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Albatros Rexhaj: 
unë shkrimtar që 
i shkruaj jetës 
dhe dashurisë

I botuar nga Rizzoli në vitin 1999; 
me një roman të djegur, “Bomba 
në Beograd” (të cilin do ta ribotojë 
në Shqipëri); pas një pauze prej 
një dekade për shkak të një re-
volte të brendshme nga anash-
kalimi i shoqërisë kosovare, që 
ndikoi që ai të bëjë autocensurë; 
për “One”, flet shkrimtari Albatros 
Rexhaj, autor i dy librave, disa dra-
mave, dhe autor i blogut “Filozofia 
Urbane” në Facebook. 

ilda lumani

“Unë i shkruaj jetës dhe dashurisë. Kjo shihet edhe në pu-
nën që bëj në Facebook dhe Twitter, por edhe te romani. 
Pavarësisht se ngjarja zhvillohet në luftë, rrëfimi në të 

vërtetë është një rrëfim dashurie mes dy personazheve kryesorë. Sepse 
unë, edhe në luftë, shoh fuqinë për rigjenerim!”, tregon albatros Rexhaj. 

Romani i tij, “Bomba në Beograd”, vetëm pak ditë pasi kishte dalë 

më shumë, më frikëson”, thotë ai. 
Por në Filozofi Urbane i shkruhet dashurisë. 

i këndohet muzës nga vetë poeti, kurse vargjet 
që albatrosi shkruan (deri më tani ka shkruar 
disa tekste këngësh të këngëtarëve të njohur 
kosovarë) për këngë janë ndryshe. aty emocioni 
rrjedh nga brenda dhe albatrosi e pranon këtë. 

“Gjithkund. dashuria është vetë filozofia 
urbane. Është dashuria ajo që e nxit njeriun të 
ndryshojë diçka në jetën e vet. Është dashuria 
ajo që na mban të lidhur me njëri-tjetrin. Është 
dashuria ajo që sot ndrydhet, dhe për këtë, gjith-
një e më shumë sheh robotë e gjithnjë e më pak 
sheh njerëz. Jemi shndërruar në qenie të intere-
sit dhe me tendencën tonë që të gllabërojmë 
gjithçka, kemi filluar madje që edhe dashurinë 
ta shohim si interes, ndërsa dashuria duhet të 
jetë e pakusht”. 

Për albatrosin dashuria është shkëndijë 
hyjnore... “vetë jeta është produkt i një dashu-
rie të pakusht dhe unë me të drejtë parashtroj 
pyetjen: kush jemi ne që gjithçka ta kthejmë në 
interes? Filozofia Urbane duhet kuptuar si ten-
dencë për t’i rezistuar këtij modernizimi vulgar që 
njeriun synon ta shndërrojë në numër. Mendoj 
se sot kjo vlen sidomos për shqiptarët.” 

albatrosi, kur flet për dashurinë, thotë se 
shqiptarët kanë një tendencë për autocensurë 
dhe i ndrydhin emocionet gjithnjë e më shumë. 

“Njerëzit, gjithnjë e më shumë, janë të rezer-
vuar me njëri-tjetrin dhe gjithnjë e më shumë 
i mbajnë emocionet për vete sepse kanë frikë 
se do të gjykohen për ato që ndjejnë. Për këtë 
unë shkruaj, shkruaj për të gjithë ata që ndjehen 
kështu, sepse dua që ata ta dinë se nuk janë 
vetëm dhe se duhet të shpërthejnë. ajo që më 
së shumti më gëzon, është fakti se sot lexohem 
më shumë në Shqipëri se sa në Kosovë.” 

duhet cekur se blogu i albatrosit në Face-
book komentohet dhe lexohet më shumë se 
faqet e këngëtarëve ViP në Shqipëri dhe Kosovë. 
Edhe pse faqja është e re (vetëm 4 muaj ka që 
është krijuar), statistikat flasin për një mesatare 
prej 1800 lexuesish aktivë në ditë, ndërsa Filo-
zofia Urbane po lexohet më shumë nga shqip-
tarët në Shqipëri se në trevat tjera. Edhe alba-
trosi e thotë këtë: “Në çdo pesë lexues, tre janë 
nga Shqipëria, dhe këtë unë e kuptoj si dëshmi 
të integrimit të brendshëm të ne shqiptarëve. Në 
momentin kur flasim, Filozofia Urbane ka rreth 
29 mijë lexues aktivë në muaj, ku shumica janë 
nga Shqipëria. Mendoj se të gjithë këta 

në libraritë e Kosovës, u hoq nga qarkullimi nga policia 
serbe, në fund të vitit ’98, ndërsa kopjet e mbetura u 
zhdukën gjatë periudhës së luftës. Por autori i tij, alba-
tros Rexhaj, do ta sjellë të ribotuar së shpejti të për-
punuar si në përmbajtje, në gjuhë, ashtu edhe në stil. 

Në vitin 1999, u botua nga njëra prej shtëpive 
botuese më të mëdha në botë, Rizzoli (në itali), 
por papritur, shkrimtari albatros Rexhaj vendosi të 
tërhiqet. Vendosi të tërhiqet nga moskuptimi që i bëri 
shoqëria në Kosovë, i cili erdhi nga ballafaqimi i tij 
me realitetin e të jetuarit në një shoqëri të polarizuar 
në ekstrem. 

Kur pyetet për këtë, ai nënqesh dhe thotë se ishte 
i revoltuar. “Ndodhi jeta. Kur u ktheva në Kosovë, m'u 
desh të ballafaqohem me realitetin e të jetuarit në 
një shoqëri që tentonte të gjente veten, një shoqëri 
e polarizuar në ekstrem, ku nuk vlerësohej puna që 
bën, por futej në lupë njeriu që bënte punën. Në këtë 
kontekst, unë u anashkalova, dhe në një formë edhe 
u mënjanova, dhe kjo tek unë e ngjalli një revoltë të 
brendshme. autocensura, heshtja, refuzimi për të shk-
ruar, ishin që të gjitha pasoja të kësaj revolte”, thotë ai. 

i konsideruar si një shkrimtar që shkruan një letër-
si novatore, ku me pak fjalë thuhen shumë gjëra, ky 
revoltim ngadalë filloi të zhdukej. albatrosi filloi të ring-
jallej me shkrimet e tij si në varg, ashtu edhe në prozë. 

“Megjithatë, çdo artist e di se kur nuk bën atë për 
të cilën ka lindur, atëherë ai ndjen në shpirt një 
zbrazëti të madhe, e cila nuk mund të mbushet. 
Në përpjekje për ta mbushur këtë zbrazëti, unë u 
lëshova në aventura të ndryshme dhe në udhë-
time nëpër botë. Më dukej vetja si alkimisti i Coel-
hos, por as ajo nuk e mbushte zbrazëtinë, derisa 
në tetor të 2011-ës, më erdhi një zë nga brenda 
që të shkruaja përsëri.” 

Kështu nisi përsëri të shkruajë albatrosi. i cilësuar 
nga kritika se me shkrimet e tij ngjason me letërsinë 
që për lexuesin e solli Coelho dhe ludlum, ai bëri 
diçka që të tjerët nuk e kanë bërë. Hapi blogun e tij 
Filozofia Urbane në Facebook dhe filloi të shkruajë.

“duke dashur të mos dëshpërohem përsëri me 
njerëzit përreth meje, ata që kontrollojnë mediat 
dhe shtëpitë botuese, vendosa të filloj të shkruaj 
në Facebook, ku edhe krijova blogun tim, Filozofia 
Urbane (albatros Rexhaj). Në Facebook njerëzit 
mund të njihen me punën time dhe aty nuk mund 
të aplikohet asnjë lloj censure nga askush. Më e 
mira është se kjo më jep vullnet që ta sprovoj përsëri 
veten edhe në shkrimin e librave.” 

“Filozofia urbane” dhe dashuria 
Revolucioni që ndodhi me përhapjen e rrjeteve 

sociale, sidomos Facebook-ut, duket se e frymëzoi 
shkrimtarin për të shkruar. Për të shkruar për jetën, 
dashurinë, por duke mos harruar këtu as patriotizmin 
dhe atdheun e tij. Megjithatë, ai thotë se për këtë, 
njerëzit nuk duhet të mendojnë se ai është filozof në 
kuptimin e plotë të fjalës. 

“Unë nuk jam filozof, por çdo artist ka një filozofi 
të vetën. Unë e kam quajtur punën time kështu duke 
dashur të promovoj një formë të re të menduari. 
Mendimi urban nuk duhet të kuptohet si mendim i 
atyre që jetojnë në qytete apo lagje të urbanizuara, 
duhet të kuptohet si mendim i atyre që dëshirojnë 
të jetojnë ndryshe. Kam përshtypjen se njerëzit sot 
po e keqkuptojnë të jetuarin urban me tendencën 
që njeriu të shkrihet në kolektivitet dhe njerëzorja 
të transformohet në numër. Kjo është e tmerrshme 
dhe për këtë ne po bëhemi gjithnjë e më të egër 
dhe të ftohtë. E tërë kjo egërsi ma trazon shpirtin, 
ndërsa ftohtësia te njerëzit, që po e ndiej çdo ditë e 

“Bomba në Beograd”, 
romani i zhdukur 
në ’98-ën në Kosovë, 
vjen sërish në jetë
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më shohin si shkrimtar shqiptar dhe jo si di-
kush nga Prishtina. Kjo është shumë inkurajuese 
për mua dhe shfrytëzoj rastin t’i përshëndes të 
gjithë.” 

ardhja e muzës 
Kemi dëgjuar shpesh për muzat e shkrim-

tarëve. Por asnjëherë nuk është folur për muzën 
aq hapur sikurse flet albatrosi. ai thotë se e ka 
një muzë dhe nuk e mban sekret këtë. Madje 
qesh kur i bëhet një pyetje e tillë. “Ha, ha, ha! 
Jetojmë në një kohë kur njeriu nuk mund të 
mbajë sekret gjë. Po, është e vërtetë, kam një 
muzë që më frymëzon. ajo është krijesa më e 
bukur, më e pastër, më e ndershme që mund 
të ekzistojë. Më besoni se vetëm një engjëll 
i vërtetë ka mundur ta ngjallë shpirtin tim të 
zymtë të katranosur për një dekadë të tërë. ajo 
është rreze shprese në shpirtin tim dhe për 
këtë unë dua engjëllin brenda saj dhe jo fem-
rën që shihet nga jashtë. Ndonjëherë kam frikë 
se veç po ta prek, do ta humb përgjithmonë”, 
thotë tani ai. 

Por a është kjo një histori platonike? 
“Kjo është çështje intime”, thotë ai. “afek-

sionin për muzën nuk duhet ta barazojmë me 
afeksionet tokësore sepse atëherë banalizohet 
e tërë magjia. Për mua me rëndësi është se 
ajo ekziston, nuk është mit, jeton në të njëj-
tin qytet ku jetoj unë. Vetë prezenca e saj 
nxit mendimin më të bukur tek unë e për më 
shumë të mos flasim. Jam shumë i nderuar 
që kam arritur ta jetoj ditën që ta ndiej një 
frymëzim të tillë. derisa jam i armatosur me 
këtë rreze shprese në shpirt, mendoj se mund 
ta pushtoj gjithë botën dhe se një ditë të gjithë 
do t'i lexojnë shkrimet e mia. Kur isha student, 
shpesh kam qeshur me Petrarkën dhe laurën 

e tij, por një natë, gjatë një shpërthimi krijues, 
e kam ndjerë veten të detyruar që t’i kërkoj 
falje shpirtit të Petrarkës, sepse tash e kuptoj 
hallin e tij”. 

Për të, çdo shkrimtar duhet të këtë 
frymëzim, por frymëzimi vjen nga njerëzit në 
tokë. Madje ai thotë se gënjehen personat që 
thonë se e kanë gjetur frymëzimin në gjësen-
det e tjera. 

“Gënjejnë ata që thonë se frymëzimin e 
kanë nga qiejt, deti, apo se u vjen duke pirë 
ekspres. Shkrimtarët janë njerëz, dhe si të tillë, 
nuk dallojnë prej të tjerëve përveç në faktin 
se ne dimë ta shprehim atë që ndjejmë. Jam i 
sigurt se edhe Naimi, Çajupi, e të tjerë, frymëz-
imin për atdheun e kanë gjetur në mallin për 
njerëzit e tyre, e jo për bukuri natyrore sepse 
janë njerëzit ata që i japin kuptim një vendi. 
Kur frymëzimi është real, artisti shpërthen dhe 
nxjerr gjëra që as vetë nuk e di se i ka brenda 
vetes. Shpejt do të nxjerr një libër me këto 
shpërthimet e mia dhe ato do t’i dhurohen 
krejt botës”, thotë tani ai. 

Në fund, albatrosi thotë se nuk ka ndër-
mend të ndalet. ai ka në plan të botojë edhe 
libra të tjerë; tashmë ka planifikuar të sjellë 
një roman me shtëpinë botuese “dudaj”. 

“Të shkruaj dhe vetëm të shkruaj. Kam 
vendosur disa kontakte me shtëpinë botuese 
dUdaJ dhe mendoj se do të filloj prej asaj 
adrese, por duhet ta pranoj se nuk e njoh tre-
gun në Shqipëri, kështu që do të bashkëpunoj 
me të gjithë ata që e shoh të arsyeshme. Së 
pari mendoj të ribotoj romanin tim "Bomba në 
Beograd", që është thrilleri i parë në gjuhën 
shqipe me subjekt aksionin, spiunazhin dhe 
dashurinë, dhe më pas të vazhdoj me thrillerin 

historik “Flamuri”, ku si subjekt kam dashuri-
në dhe tradhtinë në mesin e të parëve tanë. 
Kam edhe plane të tjera, por ende nuk jam i 
gatshëm t’i bëj publike”, thotë ai. 

udhëtimet e albatrosit 
Përpos që njihet si shkrimtar dhe gjen 

frymëzim nga muzat, albatrosi ka edhe një 
pasion tjetër, udhëtimin. Për këtë, ai ka viz-
ituar thuajse të gjitha qendrat e civilizimeve 
njerëzore, duke filluar nga ato antike e deri tek 
ato bashkëkohore. 

“Po. i frymëzuar nga Gurdjief dhe Coelho, 
unë kam dashur ta kërkoj kuptimin e jetës. 
Kam udhëtuar nga amerika, deri në shpel-
lat e afganistanit. Kam fjetur në hotelet më 
luksoze të botës, por edhe në kasolle dhe 
tenda shkretëtirash ku ditën piqesh e natën 
mërdhihesh. Ka njerëz që kanë udhëtuar edhe 
më shumë, por unë nuk kam udhëtuar që të 
shëtis. Në këto udhëtime, kam dashur jo ta 
shoh, por ta kuptoj botën. Mendoj se e kam 
parë me një sy tjetër, kam takuar njerëz që më 
kanë frymëzuar, më kanë irrituar, por edhe që 
më kanë tmerruar. Një ditë të gjitha do t’i shk-
ruaj, dhe falë kësaj përvoje, mendoj se e kup-
toj deri diku natyrën njerëzore”, thotë albatrosi. 

ulqini, vend i frymëzimit 
Edhe pse kam lindur dhe jam rritur në Priz-

ren, në Prishtinë ndihem si në shtëpi. Në Tira-
në gjithnjë ndihem i rëndësishëm. Në durrës, 
të cilin e dua shumë, shpesh edhe dëshpëro-
hem. Në Shkup ushqehem, ndërsa në dhërmi 
rinohem. Vendi ku gjithnjë jam frymëzuar është 
Ulqini ynë, dhe aty më vijnë çdo herë idetë më 
të mira. Është pothuajse magjike mënyra se 
si ky vend ndikon tek unë. Kjo ndoshta sepse 
quhem albatros dhe ky emër lidhet me Ulqinin. 
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