe “Komedia 
Hyjnore” janë dy forma të përkundërta, (do të 
ishte më e drejtë të cilësoheshin plotësuese) të së 
njëjtës vepër: rishtarizmi në pavarësinë e shpirtit, 
satirizimi i tërë intitacioneve të kohës dhe formula 
alegorike e të fshehtave të mëdha të Trandafil 
– Kryqëzorëve, e cila, me thënë të vërtetën, nuk 
mbante akoma këtë vepër dhe, për më tepër, nuk 
ishte kurrë (me përjashtim të ndonjë degëzimi të 
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vonshëm    dhe devijues) një “shoqëri” e themeluar 
sipas formave të jashtme që ndërlidh në vetvete 
ky term, - në udhëtimin qiellor Dantja merr si 
udhërrëfyes Shën Bernardin, autorin e Kanonit të 
Urdhrit të Tempullarëve, - epopeja e Dantes është 
gjoniste (sipas thelbit të Ungjillit të Shën Gjonit) 
dhe gnostike, - është një shfrytëzim i guximshëm 
i figurave dhe numrave të Kabalës në sferën e 
dogmave të krishtera, dhe një mohim i fshehtë i 
gjithë sa trumbetohet si absolutist në këto dogma, 
- Pentacoli i Ezekielit, i njohur ndryshe si “Syri i 
Hyut” paraqitet në një formë simbolike, simbas 
vizioneve që pati profeti Ezekiel (shih Testamenti 
i Vjetër, Libri i Ezekielit, kap. 34), dhe, konkretisht, 
vizionin e “një rrote me katër fytyra”, ku sipas 
ideve të teologëve ezoterikë të hebraizmit “rrota” 
paraqet Tokën, ndërsa katër ndarjet, apo “fytyrat” 
paraqesin elementet themelore si Ajri, Uji, Toka dhe 
Zjarri, - ekziston një përshtatje në italisht e “Roman 
de la Rose” me titullin “Il Fiore” me autor Durante 
Fiorentino, - që duket se nuk është tjetër përpos vetë 
Dante, - në të vërtetë emir i poetit tonë ishte Durante, 
dhe Dante është thjesht një formë e shkurtër e këtij, 
- oh, Dante, Dante, - Leonardo Da Vinçi e adhuronte 
Dante, - si e koncepton piktori dhe mendimtari i 
hatashëm Mona Lizën, nën optikën e tre shekujve më 
parë të Dantes (?) – A ka pjesë në procesin krijues 
të Leonardo Da Vinçit dhe perceptimi ndjesues 
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dhe gjithëpërfshirës i Dantes, në abstragimin e 
mendimeve, për të realizuar imazhin në kufi rin 
e kohërave të Mona Lizës (?), - dhe si mund të 
dallohet e madje të veçohet ky ndikim stimulues (?), - 
sa drita janë të murosura në afreskat onufriane, “Ja 
ç’dua t’ju pyes o i huaj, - kush je ti? Prej nga vjen?” 
(“Odisea” kënga VII, vargu 237, - në udhëkryqin 
e pikëllimit hingëllin një kalë i bardhë, - mes 
vetullave të mia e kam një Jerusalem, - dhe shkoj të 
ndërtoj një horizont me tulla prej rrezesh dhe aroma 
jargavani, - të gjallët kanë tek thonjtë pluhurin e të 
vdekurve, - ja ky Diell, - që i rritet në fytyrë mjekra e 
Leonardo Da Vinçit, - por një i vdekur ka në duart 
e tij një çezmë me ujë të pavdekshëm, por Mona Liza 
edhe pa e pirë këtë ujë është e pavdekshme, - këtu 
era është e mbushur me liri, - fragmentarizmi 
është shpirti i artit, - “In omnibus requiem quaesivi et 
musquam inveni nisi in angulo cum libro” – (“Në tërë 
universin kërkove prehje dhe askund nuk gjeta, 
përveçse në një kënd, duke lexuar një libër”), - kur 
luan Orfeu Plotini mbyll sytë, - fj ala latine “vulgus” 
është përkthimi i fj alës greke “demos”,  - “Tenebra 
Deus est. Tenebra in anima post omnem lucem relicta”, 
(“Zoti është errësirë. Ai është terri i papritur, që 
pushton shpirtin mbas dritës”) – jo vetëm foshnja, 
por secili nga ne lind me daljen e yllit në qiell, - eh, 
nga “monos” në “solus”, - dmth nga “njëshi” tek “I 
vetmi” – ndaj vargjeve të kumbueshme unë i ve 
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mëgojza bashtingëlloresh, - më zë rrugën një poet 
i panjohur si kerubini me parzmore të rremë, - ah 
Stefan Mallarme, - “çështë kjo estetikë e mbyllur” (?) – 
lëkura e tigrit lë pas vetes ylberë të rrezikshëm, - unë 
kam shumë sy, në kokë dhe në duar, madje kam 
sy dhe në shputat e këmbëve – por këto lule janë si 
argjend i infektuar me ethe…
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THELLËSIA E RREME 
E BUKURIVE TË TRUKUARA

Vdis në boshllëk Van Gog! Zhduku nga 
bota e nëmur Rembrant! Mërgohu Leonardo Da 
Vinçi!Kompozimi i vijave dhe ngjyrave tani është si 
loja e pokerit. Ose si Kabala! Piktura bëhet digjitale, 
loja mendore komplikohet si rastësi. Historia nis në 
Romë, mes galerive të tendencës e kritikëve shokë 
udhëtimesh.

Ishin dikur tre miq që fl isnin në një bar për 
punët e tyre, në shoqërinë e një gote wiski. Sot janë 
të tre, sërish bashkë, në Galerinë Civica, gjithmonë 
në Romë, me një ekspozitë pikturash, paksa të 
çuditshme, “Piktura digjitale bashkohore”. Alessandro 
Gianvenuti, Matt eo Basilè dhe Giuseppe Tubi janë 
artistë që kanë ecur shumë në fushën e tyre dhe gjatë 
gjithë kohës bashkë. “Ajo që i bashkonte në fi llim 
ishte përdorimi i përbashkët i mjetit elektronik, 
përfytyrimi i pikturës, karakteret formale”, rrëfen 
Marziali në katalogun e ekspozitës. “Pastaj është 
pjekuria stilistike, koherenca në përmbajtje”. 
Rezultati që shihet sot: janë katër salla të ish-
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fabrikës “Peroni” të mbushura me ngjyra dhe me 
shpikje. Ku fakti më tërheqës është instrumenti 
digjital, që shpesh mundëson të bëhen operacione 
kozmetike më shumë se artistike. Kësaj radhe është 
përdorur për të realizuar vepra të vërteta. Nga të 
tre Alessandro Gianvenuti, me universin e tij jo 
rutinor, por shumë të thjeshtë, shpreh shpirtin më 
pop. Stampimet e tij në Pcv Silver duken si fetuse 
të mëdhenj: duar, këmbë, buzë me ngjyra të forta, 
e që nganjëherë shprehin ankth. Më i ndërtuar e 
më i vuajtur, më klasik në një farë sensi me një 
univers viziv me hapësirë nga imazhet në fetus 
deri në plake.

Ndërsa Matteo Basile, Fëmijë Arti, merr 
distancat nga qëndrueshmëria e trupit. Gianvenuti 
shprehet për to se kolegu i tij vë në lojë fetuse të 
tjerë, mbeturina të jetës sonë të përditshme. Kështu 
në fytyra të mëdha, buzë e pjesë të tjera të trupit 
vihen numra telefonikë, kode dhe fragmente të 
tjera markash. Si të ishin tatuazhe artifi ciale që iu 
shtohen tatuazheve të vërtetë, që Basile i përdor 
vazhdimisht. Shumë e ndryshme, por e rafi nuar 
është puna e Giuseppe Tubi. Imazhi digjital i të cilit 
sfumohet duke u bërë më piktoresk e grafi k në të 
njëjtën kohë. Pakapshmëria e tij të bën të mendosh 
për imazhet video, e jep një efekt të çuditshëm 
tredimensional i bërë i mundur nga manipulim 
shumë i zgjuar i pixel. Tubi është një virtuoz i 
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teknologjisë që përdor e shpërdor sipas dëshirës. 
Duke fi lluar që nga përdorimi “i situatës”, që arriti 
ta bëjë diçka krejt individuale, të emrit e të punës së 
tij. Nën emrin e tij janë të fshehura shumë identitete, 
një pjesë e Walt Disney, si dhe shpikje të tjera. 
Bashkimi bëhet i padukshëm dhe në këtë mënyrë ai 
e paraqet që nga viti 1995. Vetë kuratori i ekspozitës 
Marziali që tregon historinë, dhe pranon se ka të 
bëjë me të vetëm nëpërmjet letrave, të marra përmes 
galeristit të tij Stefan Dello Schiavo. Me të gjithë 
ngarkesën që kjo zgjidhje mbart me vete, është i 
rëndësishëm fakti i një bashkëpunimi me botën më 
ambicioze se komunikimi, me lehtësinë e aparencës 
me një peshë të rreme të artit me “A” të madhe. 
Zgjedhje që nuk është bërë si rruga më e shkurtër, 
por një ballafaqim me botën ku jetohet. Për këtë 
meriton të dëgjohet pikëpamja e Gianluca Marziali 
se “arti digjital me kriteret e shumtë që përdor nga 
piktura, fotografi a dhe komunikimet e tjera, përmes 
saj të konsoliduara, duke mos harruar të paraprijë, 
tani më shumë se kurrë, përveç impaktit estetik, 
duket se merr pjesë në një lloj aludimi. Për fat të keq 
fl itet për thellësinë e rreme të një bukurie të trukuar 
mirë. Eksperienca në fushën digjitalit, tregon në 
diskriminim mes atij që përdor kompjuterin dhe 
atij që abuzon me të”.

2000
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PESSOA NGA KAPELJA NXJERR HËNËN 
PLOT GUACKA DETARE

Fernando Pessoa, si klonim misterioz i Leonardo 
Da Vinçit është miti poetik i shekullit XX, diçka 
mes Prometeut dhe Faustit, duke patur përherë në 
prapavijë, në pasprespektivë Sizifi n, ose Hamletin.

I vetmuar si pakkush, me jetë vetjake të 
dështuar.

Metoditiv dhe mistik.
Shkruan poezi për shekujt jo për bashkohësinë. 

I fshihet emrit të tij. Shkruan si në një botë 
kriptologjike duke përdorur 43 pseudonime, por 
në mënyrë të veçantë ai u njoh me tri emra të 
ndryshëm: si Alvaro De Campos, Alberto Caeiro 
si dhe Ricardo Reis.

 Për një kohë shumë të gjatë publiku krijoi 
idenë se këta tre emra ishin tre shkrimtarë krejt të 
ndryshëm, sepse dhe stilet e përdorura qenë krejt 
të ndryshme.

Madje Pesoa i fshehur në këto tri emra bënte 
shkrime polemike dhe debat midis tyre, kështu 
Ricardo Reis i njohur si latinist dhe klasik kritikohej 
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në shtyp nga Alvaro De Campos, që shpalli si 
avangarduist dhe dy të parët nuk pranoheshin 
dhe kritikoheshin nga Alberto Caero, që shpallej 
si kozmopolit dhe me koncepte të lëvizshme, të 
paqëndrueshme.

Në 24 maj 1998 shkova në qytetin e vjetër të 
Lisbonës, tek vendi i quajtur Belhem, ku ngrihej 
monumenti gjigand i Vasko De Gamës.

 Pranë këtij monumenti ishte manastiri 
madhështor i Shën Jeronimit. Ky emër është emri 
i njërit nga etërit e kishës, ilirit të njohur nga 
Dalmacia, që përktheu i pari Biblën në latinisht. 
Brenda Manastirit i gdhendur i tëri në gur të bardhë 
ishin vetëm dy varre të famshëm: varri në sarkofag 
i Vasko De Gamës dhe tek atriumi i Manastirit varri 
i poetit të çuditshëm dhe ankthsjellës Fernando 
Pesoa, i vdekur në 1935, po në Lisbonë.

Ju afrova duke u dridhur nga emocionet varrit 
të shenjtë të Pessoas.

 M’u kujtuan metaforat e tij tronditëse, fshehja 
e tij e tejskajshme nën emra të tjerë. Monumenti qe 
konstruktuar më 13 gusht 1985.

Në anën e monumentit, kishte vargje të botuara 
me tri emrat e tij të rremë: Alvaro De Campos, 
Alberto Caeiro dhe Ricardo Reis.

Vendosa një tufë me lule tek ky simbol panteonik 
i kujtesës së Portugalisë por edhe njerëzimit.

Ekspozita më e madhe botërore e fundit të 
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shekullit të XX në Lisbonë u hap duke cituar 
vetë Presidenti i Portugalisë një varg të njohur të 
Fernando Pessoas.

Po atë ditë shkrova për të këtë poezi:

Fernando Pessoa, vëllai im i vdekjes – qofsh ti!
Sa njerëz të ndryshëm te ty (të vdekur dhe të palindur)
madje dhe unë më i largëti, këmbësor i vuajtjes,
sa planete imazhesh muzikore të një pike uji,
sa universe të një molekule,
statuja besimi që shndrohen në ujëvara arti,
garderoba përrallore e një stine që nuk vjen!
Fernando Pessoa, hiri i artë i një urne që ecën
me kapelen tënde të spikatur, me këpucët e tua bosh!
Fernando Pessoa që kë bërë zbulime para Vasko De Gamës
në Hindinë e pafundme e përherë misterioze të shpirtit
të fj alëve, guackave, trilleve të erës dhe zogjve!
Fernando Pessoa, tani vetë Vasko De Gama
është Karonti yt në varkën mbi lumin e ferrit
s’ke ç’bën miku im i trishtuar, ajme!
Vetëm ti vjen herë herë mes marrëzive tona
te arkitekturat e ëndrrave heretike
si një jashtëtokësor i poezisë
dhe nga kapelja e famëshme
na nxjerr Hënën plot guacka detare
me një xhest magjik prestixhatori të pazëvendësueshëm!
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PARADOKSI 
I PIKTORIT MODERN  BALTUS

Një vajzë e ulur në gjunjë mbi dysheme që 
shikon një libër të hapur. Pozicion i çuditshëm! A 
është kushërirë e largët dhe gjenetike e Mona Lizës?

Kështu i subjektivizon pikturat e tij piktori 
skandaloz francez, i njohur si Baltus.

 I ngujuar në vetmi të vrazhdë. Kapricoz. 
Moskokëçarës. Antikonformist. Gjeni? Apo një i 
dështuar? Mjeshtër i rastësisë? Apo krijues i madh? 
Është afirmuar mbi pikturat e tij të vajzave të reja.

Edhe pse është i njohur në mbarë botën, piktori 
Baltus (Baltazar, Kont Klosovski de Rola), i ik syrit 
të publikut dhe nuk jep intervista. Vetëm yllin e 
rokut dhe koleksionistin e objekteve artistike David 
Bouvin e pranoi në mërgatën e vet, diku në kodrat 
zvicerane.

– A është e vërtetë se një herë keni thënë se jeni piktor 
i pastër dhe dështim i plotë – e  pyeti së pari David Bouvi.

- Po, sepse shumica e veprave të mia ishte 
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dështim, natyrisht, për shkak se nuk dolën ashtu 
çfarë i dëshiroja.

– Përkundrejt kësaj, kritikët konsiderojnë se Ju jeni 
gjeni?

– Nuk po shoh më askund piktorë të mëdhenj. 
As veten nuk e konsideroj të tillë, më parë do të 
thosha se janë zanatlinj (mjeshtër). Nuk dëshiroj 
fare të jem piktor. Mendoj se kjo fjalë është e 
neveritshme. Tekefundit, edhe vetë Pikaso ka 
menduar kështu. “Nuk njoh nuk di ndonjë piktor 
artist”, thoshte ai. Ideja e zanatliut na është shumë 
më e afërt. Në vend të kësaj ekziston kjo shije e 
çuditshme për të neveritshmen dhe të gërditshmen. 
Kështu mund të më sqarojë nga rrjedh kjo? Për 
shembull, ky tmerr para të bukurës. Kush fl et për 
të bukurën, shkon drejt klishesë.

– A besoni se ndoshta ngjarjet e shekullit XX i 
kanë motivuar njerëzit që pikëpamjet e veta më parë t’i 
drejtojnë dhe orientojnë drejt rrënimit, shkatërrimit, se 
sa drejt bukurisë?

– Shikoni shekullin XVI, në të cilin piktorët 
gjatë kohës së luftërave fetare, megjithatë nuk ishin 
nën ndikimin e atyre tmerreve dhe trishtimeve të 
lemerishme. Vetëm piktura ishte e rëndësishme. 
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Jam i bindur në atë se njerëzit, të cilët pikturojnë 
sot, ndryshojnë nga ata që kanë pikturuar para 200 
apo më shumë vjetësh. Këta janë krejtësisht njerëz 
të tjerë. Sot çdokush është artist. Të shprehet kjo 
nevojë – mendoj se është tmerr. Pse të shprehet 
vetja, pse jo universimi?

– Ndoshta për shkak se para 400 vjetësh askujt nuk 
i ka ra ndër mend që të shprehën ndjenjat individuale 
dhe pikëpamjet shpirtërore, ndoshta për shkak se kisha 
ia ka imponuar artit qëndrimet e veta?

– Po, natyrisht për shkak se piktura e ka 
origjinën nga piktura religjioze.

– Kjo është e ngjashme me pasqyrën e dyfi shtë. A 
besoni se nevoja shpirtërore ju ka shtyrë të pikturoni apo 
ndoshta kjo ishte nevojë, që në një mënyrë të sigurt të 
identifi koni realitetin, ta kuptoni atë?

– E dini, jam i lindur në një rreth të veçantë. 
Prindërit e mi kanë njohur të gjithë ata që pikturonin 
në Paris ishin miq me Bonaron, njihnin Derenin, 
Matisin. Babai im ka mbledhur piktura të Delakroas, 
Zherikos, Sezanit. Mendoj se fëmijëria ime më ka 
lënë gjurmë jashtëzakonisht të thella.
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– Kur takoje piktorë siç ishte Matisi, a mendoje të 
bëhesh një piktor i tillë çfarë ishte ai?

– Jo, jo. Është karakteristike se kurrë nuk jam 
interesuar për pikturën moderne.Me vite punoj 
në një pikturë. Për realizimin e pikturës së fundit 
më janë dashur gati katër vjet. Kur jam kthyer nga 
Tokio, e kam ripunuar edhe një herë.

– Gjatë tërë jetës keni votuar kundër rrymave të 
modës. Për këtë shkak a e keni pasur jashtëzakonisht 
vështirë?

– Po, ishte jashtëzakonisht vështirë. Megjithatë, 
nuk më bëhej vonë çka fl itnin njerëzit, sepse vërtetë 
çdokush më sulmonte.I vetmi që ishte përherë në 
anën time ishte Gjakomenti, në një mënyrë edhe 
Pikaso e Miro.Nuk e besoj se kjo ka ndikuar fare 
te unë. Megjithatë, motivi i parë, natyrisht, ishte 
shikimi im i natyrës. Gjithmonë, që nga fi llimi, isha 
për aspektet hyjnore të botës.E dini, me kujdes të 
jashtëzakonshëm e lexoj Shën Augustinin. Kam 
hasur në një fj ali, që më pëlqen jashtëzakonisht 
shumë dhe e cila në artin bashkohor mund të 
aplikohet jashtëzakonisht mirë. Gjurmimi është më 
i qartë se zbulimi. Kjo është e vërtetë.
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– Mendoj se pikërisht mungesa e përmbajtjes 
shpirtërore e artit modern si duket është njëra nga 
tragjeditë e shekullit tonë. Aq shumë gjëra kinse arti nuk 
ka kurrfarë vlere shpirtërore.

– Mu për këtë edhe ekzistojnë kaq muze të 
artit bashkëkohor. Nuk ndjehem fare si artist 
bashkëkohor sepse kam lindur qysh më 1908. Të 
gjithë ata që kam njohur ishin të lindur nga fundi i 
shekullit XIX. Më i riu në mesin e tyre ishte Alberto 
Gjakometi, i lindur më 1901. Megjithëkëtë. Pikaso, 
Bonar, Matis, të gjithë këta njerëz ishin të lindur 
para se të përfundonte shekulli XIX.

– Shpeshherë në pikturat tuaja paraqitni aktet?

– Aktin e ëndrrës.

– As ëndrra, as zhgjëndrra, një farë lloj subkoshience, 
diçka e ndërmjetme. Supozoj se ajo që bëni Ju është në të 
vërtetë pjesë e botës subkoshiente jokohore?

– Sigurisht se diç e tillë supozohet. Megjithëkëtë 
në zhgjëndërr është kështu, se çdokush që fl e, nuk 
lëviz, mund t’ia studioni me saktësi konturet, mund 
t’ia studioni me saktësi konturet, mund sistemin e 
formave, trajtat.
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– Dikush ka pohuar se Ju punoni në botën e 
privilegjuar të vajzave të reja, shfrytëzoni objektet siç 
janë pasqyrat, si objekte profetësh apo iluministësh.

– Po, çdokush në pikturat e mia mund të shohë 
çka dëshiron. Mendoj se është mirë që është kështu.
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PËRSËRI PËR MONA LIZËN

Para shume vitesh ( 20 vite me pare ), botova 
librin tim “Kështu foli Mona Liza”.

Imazhi i portretit më të diskutuar në të gjitha 
kohërat ende grish dialogje dhe debate të skajshme.

Mona Liza si pikturë ndoshta nuk është 
shëmbëlltyrë dikur e gjallë e një femre. S’e dimë.

Lisa Gherardini, gruaja e tregtarit fi orentinas 
Francesco del Giocondo, e quajtur ndryshe edhe 
“Mona Liza”, gruaja më e famshme në botë, do të 
rishfaqet në Muzeun e Luvrit, në një kutizë të re, 
të denjë për madhështinë e saj.

Nuk është vetëm kutiza e re që tërheq vë-
mendjen në këtë rivendosje të Xhokondës në 
Luvër, por Salla e Shteteve 840 m2, e ndërtuar 
nga arkitekti Hector Lefuel, ndërmjet viteve 1855 
dhe 1857, që është lënë në dispozicion të gruas me 
buzëqeshjen enigmatike.

Njëkohësisht është e tepërt të thuhet që ajo 
është kryevepra e Leonardo Da Vinçit (1452-1519).

Ky projekt i ishte besuar prej katër vitesh 
arkitektit me origjinë peruane Lorenzo Piqueras, 
ndërsa kostoja e tij është mbuluar, pothuajse 
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totalisht, nga rrjeti privat televiziv japonez 
“Nippon Television Network” (NTV), një kosto që 
ka kapur shumën e 4.81 milionë euro.

E rikonstruktuar në vitin 1950, salla e Shteteve, 
që strehon gjithashtu edhe “Martesa në Kanë”, të 
Veroneze-s (1528-1588), si edhe rreth 50 piktura 
të Shkollës Veneciane, të shek. XVI, nuk krijonte 
kushtet e përshtatshme për të admiruar në 
parametrat e duhur veprat e ekspozuara; ndriçim 
i keq, mungesë e ajrit të kondicionuar, e vështirë 
në qarkullimin e vizitorëve. Në qendër të sallës, 
arkitekti peruvian ka krijuar një lloj “kulmi”, 
duke lënë një rrugë kalimi në të dy krahët e saj, në 
mënyrë që Mbretëresha Xhokonda të jetë e vetme 
në fron, kryevepra absolute e “sfumatos”, këtij 
efekti të mrekullueshëm të gjeniut të Rilindjes, një 
teknikë për të cilën ende nuk ka një përgjigje.

Gati përballë saj, në një distancë 28 m, prehet 
“Martesa në Kanë”, tabloja më e madhe e Luvrit 
6.77 m x 9.94 m.

Nga të gjitha anët e këtij “kulmi”, vizitorët 
kanë mundësinë të hyjnë në Sallën e Shteteve.

Por, edhe nga pas kulmit, ku është vendosur 
“Mbretëresha”, ka një tjetër hyrje.

Duke ardhur nga Galeria e Madhe, ka një 
pamje të plot të pikturës, brenda një vitrine të re, 
por sërish brenda kornizës së vjetër, u ajo ndodhet 
që nga viti 1974, në një ambient termo-higrometrik 
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stabël.
Ndriçimi i ri, natyral dhe artifi cial, me një 

kundrapunto minimale jashtë vitrinës, që shmang 
refl ekset e xhamërisë, por e vendosur në “zenith”, 
rreth 13 m lart nga sipërfaqja e dyshemesë.

Ndriçimi i përdorur nga Lorenzo Piqueras dhe 
Marc Fontoynont, përfshin gjithashtu edhe katër 
dritaret tokësore, të cilat të krijojnë mundësinë të 
vështrosh oborret Visconti dhe Lefuel, nëpërmjet 
tendave mbrojtëse.

Midis “Martesës” dhe “Xhokondës”, mbi mu-
ret që kanë ngjyrën e brigjeve të Senës, me tone 
të qarta dhe lyera sipër me “Montmorency”, duke 
u dhënë kështu një efekt si të mbuluara me dyll, 
shtrihen formatet e mëdha të pikturës veneciane 
të shek. XVI, ku bie në sy dashuria për ngjyrat, 
trashëgimi e Byzance-it.

Nga ana tjetër e kulmit të “Mona Lizës”, janë 
grupuar tablo të formateve të vogla.

Më tej ndodhen tablo të Tiziano Vecellio, 
disa dhjetëra piktura të Paolo Caliari, por edhe të 
Francesco dhe Jacopo Bassano, Lorenzo Lott o apo 
edhe të Paris Bordon.

Të gjitha këto vepra monumentale janë ven-
dosur në një atmosferë me hapësira të lira, të 
bollshme, që ndriçojnë Sallën e Shteteve, dikur të 
zhytur në errësirë dhe lagështi, sot në një hapësirë 
tejet komode dhe luksoze, sikundër u takon 
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“baronëve” të pikturës botërore.
Grua fatale për romantikët e shekullit XIX, 

grua-objekt për dadaistët, që e “pispillosën” me 
mustaqe, “Xhokonda” i ka shpëtuar statusit të saj 
si kryevepër në pikturë për t’u kthyer në një mit.

Jacques Frank, doktor në Historinë e Artit 
në Universitetin e Los Anxhelosit, specialist i 
Leonardo da Vinçit, e pranon se “Mona Liza” 
mund të konsiderohet si Testamenti i mjeshtrit më 
të madh të Rilindjes Italiane.

“Edhe pse nuk është fj ala për veprën e tij të 
fundit, “Xhokonda” është ajo për të cilën ai ka 
punuar me më shumë kujdes, gjë që i mundësoi 
përmasat relativisht modeste: 77×53 cm.”.

Nuk është rastësi që François I (Mbreti i 
Francës, 1515-1547) këmbënguli në vitin 1518 
ta blinte tepër shtrenjtë këtë vepër, unike për 
“sfumaton” dhe efektin e saj të kafesë së lehtë, 
pranë njërit prej dy nxënësve që Leonardo i kishte 
bërë trashëgimtarë të tij.

Nuk ishte arritur asnjëherë të jepej kaq bukur 
një delikatesë e tillë në këtë gjini.

Pikë madhore referimi në elaborimin e portretit 
klasik në shekullin XVI, ajo u “pikas” nga Rafaeli, 
që pasi vizatoi në vitin 1504 një karton sipas saj, 
ripunoi në vitin 1514, në “Baltazar Castiglione”, 
kompozimin monumental të “Mona Lizës”.

Afro 50 kopje u krijuan në shekullin XVII 
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dhe XVIII. Më pas Ingres (piktor francez 1780-
1867) u frymëzua nga “Mona Liza” për portretin 
e “Zonjushë Rivieres” dhe Corot (piktor francez 
1796-1875) për “Gruan me perlë”.

Më pas romantikët, që nga Lamartin deri te 
Delacroix, e kthyen në ikonë.

Melankolia e çuditshme, vështrimi dhe buzë-
qeshja aq të afërta sa edhe të largëta, u kthyen në 
modelin e gruas fatale.

Në vitin 1911, vjedhja e saj nga një italian dhe 
rikthimi dy vjet më pas në Luvër e bënë të arrinte 
një nivel të pashoq për një tablo. Por kundërgoditja 
nuk vonon.

Marcel Duchamp (piktor francez 1887-1968, 
praktikat e të cilit konsideroheshin si antiart.) 
ishte i pari që vuri në dyshim nocionin e së 
bukurës dhe krijimit muzeal: “Xhokonda” e tij e 
vitit 1919 u pispillos me mustaqe dhe u pagëzua 
“L.H.O.O.Q”. Ndërsa në vitin 1954, Salvador Dali 
(piktor surrealist spanjoll 1904-1989) bëri një foto 
“Dali si Xhokonda me mustaqe”.

Pak nga pak “Mona Liza” transformohet në 
një grua-objekt, që riprodhohet sipas dëshirës, 
që mund të shqyhet, që mund të bëhet copë-copë 
nën putrën e një Rauschenbergu (piktor amerikan, 
lindur në 1925) apo të një Andy Warhol (piktor 
dhe kineast amerikan, 1929-1987, shef i rrymës 
antikulturë). Nat King Cole (pianist francez) e 
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ktheu në një refren në vitin 1958, ndërsa Marylin 
Monro, Monika Lewinsky dhe Golda Meir janë 
karikaturuar në pozën e Xhokondës.

A do të mundet ndonjëherë kjo vepër ta thyejë 
mitin?

Pse Mona Liza përsëritet dhe ripërsëritet si 
arketip imazhi? Ku është sekreti i magjisë së saj?

Ç’enigma të panjohura dhe ende të pazbër-
thyera mbart ky portret?

Portret i portreteve?
Po pse?
A nuk kemi një fuqi absolutizimi?
Gati një idiolatri?
Libri im “Kështu foli Mona Liza” paraqitet me 

një titull sfi dues, madje ironik me “Kështu foli 
Zarathustra” të Niçes. Nëse Zarathustra qe profet, 
Mona Liza nuk qe.

Ahere pse ky mitizim?
Pse vallë?
Ah, Mona Liza!
Sipas një trilli teorizues, apo të ftillëzimit për 

teori unë mund të artikuloj disa ide më të skajshme 
për Mona Lizën.

Idea A: Një vepër arti si Mona Liza përjeton 
në shekuj procesin mitologjizues të vetvetes, 
shndrohet në letërsi, fi lozofi , eseistikë, muzikë, 
fi lm, kibernetikë etj. etj. për arsye të simbolikës 
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dhe semiotikës. Procesi mitologjizues është gati 
një religjion laik, të pazakontë.

A nuk ka ndodhur kështu dhe Odiseun 
homerik, alias Uliksin e Jame Jyoce-in? Tendenca 
e gjithëmbarjes, apo gjithëpërfshirjes përbën një 
totalitet, ku detajet paradoksale nuk zhdukin njëri 
tjetrin, por kanë një bashkëpunim të fshehtë të një 
afi rmimi të përhershëm dhe befasues.

Si çdo religjion edhe miti i Mona Lizës krijon 
priftërinjtë dhe tempullarët e arsyetimit dhe të 
dilemave.

Idea B: Portreti i Mona Lizës i Rilindjes Italiane 
është binjakja shemër e portretit ikonografi k të 
shën Marisë.

Leonardo Da Vinçi kështu ishte një heretik i 
rrezikshëm në raportin midis fetares dhe laikes 
për triumfi n e pashkatërrueshëm dot të laikes.

Mona Liza e Vinçit tejkalon Beatriçen e Dantes.
Dantja është ende brenda strukturës së iko-

nografi së së krishterë, ndërsa Leonardi bën thyerje, 
krijon një ikonografi  laike të portretit rilindas, të 
fundmesjetës së gjatë dhe të mjegullt.

Por në çmitizimin e vjetër prap lind mitizimi 
i ri.

Ajo që është tani s’është më ajo që ishte dikur, 
ajo që ishte dikur mbijeton qoftë si kontradiktë në 
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atë, që është tani, thyerja kohore është dhe vijimësi 
kohore.

Idea C: A është Mona Liza simboli i mëmësisë? 
Pra një metaforë e matriarkatit të stërzgjatur?

A nuk qe e tillë dhe shën Maria, por e një 
mëmësie tokësore të sublimuar më tepër si mëmësi 
hyjnore?

Po murgeshat janë të përjashtuar nga mëmësia. 
Dhe prostitutat. Dhe homoseksualët.

Ah, ironi e pamëshirshme dhe groteske e 
shekujve.

Idea D: Mona Liza është triumfi  i imazhit.
Pikturat rupestre, shkëmbore të paleolitit janë 

triumfi  i parë universal.
Mona Liza përfaqëson triumfi n sundues, pe-

randorak të dytë. Imazhi i fotografi së, kinema-
tografi së, televizionit, kompjuterit, pra virtualizmi 
digjital shpreh triumfi n e tretë dhe ndoshta 
përfundimtar mbi njerëzimin.

Ah, Mona Liza! Hyjneshë totalitare! Shkofsh 
në djall!
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SUBJEKTI  I  PAQENË: 
BORGESI APOKRIF

Fjalët, thotë Brice Parain (1897-1971), fi lozof 
dhe eseist francez , janë kobure të mbushura. Është 
e rrezikshme të luash i shkujdesur dhe pa vetëdije 
me fj alët e tua, por edhe me fj alët e të tjerëve. 
Mendoj se çdo njeri është i tillë, pikërisht se 
zotëron dhuntinë e epërme të fj alëve, por jo krejt 
i sigurt dhe i vetëdijshëm se ç’rol luajnë fj alët në 
të gjitha mundësitë dhe kuptimet e infi nitshme. 
Kur fj alët shkruhen, janë përherë më misterioze 
dhe më kërcënuese për autorin që i ka shënuar 
me një kaligrafi  të dyshimtë dhe të ngatërruar. 
Në shënimet e mia të përditshme (më saktë të 
përnatshme) befas gjej një subjekt të pabesueshëm 
dhe intrigues: nuk e di se në çfarë dalldije dhe 
transi mendor unë kam shkruar për një motiv të 
paqenë dhe sfi dues Jorge Luis Borges ka skicuar një 
rrëfi m të ankthshëm për Mona Lizën, më tepër një 
sinops për të përsiatur tërë metaforat e lakuara dhe 
të zgribshme për risinë e personazhit femëror, që 
shmang dhe përbuz heroizmin përrallor dhe krejt 
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mashkullor të Zhan D’Arkës. Borgesi sheh te fi gura 
e Mona Lizës një arketip siç janë edhe pasqyrat, 
labirintet dhe tigrat në mitologjinë e tij rrëfi mtare. 
Të mahnitshme janë tek Borgesi hipotezat që 
shkojnë përtej racionales, thjesht nga interesi 
estetik, paradokset logjike, regresues in infi nitum, 
solipcizmi, etj. Borgesi e dinte pohimin krenar 
të antropologëve strukturalistë të cilët thonin se 
metafi zika është një degë e letërsisë fantastike, - 
ky aforizëm kontrovers dhe i pamëshirshëm u bë 
platformë letrare e Borgesit, pa u kundërshtuar dot 
nga brendësia e shpirtit dhe imagjinata e lodhur, 
- veç intelekti i pastër dhe i tejdukshëm, i huaj 
ndaj zallamahisë, kakofonisë e magjeps, me fj alët 
e përzgjedhura të lëvizshme, bipolare, shahistike. 
Për Borgesin hokatar dhe dinak subjektet me herezi 
janë variante të ortodoksisë mendore, siç ndodh në 
mënyrë paqësore në fi lozofi , se në teologji ndryshon 
puna, të kushton gozhdimin në kryq dhe djegien 
në turrën e druve. Si në një art kombinativ të 
shumëfi shtë dhe të ndërlikuar për Borgesin Djalli 
mund të jetë Zoti, Juda mund të jetë Krishti, tërë 
polemikat e pakompromista të gnostikëve me të 
krishterët e hershëm janë një kapriçio dhe pabesi 
e vetë kronologjisë historike, sepse mund të kishte 
patur dhe një variant krejt të kundërt të historisë 
së ndodhur në kohë dhe në hapësirë.

Pse vallë unë, qoftë edhe në mënyrë hipotetike 
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(ose utopike) e dizenjova idenë, që jo kushdo 
shkrimtar, por vetë Borgesi, do të denjonte të 
paradizonte për Mona Lizën diçka të kthjellët plot 
mundësi metafi zike të analizave dhe konkluzioneve 
poliforme me një mozaik semantikash omirike? 
Në tregimin e tij – tashmë klasik, Tlon Uqbar Orbis 
Tertius Borgesi ndërton disa universe të sofi stikuara, 
ku pavdekësia realizohet me shtegëtimin e 
shpirtrave dhe panteizmi pa kufi  i ngjan botës 
së fizikës kuantike dhe filozofisë kineze Tao, - 
pikërisht në këtë përmbajtje të formës dhe formë 
të përmbajtjes Borgesi e përfytyron Mona Lizën si 
prototipin platonian të Leonardo Da Vinçit dhe si 
në rastin epistemologjik të Pierre Menardit e tregon 
të tashmen, duke i ndryshuar tiparet e së shkuarës 
– nëse mendojmë se Borgesi në dy variantet e 
kundërta kohore beson, ose nuk beson, kemi arritur 
të kuptojmë diçka të pazakontë, ose të rëndomtë, 
dmth të vetëkuptueshme. Borgesi ka vërejtur se 
habia është një kënaqësi e mundimshme, vepre 
që mrekullon brezat kërkon risi të fantazisë dhe 
të gjetjes konceptuale të motiveve dhe gjërave, - 
kështu arrihet në një mjedis verbal ku postulohet 
një harmoni ndërmjet eufemisë dhe saktësisë, kur 
“le mot juste” (“fj ala e goditur”) bëhet edhe “le mot 
surprenant” (“fj ala e habitshme”) Çfarë mendonte 
Borgesi për Mona Lizën e dikujt tjetri? Dhe a 
mund të shikonte tek Mona Liza vetveten, mes dy 
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qëndrimeve të njëkohshme dhe komplementare, 
të lojës në një botë të trilluar dhe pranimit të tezës 
platoniane, tezë intelektuale për antonomazi. A 
është Mona Liza emblema e Femrës? Ajo nuk 
është pikturuar në trillin epshor si nudo e shtrirë 
në shtrat, - tek Leonardo Da Vinçi ka vizatime 
të mitrës së gruas dhe të fetusit, - mungon gati e 
vetëpërjashtuar (si kategori etike) nudoja, - ndonëse 
si përfaqësues të njerëzimit trupi lakuriq i një femre 
dhe i një mashkulli (jehonë pikturike e çiftit biblik 
Evës dhe Adamit) është bërë nga Leonardo Da 
Vinçi, por si simbolikë formale dhe kod njohjeje 
nga jashtëtokësorët (alienët), por pa konotacion të 
mirëfi lltë seksual, frojdian. Ndoshta, po të vërehet 
me kujdes të mirësjellshëm se si Leonardo Da Vinçi 
ka pikturuar duart e bashkuara të Mona Lizës, si 
dy nudo të vogla, - të shtrira pranë njëra tjetrës 
të perifrazuara si imazhe delikate dhe erotike të 
Safos të Lesbosit, apo ide figurative të Seksit të 
Dytë të Simon De Buvuarit në një “sleep state” (“shtet 
të padukshëm”.) Ahere ç’do të mendonte Borgesi 
për buzëqeshjen “arkaike” të Mona Lizës? Dihet 
se në qytetin e hershëm etrusk Vinçi janë gjetur 
statuja femrash me buzëqeshje të ngjashme të 
epokës arkaike, para epokës klasike në artin antik. 
Askush nuk e di dhe nuk thotë diçka të sigurt 
dhe përfundimtare se përse është ravizuar kjo lloj 
buzëqeshje, ku zhduket kufi ri midis shprehjes së 
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gëzuar dhe pikëllimit. Leonardo jo rastësisht është 
nga Vinçi. Ai e ka përsëritur me guximin e një 
klonimi të habitshëm buzëqeshjen, në të vërtetë të 
dyfi shtë të Mona Lizës.

Sillni ndër mend Borgesin, njeri i përkorë, 
pa jetë të pasur vetiake, pa Aventura dashurore, 
- e kundërta e donzhuanizmit, apo bëmave 
vetëmburrëse të Kazanovës dhe të Markezit Sad, - 
duke treguar tërheqje seksuale ndaj Mona Lizës, 
ose edhe ndonjë prirje të shpifur dhe të padëgjuar të 
masturbimit. Borgesit në të vërtetë i mungon pathosi 
dhe ethosi përkatës dhe ai do të mendonte diçka 
për Mona Lizën duke përdorur përgjithësimin e 
gjuhës konceptuale, duke konsumuar gjuhën e 
konsumuar, duke u kthyer paksa tek primitivja, me 
përcjelljen e emocioneve dhe të ndjesive konkrete 
dhe individuale me fjalë, që tashmë përfaqësojnë 
entitete universal, me leksema që gjithmonë janë 
tek e fundit abstraksione të kulluara, ose ndoshta 
duke thurur një ëndërr verbale me rikrijimin e 
vazhdueshëm të një gjuhe alogjike plot imagjinata 
dhe figuracion, me një gjuhë në një gjendje lindjeje 
të makthshme, duke ndryshuar domethëniet, 
duke shkallmuar sintaksën, duke përdorur 
onomatopenë. Kështu me dorëshkrimin tim unë 
kisha konceptuar pafajësisht një Borges apokrif, 
që vihet në provën e së vërtetës, se çfarë do të 
thonte përvuajtësisht dhe me një tru dragoi kinez 
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për Mona Lizën e shumëpërfolur mizorisht dhe me 
tepri të neveritshme. Në këtë pabesi nga ana ime, 
për të përfytyruar një Borges, duke u future nën 
lëkurën e Borgesit, shpirti i lojës së stilit borgesian 
do të më çonte në eklektizëm prej baroku, në një 
serë interpretimesh të pavarura, që nënkuptojnë 
patjetër në secilin interpretim nga një metafizikë të 
ndryshme. A nuk ishte kështu Borgesi një kipc i imi 
si edhe i të gjithë njerëzve, një kipc i padenjë, por 
edhe sfidues, njeriu i kremtuar në lavdi dhe famë, si 
i çliruar më në fund nga lojërat e tij të sofistikuara, 
nga kotësia dhe mekanizmi “perpetum mobile”? 
Sepse në këtë univers të rrëmujshëm heraklitian, 
me fantazma në qiejt platonianë ekziston edhe 
specifi kja e qenies njerëzore, që nuk është fryma 
e kulluar, por ajo zonë e ndërmjetme, e errët dhe 
e sfi litur, e shpirtit që vuan, klith, ulërin, ajo zonë 
ku ndodh më e rënda e ekzistencës: dashuria dhe 
urrejtja, miti dhe fiksioni, shpresa dhe ëndrra, 
- asnjë prej tyre nuk është plotësisht frymë, por 
është një përzierje e furishme dhe e turbullt idesh 
dhe gjaku, vullneti të vetëdijshëm dhe impulsesh 
të verbra, ndjesi ambikuide të ankthshme, vuajtje 
mes mishit dhe arsyes, i sunduar nga pasionet e 
trupit të vdekshëm dhe duke aspiruar amshimin e 
frymës, duke u luhatur përherë mes relatives dhe 
absolutes, mes degradimit dhe pavdekësisë, mes 
satanikes dhe hyjnores. 
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Duke përsosur teknikën e tautologjisë Pierre 
Monardi i Borgesit shkruan në shekullin XX të 
njëjtin tekst të Servantesit në shekullin XVII duke 
qenë i bindur se ishin dy tekste të ndryshme, për 
shkak të lëvizjes semantike të kuptimeve të të 
njëjtave fj alë, - që për shkak distancës kohore prej 
3 shekujsh – mëtonin me kryelartësi dhe mënyrë 
autonome se ishin fj alë, që kapërcenin njësinë e 
tyre morfologjike dhe leksikore, duke shprehur 
domethënie që të teksteve që në fakt nuk përputhen 
fare, pra humbet vetëdija e kopjeve dhe tekstet 
krijojnë dy alternative të shprehuri dhe të shkruari 
padyshim. Në këtë pikë mbështetëse unë kisha 
shënuar në dorëshkrimin, që kam përmendur për 
Borgesin, se ai nis të njëjtën punë duke hedhur në një 
kanavacë tiparet e pikturuara të femrës origjinale, 
që tërë njerëzimi e njeh padrejtësisht dhe jo në 
mënyrë mbushamendase si Mona Liza, një dyzim i 
identitetit, - enigmë e pazgjidhshme. Nëse zbulimi 
i Pierre Monard-it u shkrua me fj alë, pikturimi i 
dytë i Mona Lizës nga Borgesi nuk është një proces 
i konceptueshëm lehtë, sepse dihet se Borgesi 
nuk qe piktor, s’dinte të vizatonte, as të përziente 
ngjyrat. Borgesi, që e humbi shikimin në moshën 
50 vjeçare, është shëmbëlltyra më e pangjashme me 
një piktor të rëndomtë, jo me një gjeni të pikturës 
siç është Leonardo Da Vinçi i pavdirë. Ndërkohë 
nuk duhet harruar, se motra e Borgesit, e quajtur 
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Nora, qe një piktore e talentuar dhe parapëlqente 
stilet modern, - Borgesi e përmend Norën, por mes 
vëllait dhe motrës raportet njerëzore qenë thjesht 
familjare dhe jo ndërlidhje të thella, të dyanshme, 
artistike dhe shpirtërore, të tilla, që të diskutonin 
me pasion dhe largpamësi për artin dhe shkollat e 
pikturës bashkëkohore. A mund të imagjinojmë, - 
ndoshta me vështirësi, një dialog mes tyre? 

Një dialog hipotetik… 

Borgesi: “A nuk është Mona Liza një monadë, apo 
një arketip?” 

Nora: “Është një pikturë, pjesë e një bote të 
magjepsur e ribërjes së natyrës – pa qenë as monadë, as 
arketip – e kundërta e koncepteve abstrakte.” 

Borgesi: “Interesante! Verbalizimi i letrave na 
krijon një botë të koncepteve abstrakte, piktura është 
konkretja, një sublimim inteligjent dhe kurioz i natyrës, 
për të mbrojtur dhe përsosur identitetin e vetvetes 
ndaj koncepteve abstrakte, që i bëjnë shkrimtarët rebelë 
kokëkrisur dhe mosmirënjohës ndaj natyrës, - piktura 
është një antidot ndaj helmit universal të abstraktes”.

Nora: “Mona Liza është një simbol femëror, si Liria 
mbi barrikadë e Delakruasë, por jo në sulm për të fi tuar 
të ardhmen, sepse ka koncentruar tërë amëshimin. Mona 
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Liza është ajo që pret. Vetë tabloja sikur është bërë mbi 
pëlhurën e thurur dhe shthurur për t’u thurur përsëri të 
Penelopës homerike. Mona Liza pret shekujt e njerëzimit 
dhe megjithatë është personifi kim i një sfi nksi me fytyrë 
gruaje e një vetmie të madhe, të pakufi shme. S’ka gjë të 
vetmuar se sa Mona Liza. Ajo nuk kumton asgjë për të 
shoqin anonim, as për familjen dhe fëmijët, pra nuk rrëfen 
në të vërtetë pothuaj asgjë për vetveten.”

Borgesi: “Edhe heshtja e Mona Lizës është sakrale 
si ajo e pitagorianëve. i tërë arti i pikturës është memec. 
Po nuk e bën ky memecllëk kozmik edhe vetë universin 
e imazheve një univers gjithashtu abstrakt? Pra vetë 
fi gurat konkrete mbartin kaq shumë abstraksion. Kush 
e mohon këtë?...

Këtu Borgesi i ëndërruar nga unë e ndërpret 
dialogun, me të motrën Norën, po të ëndërruar 
nga unë. Ndoshta në këtë mënyrë kemi një hulli të 
krijimtarisë, kur shkrimtarët e vdekur dhe të gjallë 
i mbart secili në veten e tij për të bërë libra të rinj, 
që ata nuk i kanë shkruar kurrë dhe asnjëherë. Pra 
do të thotë ta ndjesh veten një avatar. Meqenëse 
e kam skicuar vetë, pa më detyruar kush, idenë 
e Borgesit që të shkruajë diçka për Mona Lizën, 
nuk mundem do të ndalem në përsiatjet iluzive. 
Shënoj në dorëshkrimin e pakuptimtë se Borgesi e 
“ribën” Mona Lizën tashmë me anën e simboleve 
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matematikore, të algoritmeve të fshehtë, duke 
bërë llogaritje të stërzgjatura dhe të lodhshme dhe 
shënon më në fund në një copë letër si të ardhur 
nga qiejt se tërë Mona Liza, për shkak të relativitetit 
ajshtajnian gjendet e barabartë, pra si një përsëritje 
e tautologjisë në formulën lakonike E=MC2.



Moikom Zeqo164

GOLEMI FEMËR

Legjenda e krijimit të Golemit.
Dijetari famëmadh dhe i përkorë Gershom 

Scholem përmend burimet në kohëra.
 Kështu në Komentarin e librit “Jezirah” nga 

Seudo-Saadia në fundshekullin XII shënohet: 
“Thuhet në “Midrash”, se Jeremia dhe Ben Sira bënë 
një krijesë në formë njeriu me anë të librit “Jezirah”, 
që në ballë kishte fj alën “emeth”, por kjo krijesë e 
quajtur Golem mbante në dorë një thikë dhe e kroi 
me thike dhe e zhduku germën aleph dhe mbeti 
fj ala “meth”.

 Në hebraisht “Emeth” do të thotë “E vërteta”, 
kurse “meth” do të thotë “i vdekur”.

 Në një version më të mëvonshëm të legjendës 
së Golemit, që gjendet në një tekst kabalist të 
fillimshekullit XIII, atribuar Juda Ben Bathyras 
gjithashtu rrëfehet se “Profeti Jeremia po punonte në 
vetmi me librin “Jezirah”. i vjen një zë nga qielli dhe 
i thotë: “Gjeji vetes një shok”. Ai shkoi tek i biri Ben 
Sira dhe për tre vjet ata e studiuan librin “Jezirah”ˆ.

 Vendosën të punonin me alfabetet, të hartimit 
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dhe të fj alëformimit dhe u krijua një  krijesë në 
formë njeriu në ballin e të cilit qenë fj alët: “YHWH 
Elohim Emeth”. Por na ishte një thikë në dorën e këtij 
njeriu të porsakrijuar, me të cilin ai e kruajti aleph-in 
nga Emeth, kështu mbeti vetëm meth.

 Në çast Jeremia çjerr rrobat dhe i thotë: “Pse e 
hoqe aleph-in nga Emeth-i?”

 Pse e bën Jeremia gjestin e tij ritual të tmerrit 
si para aktit të një blasfemie?

 Krijesa qe Golemi, në fillim në ballin e tij 
shkruhej “E vërteta” dmth “Emeth”, kurse “meth” 
tregon “vdekjen”. Jeremia e pyet ahere Golemin për 
kuptimin fatal të veprimit të tij dhe ahere Golemi 
i shpjegon këtë thagmë: “Po të them një parabolë. 
Na ishte njëherë  një arkitekt i cili ndërtonte shumë 
shtëpi, qytete, sheshe, tempuj. 

Askush nuk mund ta konkurronte artin e tij. 
Askush nuk krahasohej me dijet dhe mjeshtërinë 

e tij, deri sa afruan dy dishepuj.
 Ai u mësoi atyre të fshehtat e artit të tij.
 Dishepujt i mësuan teknikat e duhura, mbas 

kësaj ata i dredhonin mjeshtrit, u larguan dhe 
nisën të punonin si arkitektë, vetëm se për ç’merrte 
mjeshtri një talerë, ata merrnin gjashtë groshë. 

Por njerëzit pushuan  së nderuari mjeshtrin dhe 
u jepnin porosi për ndërtime dy të tjerëve.

Kështu u harrua arkitekti që u mësoi sekretet 
dhe dishepujt e mohuan.”
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Gershon Scholemi e interpreton legjendën.
 Krijimi i Golemit është si shëmbëlltyra e dy 

dishepujve mosmirënjohës. 
Po profeti Jeremia përdor formulën e 

shkatërrimit të krijesës magjike.
 Legjenda e Golemit mbyllet me fj alët e Jeremias: 

“Me të vërtetë këto gjëra duhen studiuar për të njohur 
pushtetin e gjithëfuqinë e Krijuesit Zot të botës dhe jo 
me qëllimin për t’i realizuar ato nga qenie të dyta.” 

Golemi është metafora e artit.
 Golemi u shpik nga kombinimi dhe përzierja 

enigmatike e fj alëve dhe germave, - alternativë e 
Kabalës. Kështu janë krijuar eposet, piramidat, 
por edhe Mona Liza. Odiseu dhe Akili janë forma të 
Golemit, si shumësi.

 Po kështu Don Kishoti dhe Hamleti.
 E përsëris: Mona Liza është Golemi Femër që e 

ka në ballë fjalën vezulluese “Emeth”, por asnjëherë 
fj alën e sakatuar “meth”.

 Edhe Leonardo Da Vinçi është si profeti 
Jeremia.

 Por ai nuk e shkatërron dot Krijesën e tij, por 
vetëm e përsos edhe gjatë mungesës së tij vdekësore, 
që është një formë e amshimit.

 Ah, Jeremia, Binjaku Mohues!
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PALIMPSESTI I APOKALIPSIT

... piktori lind midis dy brinjëve të Shenjtanit, 
e rrethon zjarri me një qafë llave, me sy, që shohin 
dhe vesh, që dëgjojnë, zjarri është ad-habel-huldi 
(dënimi i përjetshëm), krenaria eshtë këmisha e 
fl akëve dhe madhështia është gunë e cinizmit, sipas 
profetit të profetëve Muhametit shpirtrat e të 
mirëve janë në brendësi të shpendëve të gjelbër, 
prandaj e gjelbra është ngjyrë profetike, gjë, që në 
të vërtetë nuk dinte Botiçelli, kur krijonte në 
pikturat e tij muzgje të gjelbër, të çuditshëm, Mona 
Liza, Mona Liza a e di ti, se në Xhenet ka gra të 
mrekullueshme me bukuri të paimagjinueshme me 
sy e sisa të mëdha, që nuk u vijnë kurrë 
menstruacionet gra, të cilave u shihet brendësia e 
pulpave (?) Mona Liza, Mona Liza çdo grua në 
Xhenet kur e shikon tokën, terrin, salamandrën, 
fundin e pusit, Atlantidën e mbytur e ndriçon me 
vështrim - pse nuk e provon edhe ti të njëjtën gjë, 
(?), vërtet nuk fl et dhe nuk ta dëgjojmë të qeshurën, 
por ti,o Zonjë e Pikturës shikon, je Mona Liza 
Meduzë, ose Meduza Mona Liza, Ferri i Muhametit 
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është më i pakonceptueshëm se sa ai i Dantes, sepse 
në të largësia midis dy krahëve të pabesimtarëve 
kur ai përvëlohet në zjarrin ndëshkues është sa 
udhëtimi tri ditësh i kalorësit të shpejtë dhe 
dhëmballa e tij rritet e bëhte sa kodra e Uhudit 
(kodra që është përballë Medinës), gjerësia e lëkurës 
së tij është sa largësia midis Mekës dhe Eufratit, ky 
zmadhim i trupit të pabesimtarit bëhte si shkak i 
dënimit dhe dhimbjeve të tij,, mishin ia sqepojnë 
shqiponja vigane me qafa si të deveve, nëse Mona 
Lizën Muhameti i madhnueshëm do të fuste në 
Xhehenem ç’ndryshime përmasash që do t’i 
ndodhin, dhëmbët që nuk i duken mes buzëve që 
ndonëse janë në një lëvizje të papërcaktuar  të 
buzëqeshjes, dhëmbët, njëri pas tjetrit do t’i 
formonin zinxhirin e maleve të Bjeshkëve të 
Namuna, duart e Mona Lizës do të ishin si bashkimi 
i dy kontinenteve në ngushticën e Dardaneleve: 
Evropa dhe Azia, mes detin Bosfor të një magjie të 
zanafi llës, “Libri i Muhametit”, teks arab mjaft i 
njohur u përkthye së pari në gjuhën kastiliane dhe 
në 1264 në latinisht nga shkolla toskane, kur 
mbretëronte Alfonsi X i Savojës, përkthyesi në 
latinisht quhej Bonaventura Di Siena, Dantja e ka 
lexuar “Librin e Muhametit”, te “Ferri”, Kënga 
XXVI, Dantja fl et për udhëtimin e Odiseut, duke 
treguar për Kolonat e Herkulit në Gjibraldar, detin 
oqean më tej e quan :Det i dashur” dhe më tej “Det 
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i pafund, duke shkuar sipas drejtimit të krahut”, 
ky krah nuk është vetëm metaforik Maria Corti 
zbulon, se ky krah ka të bëjë me statujën gjiganteske 
të Muhametit, për të cilën fl asin gjeografët arabë, 
ndërtuar në brigjet e Atlantikut, në botën tjetër, 
profeti i profetëve është me një mjekër të gjatë dhe 
është prej mermeri krejt të bardhë, statuja ka krahun 
e majtë të drejtuar me një xhest që do të thotë: 
kthehu prej nga ke ardhur, kështu Dantja citon 
Muhametin pa patur frikë nga Krishti, paradoksi 
nuk ka as fi llim dhe as fund, ç’do Muhamedi në 
Amerikë shumë më përpara se sa Kristofor 
Kolombi, pse kishte një statujë të tij vigane shumë 
më përpara se Statuja e Lirisë që me krahun (po të 
majtë) ngre pishtarin dhe bën xhestin jo të përzënies 
mbrapsht por të afrimit dhe të mikpritjes së 
përjetshme, a nuk ka rafi gurimin e Statujës së Lirisë 
diçka nga vëmendjethithja e pakufi shme e portretit 
të Mona Lizës, pse arabët besojnë në ekzistencën e 
statujës së Muhametit, simbol ky i sigurtë i idolatrisë 
që profeti i profetëve e ka mallkuar si askush (?)... 
kurva Oholibahu, siç dëshmon Ezekeil (23 -14,15) 
“pa burra të pikturuar në mur, fi gura të kaldeasve 
të pikturuara me të kuq, me breza rreth ijeve, me 
çallma të mëdha mbi koka, të gjithë me pamje 
princërish, të ngjashëm me bijtë e Babilonisë në 
Kalde - tokë e tyre lindjes “Oholibahu mbasi i pa i 
thirri dhe kurvëroi me to, po kush e therret dot 
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Mona Lizën që të kurvërojë me të (?), në qiellin e 
errët të injorancës së lashtë si gurët dhe ujërat na 
del e formësuar mes reve portreti i Mona Lizës - kjo 
të sjell ndër mend çastin përpara betejës vendimtare 
të perandorit ilir Konstantinit të Madh me 
kundërshtarin e tij Maksendin, kur Konstandini pa 
një kryq krizmë të zjarrtë dhe fj alët e shkruara në 
qiell “En touto nika” - “Me këtë shenjë do të fi tosh” 
kush qe ai studiuesi i mëshirshëm që zbuloi se 
buzëqeshja e Mona Lizës qe edhe te skulpturat 
mbretërore të Katedrales së Remsit, nuk  ka rëndësi 
emri i tij, emri vetëm na ngatëron, madje na 
dizinformon, i rëndësishëm është riti te kjo 
Katedrale, kur një ditë në vit vijnë të sëmurë dhe 
vetë Mbreti u prek plagët dhe  ata shërohen, riti 
është quajtur “Mbreti prek, Zoti shëron”... anarkistë, 
të çmedur, skizofrenë të pikturës, ejani në Katedralen 
e shën Mona Lizës Mbretëreshë që t’iu prekë me 
duart e saj tyë përkryera dhe të ftohta, mos kini 
frikë nga të prekurit, profeti Moisi aty ku bashkohet 
Deti i Kuq me Detin Mesdhe u ul, nga duart i ra një 
peshk i pjekur që e kishte me vete, peshku ra në det 
dhe notoi, uji i detit mbeti si i ngrirë dhe rruga e 
peshkut në të dukej si fole (skrofull)... mund të 
thuhet se ky peshk magjik qe dora vizatuese e 
pashlyeshme e Leonardo Da Vinçit, simbolet që ai 
pikturoi janë si simbolet e vetë dorës së Zotit, 
Zotit.... tha Platoni: mjeshtri e zgjedh nxënësin, por 
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libri nuk e zgjedh dot lexuesin, as piktura shikuesin, 
arti është njohuri dhe njohuria është e pagjini, e 
pagjini, do të thotë amorale, përfytyrimi i plotërisë 
është sodomizuar, ngaqë legalizimi masiv i 
homoeseksualizmit është një fi tore dinake dhe e 
egëre matriarkatit, dalja e matrarkatit nga fshehja 
e gjoja qytetërimit mashkullor, dora e Leonardo Da 
Vinçit është “corpus diabolicus”,  pikturat janë 
përherë lapsus calami dhe njëkohësisht lapsus 
mentis, ushëtuan shtatë trumpeta të shtatë engjëjve 
apokaliptikë (orkestër vagneriane) dhe analfabetët 
kënduan: Dies irae, dies illa, solvet saecelum in 
favilla, dashuria është carpe diem po Mona Liza 
nuk është carpe diem, gramatika e përfytyshmërisë 
apokaliptike është e tëra te portreti i Mona Lizës në 
librin “Anatomy of Melancoly” të Burtonit ka një 
frazë justifikuese dhe dlirësuese për mëkataren 
Mona Liza që identifikohet me heroinën e shtrigëruar 
padrejtësisht Zhan D’Arkën, kjo është si përdorimi 
joteologjik i Xhojsit të termit teologjik “epifani”, 
ose si si hymnet ekzaltuese të Dilan Tomas kushtuar 
trupit universal njerëzor, sepse ne vetë i bëjmë 
vetvetes piktura të fakteve, ose faktet na bëjnë neve 
piktura të tyre, shën Pali, gati mizogjin, interpreton 
fi gurat e grave të Abrahamit, psh, ai thotë se gruaja 
Hagari “është” mali sinaj në Arabi, ahere dhe Mona 
Liza “është” mali Tomor në Shqipëri, Leviatani i 
Hobsit është një numër xhuxhësh brenda trupit të 
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një antropomorfe e “Republikës” së Platonit, kështu 
për tek krishterët Jeruzalemi është ndërtuar nga 
individët “gurë të gjallë” lumi i katërfi shtë i Edenit 
paraqitet edhe në Qytetin fl uturues të Zotit dhe 
jepet në ritualin e pagëzimit, që sipas Ezekielit 
“lumi freskon, shëron detin” gjë, që është dhe 
arsyeja që shën Gjoni në “Apokalips” thotë “se 
nukaka det”... ikonografi a nuk është arka e hapur 
e Pandorës së ideve bizantine,. Mona Liza nuk 
shkëputet përfundimisht nga ikonografi a bizantine, 
është në kapërcyell: mes Lindjkes dhe Perëndimit, 
midis shën marisë dhe vetvetes, duke shmangur 
paragjykimin europocentrik ndaj Bizantit nuk 
mund të mos shikojmë disa rrënjë të padukshme, 
aq më tepër, se fi lozofë bizantinë si Gemist Plitoni 
dhe Besarioni erdhën në Itali, sollën dorëshkrime 
të lashta dhe të mrekullueshme dhe mbi “mesjetën 
latine” futen dhe ndërthurren edhe bizantinizmin 
kulturor me një dritë humaniste me përpara se 
kultura dhe arti i ri rilindas italian, fl uturimi i te 
krishterëve të parë drejt qiellit u bë që nga korridoret 
e nëntokshme, që nga thellësitë e katakombeve, që 
nga afreskat e zanafi lluara nën dritën e pishtarëve 
mes skeleteve të të vdekrve në këto katakombe, kjo 
është metafora: nga nëntoka e ferrit drejt Qiellit të 
të Parajsës, krishtërimi e ka si askush undergtraund 
-in e vet, estetika vjen nga thellësia e zemrës së 
Leonardo Da Vinçit ka dalë feja e veçantë e Mona 
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Lizës, nëntoka është hipotekë e qiellit, shpella është 
njëkohësisht dhe kozmos, Turtuliani e ka sulmuar 
artin teatror antik për shkak të iluzionit që krijon, 
iluzioni i pikturës është më i qëndrueshëm se sa 
iluzioni i spektaklit, po sidoqoftë iluzion është, 
(pavarësisht materialitetit të ngjyrave), Mona Liza 
është megjithatënjë iluzion, tërë gjeneratat janë të 
tendosura në ankth përpara portretit të saj, perde 
tempulli solomonas që ndan jetën nga vdekja dhe 
vdekjen nga amëshimi, dukjen nga e padukshmja 
ëndrën nga realiteti, piktura është edhe terapeutike, 
po edhe apotropike, Herodoti: pictura est quaedam 
litt eratura illiterato, Durant: pictura et ornament in 
eccklesia sunt laicorem lectiones et scripturae, 
alienimi dhe paatdheshmëria e artit është edhe 
çlirim nga prangat kronologjike të shekujve, Sekst 
Empiriku: asnjë art nuk mund të ekzistojë pa 
antologji, kurse antologjia bazohet në numër, çdo 
art ekziston nëpërmjet numrave, raportet 
matematikore të linjave të portretit të Mona Lizës 
janë një kryevepër e idesë pitagorike, çdo ide 
pitagorike bën pjesë në një sistem teocentrik po 
brenda sistemit  teocentrik është sistemi 
antropocentrik, matematika në pikturë, raportet e 
numrave janë një tertium datum, Platoni: përveç 
sendeve dhe ideve janë dhe numrat matemokore, 
një natyrë e ndërmjetme, natyrë, që bashkon duke 
ndarë, ose ndan duke bashkuar - ky është thelbi i 
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ndërselltësisë, Librat e Moisiut janë libra të 
ikonoklastisë, Konstandini V: piktura paraqet 
vetëm një nga natyrat e Krishtit, natyrën e tij të 
përkohshme tokësore, kjo është blasfemi e rëndë se 
natyra e dytë ajo më sipëroreja, natyra hyjonre nuk 
paraqitet dot në pikturë, kështu lind nekrofi lia ndaj 
teologjisë së ikonave - ikona e mirëfi lltë nuk është 
pikturike, ikona e mirëfi lltë është eikristia, Krishti 
zgjodhi lëndët eukaristike, bukën dhe verën për të 
mishëruar trupin dhe gjakun e tij te njerëzit, ja, dhe 
ky libri im që ti po lexon pikëllueshëm e ndoshta 
me ngulm të bezdisur e vështirësi analfabeti, o 
lexues i rastësishëm, i kapur më tepër në një kurth 
mendor është nje eukrasti e Mona Lizës që ti ta 
gëlltitësh ngadalë dhe ritualisht lëndën magjioke 
të ëndrrës së rrezikshme dhe gati satanike të 
Leonardo Da Vinçit,... estetikat janë forma të 
eukaristisë së Krishtit, që nga mozaikët rrotullorë 
të Pagëzimores së Butrintit e deri te portreti i Mona 
Lizës... nëse e përfytyrojmë tërë njerëzimin si 
Guliverin e Suiftit ahere është e domosdoshme të 
kemi një eukaristi për të - është ky portreti i 
papërsëritshëm më i Mona Lizës... Krishti vetë nuk 
do ta ngatëronte Mona Lizën me Maria Madalenën.... 
Joan Miro ka shtatë duar - kështu thotë Octavio Paz 
për të o Leonardo, e ke idenë se kush është Miro, 
shtatë duar në formë veshësh për të dëgjuar shtatë 
ngjyrat, shtatë duar në formë këmbësh për të ngjitur 
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shkallaren e ylberit, shtatë duar në formë rrënjësh 
për të qënë gjithkund dhe përherë në gjelbërime 
shkretëtirash, shtatë duar për t’i rënë daulles së 
hënës, për të mbjellë zogj te kopshti i yjeve, për të 
shkruar legjendën e shekujve të boblave të detit, 
për të sajuar ishuj te oqeani i të gjelbrës, për të 
krijuar një femër, duke përzier natën me ujë, me 
muzikë dhe elektricitet, e kuqja hapi sytë, e zeza 
tha diçka të pakuptueshme dhe e kaltra u ngrit e u 
rrëzua në pllajë, ngjyrat e tjera si zogj hapën krahët 
dhe fl uturuan te një xham i thyer, telajot u dogjën 
si këmishat e Helenës së Trojës dhe të Mona Lizës, 
shkruboheshin luanët dhe merimangat, qielli u 
mbush me trikëndësha, sfera, disqe, gjashtëkëndësha, 
në fl akë, nga zjarri u bë shkrumb e hi hambari 
planetar në qendër të hapësirave, nga grumbulli në 
hi bulëzuan fl utura, peshq fl uturues,, gramafpnë, 
zëçjerrë, çka ky kopsht grurë, apo varka, çikrike, 
apo balerina(?) ca vullkane portativë shoqërohen 
me fyshekzjarret,, sytë janë mbretëri ku hyjnë e 
dalin alfabete tyë ngeshëm,, dikush e përshëndet 
vdekjen me një batare barbarozash ujëvara është 
një vajzë që zbret shkallët duke qeshur si marrë, 
vështrimet mbillen si fara magjike, çfarë arë e 
mrekullueshme kjo Mona Liza, si do ta mbbjellim 
këtë portret me vështrimet e pasardhësve dhe të të 
palindurve akoma (?)... tri fi lozofët e kahmotshëm, 
ai i “zjarrit”, ai i “ujit”, ai i “ajrit” ndoshta ishin tre 
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magët dhuratësjellës për Krishtin e porsalindur, në 
shpellën e betlehemit ku rrinte shtrirë Maria me 
shëmbëllimin e Mona Lizës lehonë, vdekja e 
pikturës, o Leonardo, është ,e e tmershme se sa 
vdekja e njeriut psa diu posititis laethum 
praedixerat astris Uranie... çbotë e një bukurie të 
mbinatyrshme është fra Angjelikut,  shih 
kompozimin e tij mbi shën Domenikun, janë të 
hapura të tëra mundësitë si në ëndrrën surrealiste: 
shenjat aty nga dëshpërimi u bien me kokë mureve 
prej mermeri të kuq, lutësit mbartin në qafat e prera 
(pa koka) yje të zjarrtë, përflaket kozmosi i 
kardinalëve, engjëjt këmbëzbathur janë si 
haluçinacione, më tej martirizimi patetik i shën 
Kozmait dhe shën Damianit, refrenca të vetmisë që 
justifikon ananizmin, sterilitetin, zhdukjen e 
konceptit jetik dhe epshburues të femrës si të tillë, 
si zanafillë satanike, e shkatërimit, përmbysjes së 
çdo virtuti... ku do të futesh tani o e pambrojtura 
Mona Liza (?), Isida e thandruar në granit e gjelbër 
i jep sisa fëmijës hyjnor mbi varret egjyptiane dhe 
ka kokën e qenit, Zonja e Bekuar si një bjondinë 
fjorentinease i jep gji princit të vogël, sa shumë 
simbole të kalueshmërisë dhe të simetrisë së artit, 
të krenarisë, të cikleve, të tauytologjisë,... 
papërshrueshmëria e gjithë kësaj është tepër e 
dukshme, Galeni, mjek dhe fi lozof në kohën e Mark 
Aurelit e ka luftuar legjendën kanibaleske se të hash 
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mish të njëmendë njeriu mund të shërohesh nga 
çdo sëmundje e frikshme dhe e pashërueshme, 
shiko, si e ka kompozuar tablonë Ticiani për shën 
Marinë, dihet, se shën Katerinë është martirizuar 
në kohën e perandorit Maksenc, se midis tyre është 
vendosur pa asnjë arsye një lepur në art veprojnë 
magnetet e formës, në rrugën e njeriut arti është 
paraqitur si pantera misterioze, që i preu rrugëtimin 
dantes, leonardo nuk dyshon mbi epërsinë e 
pikturës mbi muzikën, muzika avullon sapo lind, 
qëndron mbs pikturës, e cila më perdorimin e llakut 
u bë e pavdekshme, valery: ç’mund të jetë më larg 
nesh se sa pretendimi i Leonardos se piktura është 
qëllimi më ilartë dhe shfaqja më e thellë e dijes, 
madje - sipas bindjes së tij, e tillë që nxit dijen 
universale, kurse ai vetë nuk iu tremb një analize 
teorike, para së cilës, për thellësinë dhe saktësinë e 
saj, ne sot qëndrojmë pa mend, arti është një lloj 
mbretërie  metafi zike e historisë, idolatria e natyrës 
nuk është e barabartë me idolatrinë e pikturës artisti 
është një qenie e Zodiakut që zvarritet në tokë, një 
qytetar i Parajsës i internuar në Ferr, sa më tepër 
vlera e kulturës së pikturës sekularizohet, aq më 
pak të përcaktueshme bëhen përfytyrimet mbi 
thelbin e unikalitetit të saj, Hegel: ne jemi larg asaj, 
që veprat e artit t’i nderojmë hyjnisht dhe t’u falemi 
atyre - mbresa që na lenë ata ka një natyrë të veçantë 
dhe ajo që ata zgjojnë në shpirtin tonë ka ende 
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nevojë për një test të saktë, piktori dhe poeti 
alegorinë e kanë shtëpinë e tyre, buzëqeshja e Mona 
Lizës dhe buzëqeshja e teorizuar nga Bodleri dmth 
“L’essence du rire”, ide e shtjelluar e të qeshurës 
satanike, e të qeshurës si emblemë, sepse alegoria 
e shihte kufomën vetëm nga jashtë kurse Bodleri e 
sheh atë nga brenda, shëmtia te surrealistët është 
rezervuar i vërtetë i bukurisë, trupi i të droguarit 
është kthyer në një kaleidoskop, pra në një pikturë 
të sëmurë apo në një sëmundje pikturike,... Epikurt: 
çdokush del nga jeta ashtu siç ka hyrë, arti të ndjek 
si vesi, se tha dikur Virgjili se mund të kapërcesh 
dete, humnera të lesh pas qytete e perandori po 
veset e tua do të ndjekin pas kudo, të vdekshëm 
janë tërë vdekëtarët po cilësitë e tyre nuk janë të 
vdekshme, origjinali zhduket piktura e tij mbijeton, 
të gjitha pikturat pa përjashtim janë një formë 
shkrimi me fi gura, piktura moderne po rikthehet  
te hieroglifet kineze që janë më afër natyrës dhe 
meditimit abstrakt të natyrores, pra me simbolikë 
se artet fotografi ke, Firence ëhtë Athina e Rilindjes 
Italiane, lufta midis gelfëve dhe gibelinëve arriti 
kulmin në 1213, Dantja vdes në 1331, Dantja është 
arti midis Skillës dhe Karidbës së politikave të 
çmendura,, Dantja në fi llim qe gelf e më pas gibelin, 
shkroi vargje për partinë e tij, po Dantja qe i 
detyruar t’u qepej fj alëve të Italisë si të lishte të 
bënte me një tufë kuajsh të egër që nuk kanë vënë 
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kurrë shalë mbi shpinë, Xhotoja e pikturoi fytyrën 
e rreptë të Dantes ashtu si profeti Çimambue është 
pionieri i pikturës moderne në Itali por Xhoto 
s’është nxënës dhe ndjekës i Çimambues, Xhoto ka 
ndikim nga miniaturat franceze, lashtësia doli nga 
thellësitë e zbulimeve arkeologjike si një gurë e 
freskët magjike dhe njomi tërë botë, Çimambue, 
Xhoto, Xhiberti, Brunolesku, Donatelo nuk janë 
veçse hije njerëzish të mëdhenj, Leonardo Da Vinçi 
nuk ka mjegullim rreth vetes, ndonëse jeta e tij 
intime në krahasim me Mikelanxhelon dhe Rafaelin 
paraqet disa zona të mistershme, në veprën e vet 
rreh qartë zemra e artistit, Leonardo është shumë 
i afërt, gjithmonë na duket se e kemi takuar dhe me 
siguri do ta takojmë përsëri, buzëqeshja e Mona 
Lizës është si deliri i mbretit shekspirian Lirit në 
natën me shtrëngatë... nuk mund të harrohet 
përshkrimi i Sibilës Kumea, femra e shenjtë dhe e 
shtrigëruar e profecive brenda shpellës së errët nga 
ana e poetit Virgjil “e ka pushtuar marrëzia e 
hakmarrjes, ajo shpreson të nxjerrë jashtë gjoksit të 
saj vetë Perëndinë e tërëfuqishme” po sikur në vend 
të Sibilës Kumea të këndonte Virgjili për Mona 
Lizën (?), kush është më e rëndësishme hapësira 
apo ikonografia, boshllëku, apo kozmosi i 
ikonografi zuar, shpirtrat, apo maskat, metapsikoza, 
apo fl uturimi i shpirtrave, çdo maskë është banesë 
e shpirtit, edhe Mona Liza është maskë e një 
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padukshmërie shpirtërore, Franc Kafka: nuk 
ndihem mirë veçse në hiç, jam një hiç i vërtetë, jam 
ajo që mungon, dhe unë mungoj pikërisht në një 
botë, ku unë duhet të isha për ta gjykuar, ku është 
morali në “exempium vitae”, a mund ta kthesh 
mistikën në algjebër, apo muzgjet në ekuacionet 
diferenciale, Lotreamoni besonte në natyrën korale 
të poezisë, po edhe piktura ka një natyrë më tepër 
korale, Mona Liza është një, ata, që e shohin janë 
me miliarda, çdo dashuri na çliron me anë të 
mrekullisë së vet, më shumë se tridhjetë miliard 
imazhe i sit pëlhura e trurit të njeriut brenda dy tri 
çasteve, çdo incizim i këtillë, ose pasqyrim i 
imazheve plotësohet nga rrethi i madh i mbamendjes 
sipas ligjeve të kujtesës - ja, një fushë e re akoma e 
pazbuluar, teknika kinematografike e cila, me 
simultanitetin e vet të imazheve, që e ka hutuar 
fi lozofi në prej Bergsonit e këndej, gjithsesi është e 
dobishme dhe interesante të përdoret edhe për 
rastin e një imazhi kinse të vetëm siç është Mona 
Liza, perënditë në gliptoteka, perënditë në atriumet 
e parimeve shkencore, perënditë nëpër kisha dhe 
në aulat e universeteteve, perënditë politike, 
perënditë në estetikën përherë të dyshuar dhe të 
përdhunuar, perënditë në qiell, nënujë dhe nëntokë, 
perënditë brenda tabletave të ngjyrave, perënditë 
si forma transparente te veshjet e garderobave, 
perënditë me erë të fortë amoniaku të urinës në 
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WC-të e qytetërimit, sa shumë perëndi, sa të 
pamjaftueshme, Mona Liza nuk do të jetë ateiste, 
por dhe nuk guxon që të falet, të lutet dhe të besojë 
në verberinë e shumësisë fatale, realiteti është një 
kakofoni, pse e ofendoni Kandinskin, duke mos e 
quajtur një qënie të kakofonisë, piktorë madhështorët 
fërkojnë omeletin abstrakt të frymëzimeve të tyre 
gjithësia kumbon, piktura dhe muzika janë 
shkathtësi të afërta, se forma mund të jetë e 
pangjyra, po ngjyra kurrë nuk është e paformë, 
Kandinski: e kuqja është pafundësi, ahere e kuqja 
onufriane është pafundësi e kufi zimeve të shenjta, 
kush e shkruar një fi lipike të zëshme antiabstrakore 
(?), ngjyrat janë atribute të gëzueshme si zilkat e 
vogla të Arlekinit, grafi stët rrudhin buzët, grafi stët 
janë si matematika e Bulit e bazuar jo në sistemin 
numerik dhjetor po në sistemin dyor, nëse e bardha 
nuk është ngjyrë ahere pse e zeza qenka ngjyra, apo 
me grafiken kemi të bëjmë me dy mungesa të 
ngjyrave, mungesa apo alibi të trishtueshme dhe të 
frikshme të ngjyrave, grafi ka asgjëson vetveten, po 
edhe koloristët më të çmendur e kanë zili dhe e 
imitojnë fshehurazi grafi kën, Bodleri: piktorët janë 
fenerët e ndezur në mjegull, Leonardo Da Vinçi 
është pasqyrë e thellë, pa dritë, ku engjëjt e bukur 
mësojnë të buzëqeshin, të ravizuar nga hieja, duke 
mbledhur mistere, mbi akuj e pisha, që mbyllin 
peizazhin,, Mikelanxhelo ngatëron Herkulin me 
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Krishtin, ngre në hapësira fantazma - kallëpe për 
derdhje në bronx, qëniet prej mermeri grisin qefi nët 
e ngrenë kapakët e rëndë të sarkofagëve, Modiliani 
qe hebre nga fisi i nohur sefard, pasardhës i 
hebrenjve të dëbuar nga Spanja e të vendosur në 
Provansë të Francës, në Kalabri të Italisë dhe në 
Berat, Vlorë Ulqin të Shqipërisë, Tristan Tzara bëri 
një zbulim gati pikturik - rreshti i fundit i baladave 
të Fransua Vijoni qenkan të shifruara, aty poeti 
thotë të vërtetën për dertet e veta dhe krimet e veta, 
përpara Afërditës së Milos u mallëngjye edhe 
Hajneja hokatar, Stendali e ka quajtur pikturën e 
Xhotos të shemtuar, Xhotoja të kujton ikonat, madje 
dhe Mona Liza, gratë e Botiçelit nuk janë trashaluqe, 
faqekuqe si në tablotë veneciane nuk janë as kockë 
e lëkurë e tejet të amëshuara si te Memligu dhe te 
Van Ejku,, shkolla bolonjeze për 300 vjet ruajti 
kanonin e artit konvencional, eklektik, tabloja e 
Guernikës u bë përpara Hiroshimës, Pikasoja e ka 
profetizuar bombën dhe apokalipsin atomik, David 
Burluku me këmishën e verdhë futuriste recitonte 
poezinë “Burri me barrë” - kjo nuk është aq e 
pabesueshme se sa të poetizohej shkatërimisht 
“Mona Liza me barrë”, artistët vetëquhen çifutë, 
protestantë, katolikë, në fakt ata janë ateistë, 
Virchow: kam hapur në autopsi shumë kufoma po 
nuk kam parë ndonjë shpirt në to, po autopsia e 
çdo pikture është autopsi e shpirtit ka një qytete 
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shpirtëror, bërë nga arkitektë dhe matematikanë 
shpirtërorë, shembete një kështjellë si letrat e 
bixhozit, Matisi - ngjyrën, Pikasoja - formën, dy 
udhërrëfyes të mëdhenj drejt një synimi të madh, 
Gëte: piktura duhet të kërkojë dhe të gjejë basin e 
saj të pandërprerë, kompozimi i ndërlikuar është 
kompozim simfonik, piktura që buron nga brenda 
sipërfaqeve është një formë primitive e mesmerizmit, 
edhe muzika mund ta shmangë shtrirjen në kohë, 
ndërsa piktura mund ta përdorë këtë shtrirje, një 
vepër muzikore jeton në kujtimin tonë edhe si një 
tablo, copat e një pikture të vetme mund të shihen 
veç e veç sipas “kontrapunktit pikturik”,, të 
mbartesh, apo të transportosh muzikë mbi pëlhurë 
është të shkruash mbi letër me flakë në duar, 
trekëndëshi mistik shihet qartë te kompozimi 
trekëndësh i Sezanit “Gratë që lahen”,, Merejkowski: 
mjeshtri i madh dhe i shumanshëm Leonardo Da 
Vinçi pati imagjinuar një sistem, apo më mirë një 
gamë lugësh të vogla për të marrë me to ngjyrat e 
ndryshme, kjo shpikje do të bënte mundësuar një 
hrmonizim mekanik, një nga nxënësit e Leonardos 
si u torturua më kot në dështime të shumta për të 
vënë në punë këtë mjet ndishmës, pyeti i dëshpëruar 
njerin nga shokët e tij, se si i përdorte vetë mjeshtri 
lugët e vogla, “mjeshtri nuk i përdor kurrë” qe 
përgjigjia e shokut, ngjyrat përdoren edhe si shkallë 
hierarkike, në artin bizantin aureolat janë të arta 
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për perandorët dhe profetët dhe ngjyrë qielli për 
personazhet simbolike  (pra për qeniet me 
ekzistencë tërësisht shpirtërore), Gëte: artisti është 
zot po edhe skllav i natyrës, pasioni i Leonardos 
për kuajt rishfaqet më vonë te Bajroni dhe Alfi eri, 
kur Leonardo donte të pikturonte kokën e Meduzës 
grumbulloi fi lliisht gjithfarë gjarpërishnjsh dhe 
zvaranikësh, zhaba dhe bretkosa, i futi në një vatër 
i ngacmoi, i tërboi, i vuri në lëvizje ankthi dhe pasi 
i studioi lëvizjet e tyre pikturoi fytyrën nguronjëse 
të Meduzës,, Savonarola kërkonte një krishtërim 
platonik, jo aristotelian, Piza ishte kartagjena e 
Savonarolës, objekt i anatemës së tij dhe ajo duhej 
të zhdukej, ai fl iste me fraza të shkurtra pa përdorur 
mbiemra, i urrente kundrinat, po entuziazmi i tij i 
hatashëm shdërrohej në fund të fundit në fanatizëm 
dogmatik, fra Angjeliku në fi llim imitoi Xhoton, më 
vonë bëhet vetvetja, pikturat morale të fra Angjelikut 
kanë bërë për njerëzimin më tepër nga ç’kanë bërë 
fj alimet gjëmimtare të Savonarolës, të cilat kumbuan 
po jo gjithmonë lanë gjurmë, kështu piktura e 
mundi fj alën, e fi ksuara të lëvizshmen, fl uturaken, 
ajrore, pse Leonardo vdiq në Francë dhe jo në Itali, 
pse Mona Liza ndodhet në Luvër dhe jo në Romë. 
ç’do të thotë të ngjizesh në Itali dhe të lindësh në 
Francë, e vërteta është në mes, historia është makthi 
nga i cili përpiqemi të zgjohemi e nuk po zgjohemi 
dot,, Xhojsi është Hamleti i shkrimit, po so i Mona 
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Lizës, Leonardoja është babai i vetvetes është dhe 
gjyshi i tij i së shkuarës edhe famija që do ta kujtojë 
nga e ardhmja, nuk bëhet fj alë për fl irt të Leonardos 
me Mona Lizën për shtatz ëninë e kësaj të fundit 
dhe të lindjes diku në fshehtësi të një fëmije si një 
fëmijë jashtëtokësorësh, deri më sot të fshehur 
padukshmërisht, Wilde: patriotizmi është streha e 
fundit  e maskarenjve,  determinizmi dhe 
jodeterminizmi janë pasuri e të vetmit sistem, 
virtuti dhe vesi i sistemit, deti është vetë të 
vështruarit në kohë - anglisht sea, det dhe folja see, 
shoh, janë fonologjisht kaq të afërta dhe në lidhje 
me Mona Lizën e kthejnë atë në një pirate amazonë 
të detit dhe të shikimeve sekrete,... Lukiani: zhdukja 
e bestytnisë është edhe zhdukje e religjionit, 
kanibalet e Montenjit kanë virtutet qe ne njerëzit e 
sotëm nuk i kemi, hyjnesha Ydgryn kishte një grup 
të ngjashëm me veteveten, qeni i Odiseut i përshtatet 
temës së nosFos-it, ose mbylljes së plotë të lëvizjes  
ciklike. Mona Liza thurr si Penelopa pëlhurën e 
portretit të vetvetes për Odiseun Leonardo. Zoti 
është përherë një Zot Diell, që lind çdo mëngjes dhe 
vdes çdo mbrëmje, simbolizmi alkimist ka 
përvehtësuar hermafrodizmin, kozmologjia është 
një formë dinake e poezisë dhe formë e rëndomtë 
e pikturës së Zotit, Zotit, dymbëdhjetë shenjat e 
Zodiakut janë rregulla bazë të gramatikës së 
përfytyrimit letrar dhe të astrologjisë fi gurative, 
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universi ptolometik është jë kornizë e simbolizmit 
botëkuptimor, te Dantja lëvizja e përpjetë bëhet 
përmes Purgatorit, Purgatori është femër, është 
Mona Liza, na ndërmjetëson në dlirësim kozmoteist 
nga Mesjeta te Modernja, nga kisha te universiteti, 
nga shkrimi i pergameneve te Gutembergu, nga 
Shen Maria te vajzat e Avinjonit të Pikasosë, Mona 
Liza është murgesha e një bashkësie ezoterike… 
nuk pjell të tjerë, as  vetveton po nuk është shterpë…
para se të lindja unë ishte Mona Liza, para saj qe 
Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe gruaja e tij Donika 
Arianiti, par tyre Ana Komnena, murgeshë dhe 
dijetare e internuar në një ishull të Bosforit, para 
Anës Safoja, më delikatja dhe më fatkeqja femër, 
para Safos qe Homeri, para tij Akili dhe Elena e 
Trojës, para tyre Zeusi i Akrokeraunëve dhe 
përpara Zeusit majmunët dhe breshkat, para tyre 
klyshët e mahnitshëm të dinosaurëve, para tyre 
epokat paleontologjike, ende më përpara Big 
Bangu... ???, “Ç’bënte Zoti përpara se sa të krijonte 
Qiellin dhe Tokën?”, pyet shën Agustini dhe i 
përgjigjet vetvetes “Nuk bënte kurgjë”, brenda 
qelizave të mia ka në të vërtetë miliona sahate të 
vegjël të Zotit, Zotit, se koha ka fi lluar me Njeriun, 
koha si kuptim, kurse koha si pakumtimësi e është 
përpara kokëshkrepjes gati të çmendur të Zotit, për 
të krijuar Njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet 
mëkatare dhe krenare, nëse Zoti, Zoti, do të ishte 
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tigër, ahere Mona Liza do të kishte shëmbëlltyrë 
tigreshë, sepse Zoti, Zoti pikturon vetveten, është 
Narcizi, që mahnitet dhe dashurohet me fytyrën e 
vet, por piktura është një histori paradoksesh, 
Xhoto, ithtar i kërkujt veç vetvetes del nga korraca 
e muzgut të Mesjetës, për të nxjerrë në dritë artin 
antik të varrosur prej shekujsh - këhtu thotë 
Bokaçio, në afreskat e Xhotos në Padova në 1303-
1306 shikuesi e ndjen veten brenda pikturës, Xhoto 
revolucionarizoi traditën gotike, i takon kurora e 
marathonomakut të pikturës së re evropiane, 
Mazaço e shpiku i pari sfumaturën, që Leonardo 
Da Vinçi e bëri një sintaksë të përhershme, dritëhija 
e Mazaços është përkryerja e modelimit tripërmasor, 
Donateloja shënon ndarjen e skulpturave nga 
arkitektura, Mazaço bëri të njëjtën gjë me pikturën, 
Van ejku krijoi nga misteri i dritëhijes atë që njihet 
si “perspektiva ajrore”, tabloja e Van ejkut “Arnolfi ni 
dhe gruaja e tij” tregon, se edhe Mona Liza kishte 
pasur  mundësi të martohej, Mikelanxhelo këputi 
limitet dhe vargonjtë konvencionalë dhe skulpturat 
e tij janë si simfonitë e Bethovenit në mermer, 
Rafaeli është më delikati, po jo më i përkori, piktura 
e tij ka konceptin neoplatonian, ai bën barazpeshimin 
e formave, Rafaeli, duke vdekur një vit më pas 
Leonardos shënon perëndimin e Rilindjes së Artë 
italiane, nëse ka një të “kuqe veneciane”, “të kuqe 
onufriane” ka dhe një “të kuqe të Ticianit”, Ticiani 
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e kuptoi me largpamësi magjinë e ngjyrave, kurse 
Tintoreto qe një Shekspir i pikturës, nuk i duronte 
dot zinxhiret dhe sikur këto të ishin prej ari të 
zbukuruart me diamante, se Ticiani qe piktori i 
fundit gjenial i një epoke rilindase dhe Tintoreto qe 
piktori i parë i manierizmit, në portretet e Tintoretit 
gjejmë sfonde mistike të populluara nga turma 
grash, të shfrytëzuara, të ardhura nga bota e 
ëndrrave ashtu si vijnë që përtej Ofelia dhe 
magjistricat e Shekspirit, më tepër, se sa rregulave 
intelektuale piktura e tij u bindet vrulleve 
shpirtërore, ndaj Tintoreti është prindi shpirtëror i 
El Grekos, i Gojës dhe tërë piktorëve që janë 
frymëzuar nga besimet dhe folklori popullor, po 
kush është vëllai i vogël i Leonadro Da Vinçit, sipas 
Engelsit ky vëlla i vogël është Albert Dyreri, për të 
cilin shprehja më e epërme e artit është thjeshtësia, 
zbuluesi i të fshehtave të gravurës, ithtari i ngjyrave 
të pikturës veneciane dhe gjeometrisë pikturike 
leonardiane, madje edhe të shpikës arkitektë, 
mekanikë, teoricien i fortifi imeve, autor i “Katër 
libra për përpjestimet e trupit të njeriut “Piter 
Brygeli vesh petkun e alegorisë te tabloja “Triumfi  
i Vdekjes” ai pikturon fshatarët gjatë një martese, 
sikur midis tyre të vinte dhe Mona Liza, padyshim 
që do të këndonte dhe do të dëfrente, do të zhvishte 
kostumin arstokratik, Nikolla Puseni i rikthehet 
pikturës gjeometrike, atë fi lozofi a e Dekartit e ktheu 
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te Da Vinçi dhe Pietro Della Françesku që kanë 
pikturuar, duke u bazuar në shpërndarjen 
harmonike të rrethit, drejtkëndëshit dhe trikëndëshit, 
te kulti i anatomisë dhe ligjet e palëkundura të 
optikës, Delakruaja e ka quajtur Rubensin “Homeri 
i pikturës” - a thua?, Rubensi  është prind i zjarrit 
dhe i entuziazmit në pikturë, i eklipsoi të tjerët jo 
vetëm nga forca e përsosmërisë po edhe me shpirtin 
njerëzor, kurse me Frans Halsin vdes imazhi italian 
për njeriun, Rembrandi përdor një paletë të ngjyer 
me rrezet e Diellit, Rembrandi bën vetëportretet e 
tij një eri Mona Lizash mashkullore, me rrudha dhe 
me thinja, Vermeri është “sfi nksi i Delfi t”, këtë 
piktor të harruar e zbuluan poetët Teofi l Gotjeja dhe 
vëllezërit Gonkyr, vetëm Vermeri dinte të mbante 
një raport midis së verdhës dhe blusë, të kuqes dhe 
së verdhës, Velaskesi e ka ndjerë forcën e portretit 
të Mona Lizës por bën portrete sipas mënyrës së tij 
të papërsëritshme, piktori i rokokosë Antuan Vatoja 
ëhtë si Mozarti, muzikanti më i madh i muzikës 
rokoko, stilin gjenial në pikturë mund ta sjellë 
bashkimi i Leonardo Da Vinçit me Francisko Gojën, 
stili i Xhotos me Brakun, stili i Rafaelit me 
Modilianin, stili i Van ejkut me Mironë, stili i 
Karavaxhos me Kokoshkën, stili i Botiçelit me 
Salvador Dalin, stili i Hieronim Boshit me Pikasonë, 
stili i Dyrerit me Van Gogun, stili i Mikelanxhelos 
me Xhiakometin, stili i Onufrit me Gotuzon, stili i 
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Fidias me Maleviçin, stili i Çimabues me Balthus, 
Leonardo, Leonardo e di ti se si imazhet e tua mund 
të hollivudizohen nga Spilbergu i paturpshëm, që 
Mona Liza të bëjë sfi lata... si Klaudia Shifer? ...  pse 
luani është totemi i shën Markut, engjëlli për shën 
Mateun, demi për shën Lukën dhe shqiponja për 
shën Gjonin, Mona Liza për (anti)shenjtin Leonardo 
është Afrika, paruka e mbretërve të Luvrit, paruka 
e Molierit në kokën e balzakut apo të Rene Sharit, 
engjëlli është qielli, iniversi transdesencal, mesazheri 
hermesian, paralajmëruesi, marathonomaku i 
qielltokës, i sotnjeriut, i enfl erzgjimit, i agimnatës, 
i sinkretizmit ytë kohëshqisës, është  simboli i 
antropomorfi zmit të tëra feve dhe kuloteve, Flemi 
është korrida spanjolle, gjaku poetik i Lorkës, është 
kozmosi budist i vetëflijuar për vetveten, është 
altari i Hyut të pamposhtur të Drtës, Mithras, është 
tërheqësi i parmendës së plugimit mistik të 
mendimit, është Minotauri kretez dhe dantesk, 
shqiponja është fluturimi cezarian mbi ujërat e 
ngushta të Rubikonit që ndan trupin nga shpirti, 
realen nga mrekullishpikja, sendin nga metafora, 
nëntokën nga Jeruzalemi fluturuae Qiellor, 
gjysmëflamuri shqiptar, heraldika dukagjinase, 
zogu i gojëdhanur i Pirros së Madh, që nuk vdiq 
nga një glasë-tjegull në kokë, apo nga rënia e një 
breshke lëshuar në lartësi nga një shqiponjë mbi 
kokëlakuriqen e slogët të gjeniut Eskil, shtë 
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imagjinata me krahë e tërë apokalipseve letrare të 
gjuhës sanskrishte të vdekur, të etruskëve të 
paraqitur ndërmjet afreskave të shpellëvarreve të 
purpurt, tempullorë të nëntokshëm, Mona Liza 
është vetë shën Madalena mëkatare, që e dashuroi 
e u bë apostulle e Krishtit, objekt i sa thashethemeve 
të harruara, por të anatemuara dikur nga Simon 
Çudibërësi, i mençur, trim, që përfundoi si një qen 
heretik, Mona Liza është Ungjillorja e Pestë ashtu 
si Kalorësi i Pestë apokaliptik krejt i ndryshëm nga 
katër kalorësit e vdekjes, pra i përtejvdekjes Mona 
Liza është Liza në Botën e Çudirave të katër Ungjijve 
të quajtur sinoptike dhe kanonike, arti gotik është 
ngrtitja në lartësi e një sistemi nervaturash të 
arkitekturave, një parakubizëm i keqkuptuar si një 
kultizim i trikëndëshave dektike egjyptiane e 
faraonike, jo lartësia po thellësia kompozicionale 
dhe dritëhija na çon te Mona Liza, Pietro Kavalini 
u mërzit pse piktura bizntine dhe gotike nuk e njihte 
perspektivën dhe u kthye nga piktura antike, 
Xhotoja e përbuzte përvutjtërisht shkencën dhe 
kishte frikë të pashpjegueshme nga anatomia dhe 
neveri nga autopsitë e kufomave, te ai mungon 
pasqyrimi i ajrit, dritëhija nënvleftësohet, 
materislizimi i peizazhit e bën atë një paraardhës 
të simbolizmit anarkist, pikturist, kafshët nuk 
ekzistojnë veç zogjve, që u predikoi shën Françesku 
i Asizit, Firenceja e shtypi revolucionin e quajtur 
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Çompi dhe kjo qe si të shkatërronte një Komunë të 
Parisit, të parakohshme pesë shekuj, në 1435 u 
vendos tirania, absolutizmi po ama në 1439 u 
themelua Akademia e Re e Platonit me humanistin 
e madh Marsilio Fuçinon, boblioteka e dorëshkrimeve 
të Bizantit, u teorizua për respektimin në arkitekturë 
orderi i projektuar si sistem hapësinor stereometrik, 
krijimi i hapësirave të brendshme, planimetria 
gjeometrike idelae, pitagorike si rrethi, katrori, 
rombi, po jo spiralja e mallkuar fi lozofi ke, Leonardo 
Da Vinçi propozoi strukturën e re të qytetit, 
kompozimi qendror ideal gjithashtu, planimetri 
rrethore, sistem rrugor  radiocentrik, në 1433 
Donatelo në Pdovë për dhjetë vjet me rradhë bëri 
e derdhi në bronbx monumentin ekuester të Erazën 
Di Ninit të quajtur “Gatamelata” (“Macja laramane”) 
- një simbol totemistik ungjillor i tërë skulptorëve 
në të tëra kohërat, Mazaçoja i pavdekshëm jetoi 
vdekshëm vetëm 27 vjet, kapelja Brankaci është 
tempulli i kryeveprëve të Mazaços , në fytyurën e 
një prej apostujve Mazaço pikturon tiparet e 
Donatelos, dy shekuj më vonë Mikelanxhelo kuptoi 
me vonesë titanizmin e afreskave skulpturore të 
Mazaços, - ç’t’i bësh , nuk janë shumë, po as dhe 
pak dy shekuj, Sandro Botiçelli qe melankolik, po 
edhe tinzar i pavullnetshëm, nuk është në art 
revolucionar si Xhotoja, vdiq në 1510 depresiv 
përherë nën ndikimin e Savonarolës, figurat e 
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Botiçellit janë të zhveshura nga monumentaliteti, 
dramatizmi nuk ekziston, qe piktor poet që kërkoi 
të harmonizonte mjetet e poezisë me ato të të 
pikturës, synoi përsosmërinë e formës, linjës i 
nënshtroi volumin, e hapësirën, ngjyrat, ritmi i tij 
linear ka një muzokalitet të mahnitshëm, subjekti i 
tablosë së tij “Lindja e Venerës” është frymëzuar 
nga poezitë e poetit të Firences Anxhelo Poliçiano, 
Petro Dela Francesku bëri afreskun “Ëndrra e 
Konstandinit të Madh” po perandori ilir pa në qiell 
jo kryqin, po krizmën mithriastike, ushtarët e tij, 
po ilirë, qenë të tërë mitriastikë, kryqi është njeriu 
në këmbë me duar të hapura anash... afreskat 
egjyptiane të qëmotshme të Tebës japin vëllimin e 
trupave të njerëzve, duke ruajtur tejdukshmërinë 
e veshjes, ngjyrat qenë të përcaktuara në shekuj” 
kafj a në të kuqërremtë për burrat e verdha për gratë, 
është fjala për ngjyrate lëkurëve të sekseve të 
ndryshme) - imagjinoni një Mona Liza vetëmn të 
verdhë, një Leonardo vetëm në kafe të kuqërremtë 
(sa çudi - vetëpportreti i Leonardos është vërtetë 
në këtë ngjyrë të dyfi shtë të nuancave të së kuqes 
dhe të kafesë), arti arkaik grek i kurosëve ka trajtim 
dekorativ të fl okëve dhe një buzëqeshje kanonike 
të thatë, parimi i izoqefalisë është tejet i palëkundur, 
zotërues, tërësor, apolonët arkaikë janë gati të njëjtë 
në artemisët arkaikë, bluja e verdha dhe e kuja janë 
sekreti i afrekave të pallatit të Knososit, që çuditi 
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sër Artur Evansin, arti helenistik i Aleksandrisë ka 
në qendër kultin e Afrëditës,, Botiçelli u pikëlluia 
deri në paskajshmëri nga djegja e gjallë në jarr e 
Savonatrolës, që e quante si një Krisht të Dytë, 
Botiçelli e ka ndjerë shumë paqëndrueshmërinë e 
kohës dhe të moralit, fytyrat e pikturuara nga 
Leonardo Da Vinçi janë përherë pak femërore, me 
sy ëndërrimtarë fytyrat leonardiane janë përherë 
në formë vezake, ose ovale të çuditshme, Papa Juli 
II ngarkoi Bramanten për të projektuar “Shën 
Pjetrin”, Bramantja u frymëzua nga skicat dhe idetë 
e Leonardo da Vinçit dhe nga elementet e stilit të 
Albertit, te projekti i “Shën Pjetrit” janë shprehur 
në mënyrë të përsosur aspiratat e Rilindjes së Artë, 
kompozimi lartësohet me kupolën gjysmësferike 
të ngjashme me Panteonin,, engjëlli i Leonardos të 
ri ishte më i bukur se sa fi gurat e Verokios, kjo e 
dëshpëroi Verokion dhe e la pikturën dhe u muar 
deri sa mbylli sytë me skulpturë po ngushëllim nuk 
gjeti, o nuk i bëri pritë dhe nuk e ftoi në duel për ta 
vrarë, Leonardon si psh Pushkinin, përfytyroni një 
duel të Leonardos me kundërshtarin e Pushkinit 
për nderin e gruas së përdalë të Pushkinit diku afër 
Kullës Ejfel, ndërsa Pushkini të tërhiqej në një 
manastir rus të qoftëlargët me Mona Lizën  për t’i 
mësuar stilet seksuale, kamasutrën e vërtetë dhe 
për të shkruar për këtë përvojë një libër që do të 
mbetej ne jetë të jetëve apokrif... erdhi Engjëlli i 
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WC-ve dhe tha: piktura është jashtëqitja e tabletave 
të ngjyrave, më kot bëni sikur nuk e besoni, 
Hollandezi Fluturues kishte ekuipazh ca djaj 
pulëbardha e albatrosë të dehur, nukmund të 
ndalonte kurrë udhëtimin ajror nëse nuk e 
dashuronte ndonjë femër, mbas njëmijë Vjet 
kërkimi absurd Hollandezi Fluturues u dashurua 
nga Mona Liza, sepse ajo u bë xheloze ngaqë e 
tradhëtonte Leonardo me një yë ngjashme, ndonëse 
fantazmore, që kinse quhej Beatriçe, mbasi i qe lutur 
me përgjërim Dantja plak dhe impotent, i pakënaqur 
me eposin e tij skëterror të nëntokshëm po që kishte 
një qiell parajsor, që në të vërtetë për Hollandezin 
Fluturues qe Ferri i vërtetë, kjo që thashë më sipër 
nuk është rastësi, e di shumë mirë një teori magjiko-
shkencore të rastësive, po jo atë të determinizmit 
marksist, psikoanalisti zvicerian Karl Gustav Jung 
po dëgjonte një ditë një paciente të bukur dhe të 
rishtuar se ajo po i tregonte se kishte parë një ëndërr 
me një kacabu të artë, Jungu e dinte se në Egjiptin 
e lashtë kacabui i artë qe simbol i ringjalljes, befas 
në dritaren e klinikës u dëgjua një zhurmërim, 
Jungu hapi dritaren dhe një kacabu i mrekullueshëm 
i gjelbër hyri brenda duke fl uturuar, Jungu e kapi 
dhe ja tregoi pacientes së lumtur dhe ajo u kthye 
në çast në një... Mona Liza të plakur menjëhherë, 
plakë madhështore, shën Mari katërqind vjeçare, 
në shekullin e XVII shkrimtari Horac Warpol 
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kumtoi dukurinë e njëkohshmërisë në veprën e tij 
“Tre Princat e Serendipit”, këta princa vuanin pa 
asnjë shërim nga një gjë e pashmnagshme, përherë 
ndeshnin atë që e mendonin në çast, sapo sillnin në 
mend një elefant fluturues (gjithashtu një lloj 
Hollandezi Fluturues i llojit aziatik shtazor) ai u 
dukej para syve, kujtonin Ashurbanipalin e vdekur 
para dyzet shekujve dhe mbreti u përulej para 
këmbëve, sillnin ndër mend popujt e zhdukur të 
Saharasë dhe ata popuj duke vallëzuarme gjarpërinj 
me tri kokë, me kuaj me koka vajzash e me krokodila 
dhe thundra demash kreteze shfaqeshin përpara 
tyre, kështu u krijua termi “serendipizëm” i 
njëkohshmërisë absolute, që për fat të mirë nuk e 
kishte njohur Borgezi, i cili u verbua pikërisht për 
të mos e lexuar veprën e Horac Walpolit, se ndryshe 
do të vriste veten nga zilia e përfytyrimit, ose do të 
qante me pikëllim për limitet e tmerrshme të 
mendjes së vet të harlisur (besomëni, të verbërit 
dinë të qajnë më shumë nga ata që mjerisht shohin 
fare kot gjithçka), Paul Kremer qe i pari që hodhi 
idenë se në univers ka një forcë sikurse gravitacioni 
që grumbullon “të ngjashmet” ai botoi një libër për 
këtë ide që u anatemua por kur e lexoi Ajnshtajni 
e cilësoi librin “origjinal dhe aspak absurd” kjo do 
të thotë se  “parimi i njëmasnjëshmes” nuk duhet 
mohuar, nëse dikur Leonardo bëri një Mona Lizë 
kjo është një e përsëritshme saktësisht, Mona Liza 
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ka qenë pikturuar në kohën e mbretit të mbretërve 
Nabukodonozorit të Babilonisë në kohën e Perikliut 
Fidia bëri një statujë absolutisht të ngjashme me 
Mona Lizën e pikturës dhe se Karli i Madh i 
frankëve ka kaluar një natë seksualisht të hatshme 
me vetë Mona Lizën e vërtetë, madje qe çuditur me 
aromën e qimeve të kaçurrelta të pubisit të saj 
misterioz, që engjëjt nuk e kanë dhe nuk e kanë 
patur kurrë, ka dhe një teori tjetër jo më pak të 
vërtetë dhe të plotfuqishme “teoria e kundërshtimit” 
sipas së cilës njeriu hiqet sikur bën diçka krejt tjetër 
nga ajo që di të bëjë, kështu Leonardo tërë jetën 
paraqitej te princërit dhe mbretërit e Evropës si 
inxhinier fortifi katash, shpikës, piroteknik “madje 
Leonardo e besonte plotësisht këtë gjë, pikturën e 
nënvleftësonte, gjë që shpjegon pse nuk i 
përfundonte veprat e tij pikturike, por kjo në vend 
që të qartësojë gati mjegullon gjithçka, nuk shpjegon 
por ndërlikon, nuk bën simetri, por asimetri 
mendore, p.sh. Leonardo mbas skicave gjeniale për 
fortifi katat e Ludovik Moros rastësiosht pikturoi 
tablonë “Madona e shpellës”, ky qe një krijim i një 
origjinaliteti të pashembullt, Maria, Gjon Pagëzori 
fëmijë po edhe Krishti fëmijë me engjëllin Gabriel 
rrinë brenda shpellës guackore, dinosaurike, 
lluspore, kuçedrore,, kompozimi ëhtë enigmatik, 
ndërlikimi nuk ka fund, ca të çara të sipërme të 
shpellës depërtojnë me rreze brendësinë në mënyrë 
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që të ndriçohen disa pjesë dhe të rrinë terrshëmn 
pjesët e tjera, shën Maria duket sikur ka jo dy po 
tri duar, drita që buron përpara nuk e zbut lojën e 
hijeve, po e foron, bimësia shpellore është agti 
jashtëtkësore, edhe sot e kësaj dite mbetet e vështirë 
të deshifrohet domethënia e tablosë “Madona e 
shpellës” tërë murgjërit  dhe inkuizitorët 
shpirtmëdhenj e refuzuan dhe e nëveritën me 
delikatesë këtë tablo, që mbeti pa e blerë askush te 
studio e piktorit gjersa pas vdekjes së tij u bë pronë 
e mbretit francez Ludovikut të XII, e çuditshme, 
piktori tjetër gjenial Rafael Santi imiton haptas dhe 
pa turp skemën kompozicionale të Mona Lizës, për 
këtë fl et qartë portreti i tij i shkrimtarit të njohur 
humanist Baltazar Kastilionit, ashtu si “Mona Liza” 
fi gura e Kastilionit jepet përgjysëm, me koëkn e 
vendosur drejt dhe shikimin mbi shikuesin e 
jashtëm, me trupin e kthyer në tri tre katërtat, 
gjithandej duart duken mirë, po Rafaeli në ndryshim 
nga Leonardoja nuk pëlqen sfonde jo të thella, pa 
kontraste të theksuara të dritës dhe të hijes, portretet 
e mrekullueshëm të Rafaelit janë në sfonde neutrale 
dhe prej tyre është zhdukur buzëqeshja misterioze 
kaq karakteristike për Leonardon, Rafaeli e 
mashkullëzoi Mona Lizën dhe kjo për një postfrojdist 
skocez që jeton në Qipro, studiues arti i thukët dhe 
kurajoz është një triumf i homoseksulizmit botëror, 
aleluja, abrakadabra, amen...Ludovik Moro e donte 
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Leonardo Da Vinçin, qe i vetmi sundimtar i bujës 
së jetës, jeta për të qe një aventurë e kthyer në ballo, 
rënia e pushtetit të Moros e detyroi Leonardon të 
strehoet në Francë, prej tij zhduket humori, bëhet 
melankolik, gati e braktis artin për shkencën, nuk 
mendon asnjëherë si të pasurohet si p.sh Peruxhino, 
rrinte larg komentuesve të panumërt të Aristotelit, 
studionte si reagonin bimët nga helmet, e akuzonin 
se merrej me “magji të zezë”, nuk qe magjistar, as 
alkimist, qe mendimtar si Bekoni, Koperniku, po 
absolutisht i vetmuar, fi llikat,, në rini qe i bukur, 
shtatlartë, madhështor si kryeengjëlli Mihal, sillej 
mirë me të gjithë, nuk e përdorte fare mishin, qe 
vegjetarian, e quante krim therrjen e kafshëve, 
blente shpesh në treg zogj të gallë vetëm që t’i 
lëshinte e t’ua kthente sërisht lirinë, njeriun  nuk e 
quante “mbret të mbretërisë së kafshëve po më të 
egrën bishë në botë”, te ai ndjeshmëria e pakufi  
ndërthurrej me asketizmin e zymtë, Leonardo të 
kujtonte në pleqëri me mjekrrën e bardhë shën 
Onufrin, oshënarin e madh në shkretëtirën tebeane, 
nuk dimë të ketë dashuruar qoftë edhe në mënyrë 
platonike si  Dantja,  apo Petrarka, ose si 
Mikelanxheloja femrën e mençur Viktoria Kolonën, 
a ka dashuruar vallë Leonardo, mundet që asnjë 
femër nuk qe e denjë për të, mundet asnjë femër 
nuk u dashurua seriozisht prej tij, ka qenë onanist 
në adoleshëncë e ndoshta edhe në moshë të pjekur, 
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masturbimi është një dyzim i vetvetes, i trupit të 
mashkullit femër, masturbimi është zëvendësimi i 
femrës nga vetë mashkulli, Leonardo vetë ka 
shkruar: “Nessuna cosa si puo amare ne odiare, se 
prima non si ha congnition di quella” - (“Nuk ke 
të drejtë të duash dhe të urresh, nëse nuk ke fi tuar 
dije të bazuara mbi thelbësoren e kësaj”), morali 
është freri i ndjenjave, pasioni si dritë hyjnore, 
shkëndi, zjarr, si “Il primo motore” është vetë njeriu 
i vërtetë, sipas Solmit: transformimin e natyrës 
Leonardo e quante besim “fetar”, ose “krishtërimin 
e vetvetes”, Leonardo qe Fausti italian krejt i 
ndryshëm nga ai i Gëtes gjerman, zhvillimi i 
Leonardos i afrohet perceptimit universal të 
sendeve sipas Buruh Spinozës, Leonardo 
zbuloishumë ligje kryesore të mekanikës, Njutoni 
e ka respektuar, zbuloi procesin e depozitimit dhe 
ngurtësimeve, fosileve në Arnotraj, ai arriti të 
shkruante  n jë  për fundim promete ik  të 
jashtëzakonshëm, titanik, përmbysës antibiblik “IL 
SOLE NON SI MUOVE” - “DIELLI NUK LËVIZ” 
që do të çmendte fare Kopernikun, kjo është një 
kartvizitë e Leonardos të hyjë përherë te Jeruzalemi 
Mendor i Gjenive të njerëzimit, Leonardo nuk qe 
një Sizif i kureshtjes, por një Herkul i saj, Frojdi e 
ndjek si psikoanalist përfytyrimin fëmijëror të 
Leonardos me një përpikmëri pedante, ardhjen e 
zogut skifter që i zgjati bishtin mbi gojë Leonardos 
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mbi djep. Frojdi e afron me simbolin e seksit oral, 
që shpërfi llet si zvetënim, por siç tregojnë pikturat 
e lashta dhe qytetërimi i sotëm është një realitet, 
kjo vërtetohet nga psikopatologjia e Kraft Ebingut, 
se femrat e ëndërrojnë ta kenë penisin në gojë si një 
kujtim të turbullt të thithjes së gjirit, thithkës së sisës 
së nënës, sipas Frojdit edhe piktorët mesjetarë, që 
e kanë treguar shën marinë me njerin gji të zbuluar, 
madje me thithkën që nxjerr qumësht me vrull (gati 
si nxjerrja e orgazmës) me Krishtin në krah janë në 
substancë fantazia realitet i seksit oral, gjë që nuk 
i shpëtoi as Presidentit, që bashkoi dy shekuj Bill 
Klintonit me Monika Levinskin (gati sa nuk thashë 
me Mona Lizën), kësht ëndrra e seksit oral (i thithjes 
së gjirit) të nënës e bën Leonardo Da Vinçin të 
njësohet edhe me Krishtin po edhe me Bill 
Klointonin në afreskat egjyptiane hyjnesha e madhe 
Isisi ka edhe kokë skifteri po veç gjinjve eksitues ka 
në fund të barkut një organ mashkullor në gjendje 
ereksioni, hyjnesha femër Athinaja te grekët është 
krijuar nga hyu burrë Nejti nga Saisa e Egjyptit (kjo 
shpjegon, pse Athinaja është veshur me armaturë 
të rëndë luftëtari, me përkrenare e mburojë), te 
grupi, thiasi, i Dionisit hyjnitë janë biseksuale, hyjni 
hermafrodite dhe kështu më pas Dionisi u kthye 
në vigurën e Afrëditës (të kujton kjo kthimin sot 
me anë të hormoneve dhe të kirurgjisë moderne të 
kthimit të një burri në femër dhe ndërsjelltas, të 
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famshmin trasvertizëm), në shumë mitologji të 
lashta hyjneshat femra kanë edhe penis, penis kanë 
edhe vajzat, po ai nuk u rritet, u mbetet si një 
rudiment i mjerueshëm dhe fatkeq, Frojdi bëhet 
fare idiot, i lajthitur, sipas tij edhe futja e këmbës 
së femrës në këpucë imiton futjen e organit 
mashkullor te organi femëror, se gërshërat që prejnë 
thonjtë e gishtave janë njësoj si veglat e tredhjes, 
apo bërjes synet të organeve mashkullore, o Zot na 
shpëto nga Frojdi kaq i mençur sa një shkrimtar, 
edhe thënia e Leonardos “impacienissimo al 
penello” - “I çmendur pas penelit” është shpjeguar  
po seksualisht dmth peneli është vetë penisi, penisi 
ngjis dhe bën shumëzimin e botës dhe gjallesave, 
pëlhura është brekët që hiqen nga femra lakuriq 
për të zbuluar seksin për t’u bashkuar egërsisht dhe 
mrekullisht me mashkullin, kështu Leonardoja 
është një mashkull madhështor, kampion i 
pakrahasueshëm dhe kryeveprat e tij janë akte 
seksuale të papërsëristshme, penelipenis, apo 
penisi - penel janë e njëjta gjë, ngjyrat janë spermat 
e ylberta, tërë universi është vetëm seks, o Medaur 
vrite, preja koëkn Frojdit të mallkuar, Frojdit që 
edhe kokëprerjen e kokës së Gjon Pagëzorit e quan 
si një kastrim ritual, një tredhje prerje të organit 
seksual të ëndërruar nga Solomeja, kur vallëzoi plot 
hir te Herodi, Herodi ja plotësoi dëshirën Solomesë, 
se kështu ndjente dhe vetë në nënvetëdije një 
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kastrim të vetvetes, a nuk bëri kështu edhe shën 
Origjeni, që preu organin seksual për t’u afruar dhe 
shkrirë me Zotin, Zotin, kastrimi e bën Frojdin një 
shtojcë dhe një subjekt teologjik dhe frojdizmi i 
shtoi ithtarët e vet ashtu si krishtërimi, profeti Moisi 
qe i belbër, kur i fl et Zoti Moisiu i thotë me belbëzim 
se goja e tij nuk është rrethprerë, nuk është bërë 
synet, rit kryesor dhe i patjetërsueshëm te hebrejtë, 
prerja e lafshës së organit mashkullor u bë edhe të 
Krishti fëmijë mbas 8 ditëve të lindjes, ungjijtë 
tregojnë se Krishti qe mashkull, debatet e mesjetës 
bizantine se Krishti ka dy sekse, o se nuk ka seks 
fare si vetë engjëjt, janë debate shterpë, d.m.th. jo 
frojdiane, ose të krishtera.....në fi llim Leonardo Da 
Vinçi pikturonte vetëm me tempera, pikturën me 
ngjyra vaji e bënte duke mësuar nga mjeshtrit 
fl amandë, duke vënë në pëlhurë grunt të bardhë, 
vizatimin e përfunduar e retushonte me një ngjyrë 
kafe të tejdukshme por edhe të errët, duke mos lënë 
në vendet e bardha gruntin e bardhë, kjo është gati 
kudo në koleksionin e tij të shpërndarë në botë, 
qielli, e sipërmja në veprat e papërfunduara të 
Leonardos gjithashtu përgatitje me ngjyra fare të 
tejdukshme, duket sikur ngjyra e tokës qe e vetmja 
ngjyrë zotëruese e qiellit, Ferri guxonte të pikturonte 
Parajsën, një farë ngjyre e zezë që është karakteristike 
e fi gurave të leonardos, ashtu siç e shohim dhe sot 
është shkaktuar nga depërtimi i retushimit të fortë 
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të ngjyrës kafe të vizatimit nëpër shtresat e zonat 
delikate dhe të sigurta të vizatimit, tabloja e Mona 
Lizës nga karakteri i punimit i afrohet shumë 
temperas, duke parë me ngulm këtë punim dhe 
modelimin jashtëzakonisht të përsosur të trupit, që 
mbetet po ashtu edhe kur zmadhohet në përmasa 
shumë të mëdha kuptohet se është punuar me 
ngjyra vaji, mund të themi pa u trembur, se tabloja 
e Mona Lizës është nisur me tempera e në kohën e 
mbarimit është përfunduar me ngjyra vaji (sipas 
mënyrës së Van Ejkut), kjo metodë nuk njihej 
atëherë në Itali, qe diçka e re, e pranueshme, por 
edhe e refuzuar, Leonardo është kështu një 
marathonomak ipërdorimit të ngjyrave të vajit të 
mjeshtërve misteriozë dhe realistë fl amandë, pra 
Italia e merrte ne një farë mënyre Diellin nga 
Veriperëndimi i Evropës, në sens të kundërt të 
rrotullimit të Tokës, për Pol Valerinë arti ësjtë një 
fi tire mbi gjithëndothësinë, vepra e artit ka qenë 
gjithmonë e riprodhueshme - përtej historisë së artit 
na habit riprodhimi gati autentik i shumë portreteve 
të Mona Lizës dhe kjo është e frikshme dhe mjaft e 
lehtë, piktura unike kthehet në një binjakëzim të 
pafund, kjo është si teoria e klonimit të riprodhimit 
të njerëzve absolutisht të njëjtë me anë të inxhinerisë 
biomolekulare, arti është mënyrë e perceptimit në 
kohë dhe në hapësirë, riprodhimet mekanike nuk 
janë më zbulime, asnjë student që fl et për teorinë e 
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Ajnshtajnit në mënyrë familjarisht intime dhe gati 
sikur të ishte një teori e tij nuk është mrekullisht 
dhe mjerisht Ajnshtajn, kjo është kundërshtia e 
pashmangshme midis pikturës dhe fotografi mit, 
midis fantazisë dhe dushmërisë së përfunduar, 
fotografi a është fi llimi i teorisë së fi lmit, Abel Gansi 
e krahason fi lmin me hieroglifet, ja falë një regresi 
të mrekullueshëm u kthyem mbrapa në rrafshin 
dhe shpikjen e piktorëve të vjetër egjyptianë, gjuha 
e fi gurës nuk është pjekur ende, sytë tanë ende nuk 
janë përgatitur për këtë gjë, shpikja e lashtë duhet 
rishpikur, fi lmi pikturik i hieroglifeve duhej bërë 
fi lm i lëvizjes, a nuk është edhe tërë sistemi i yllësive 
të Zoodiakut në qiell një film i prehistorisë 
paraegjyptiane të Kozmosit, fi lm hieroglifi k që 
megjithëse lëviz si tërësi, si unitet, nuk është fi lm 
hollivudian, fi lmi si i tillë është i pjesëve të vogla 
që lëvizin, çdo lëvizje gishti të një dore e statujave 
të Mikelanxhelos do ta çmendte çdo regjizor 
fi lmash, do të ishte shumë më tepër se sa fi lm, nëse 
Mona Liza do të ngrinte dorën e saj për të lyer buzët 
me të kuqin e buzëve të tualetit mondan kjo do të 
ishte një revolucion i zbulimit, më i hatashëm se 
shfaqja e jashtëtokëorëve në forma insektesh të 
përçudnuara, ose të hyjnive me oka zogu e me katër 
sekse (edhe me dy sekse të tjera që nuk i njohin 
vdekëtarët idiotë të Tokës), edhe jashtëtokësorët 
janë të pashkëputur nga mitologjia dhe hieroglifet 
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egjyptiane, ndoshta dhe kineze, kështu Mona Liza 
është hieroglifi  i hieroglifeve, Mëma e Hieroglifeve, 
Kleopatra Mbretëreshë, peneli gjarpër i Leonardos 
e ka vdekur, por sekreti i balsamimit është i 
pashkatërueshëm dot ,  Mona Liza  është 
superbalsamosura e njerëzve dhe e hyjnive, askush 
nuk di pse u bë kjo mrekulli, duhej të bëhej ashtu 
si katër elementet zjarri, uji, ajri, toka,ashtu si 
formulat e neveritshme të shtrigave të Makbethit, 
Mona Liza ka të drejtë të na skandalizojë, të marrë 
bastunin, këpucët e mëdha dhe kapelen e Çarli 
Çaplinit dhe të imitojë lëvizjet e arlekinëve dhe 
kështu të kapërcejë kufi jtë e tmerrshëm të arteve, 
Mona Liza është Greta Garbo që u mërgua befas, 
murgesha më e madhe e fi lmit botëror, përcaktimi 
i “aures” është një dukuri unikale e largësisë sado 
afërs që të jetë ajo, është vlera e lëvizshme e 
kategorive estetike në kohë dhe në hapësirë, largësia 
është e kundërta e afërsisë, largësia thelbësore është 
jo e afërta, në të vërtetë jo e afrëta bëhet e afërt, e 
largëta besnike ndaj natyrës së saj mbetet “larg aq 
sa mundet”, afërsia që i çohet me dhunë substancës 
së saj nuk e shkatërron largësinë që ajo ruan pas 
shfaqjes së saj, Mona Liza ka afër supit të figurën e 
një ure, në dy centimetra (sa afër) janë me 
shjetëramijëra kilometra, Mona Liza është në Luvër 
dhe është njëkohësisht në rrehtat e këtij shkrimi, sa 
më tepër që vlera e kulturës së pikturës sekularizohet 
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aq më pak të përcaktueshme bëhen përfytyrimet 
mbi thelbin e unikalitetit të saj, nocioni i autenticitetit 
nuk pushon kurrë së synuari të kapërcejë referimin 
autentik, Mona Liza del nga Mona Liza, ajo është 
individ dhe njëkohësisht popull, Mona Liza e 
dukshme ka dhe pjellat e vetvetes prej rrezesh 
ultraviolet të pakapshme për syrin natyror të 
njeriut, shpërqëndrimi dhe përqëndrimi janë dy 
polet e kuptimit të tejekzistencës së artit, një 
kundërshti heraklitiane e jetëvdekjes dhe e 
vdekjejetës, njeriu që tërhiqet nga një vepër arti 
thithet i tëri nga ajo, këtë e shpjegon legjenda e 
piktorit biblik kinez, i cili kishte pikturuar një tablo, 
një peizazh me male të lartë si pagodat mes reve 
dhe mes tyre një shteg të hollë gati të papashëm 
por tepër ndjellës, një shteg si një regëtimë shpirti, 
si një nerv ari i vetë Budës së Madh lënë rastësisht 
mes tablosë, shtegu vetëm thërriste në heshtje, 
piktori i çmeritur e dëgjoi thirrjen dhe u zvogëlua, 
hyri, u fut në shtegun e hollë dhe rrugëtoi nëpr të 
mes maleve deri sa u zhduk përfundimisht, kështu 
krijuesi u njësua me krijimin, kështu brezat e 
njerëzimit hyjnë në formën e ajrit mes buzëve të 
Mona Lizës në tërë qenien e saj, në brendësi të 
thelbit të Mona Lizës dhe tani kuptojeni më në fund 
o mosbesues, o mëkatarë, o blasfemues të 
përbindshëm, Mona Liza është shtatz ënë me të 
gjithë ne sëbashku, ajo i mban duart mbi barkun e 
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saj pjellor se të tërë lindin po jo kohën e vërtetë, 
lindin në kohëra të rreme jo në kohërat e përcaktuara 
kohërat tona janë si profetët e rremë që turmat i 
kujtojnë si të vëretë, Mona Liza pret, Zoti, Zoti, vetë 
pret, nuk e jep shenjën e artë të së Vërtetës, 
Gënjeshtra është parahistoria për të historia e së 
Vërtetës, Mona Liza pret, pret teatër absurd, 
beketian, në pritje të pafundme të Godosë... God, 
është Gad, është Zot, Zot, mungesa është e Zotit, 
Zotit, jo e Njeriut... Konfuci: në moshën pesëdhjetë 
vjeçare e njoha Urdhërin e Qiellit numri i fj alëve 
është i kufi zuar, idetë që shprehin fj alët janë të 
pakufi zuara, përsëri Konfuci: ikur nuk e kupton 
akoma jetën, si mund ta kuptosh vdekjen(?), Qielli 
që është në terr do ta përdorë piktorin si zilen e vet 
të zgjimit, edhe elektriçisti është një lloj Leonardo 
Da Vinçi... çdo sekt është bashkimi i gabimit, më 
thoni ju lutem: a ka sekte në gjeometri, shën Grigori 
i Madh: natyra ju ka dhuruar duart për shkak të 
gjuhës, kështu piktura është njësoj me të folurit... 
njeriu i parë i botës quhej Adam,  etimologjia vjen 
nga “adama”, që do të thotë “tokë”, “dhe”, për një 
analogji latine Kuntiliani gjen lidhje midis emrit 
latin “homo” (njeri) me fj alën “humus” (tokë, dhe), 
po ama fj ala adama, që është a dama lidhet edhe 
me pellazgo - shqipen Dhe, që shpjegon emrin e 
hyjneshës D(h)emetra, që është e dheut. Moisiu nga 
mali i Sinait mori dy rrasta e gurta “të shkruara me 
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gishtin e Zotit, Zotit”, çfarë gishti inkandeshent që 
(është) ky gisht që përcaktoi moralin që e bëri 
kafshën njeri, Gogeni e pikturoi në Taiti tablonë e 
famshme “Faa Iheihe” në 1898 mbas përpjekjes për 
të bërë vetëvrasje duke helmuar, “Faa Iheihe” në 
gjuhën italiane do të thotë “Bukuri me ornamente” 
por vetë Gogeni e quajti “shëmbëlltyrë të shpirtit 
njerëzor”, kurse filozofi vegjetarian Rasell e quajti 
“binjakëzim të Mona Lizës”... natyra dhe arti janë 
dy gjëra të ndryshme, në art ne shprehim konceptin 
tonë për atë që nuk egziston në natyrë... toka uji 
dhe ajri janë të shenjtë, mëson feja islame, në 
“Kodeksin e Lesterit” të Leonardo Da Vinçit 
subjekti i përjetshëm, qendror, është uji që e quan 
si “Vatt urale della natura” - “përçues të natyrës” 
piktori azmatik Frencis Bacon bëri veprën “Tri 
studime për fi gurën e zbritur nga Kryqi dhe u quajt 
një Leonardo i Ri, po vetë Bacon thoshte se “është 
problem ta pikturosh Mona Lizën si me teksturën 
e lëkurës së hipopotamit”, piktura është një dhomë 
me pasqyra  shtrembëruese, ku kalojnë çdo çast 
njerëz të bukur, burra e gra, lypës dhe akademikë, 
imponentë dhe donzhuanë, Papa i Romës dhe 
kriminelë, Krishti dhe Niçeja të vëllazëruar, kuajt 
dhe milingonat dhe shfaqja e siluetave të tyre në 
këto pasqyra është ndoshta ashtu si ato janë në të 
vërtetë...

 QUOD SCRIPSI, SCRIPSI
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Portreti i Xhinevrës së Bencit
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