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Website i VATRËS i krijuar nga 
nje bashkëpunim i Komisiont 
VATRA 5 Tetor 2019 dhe Degës 
së VATRËS në Washington DC 
dhe jep një informacion të plotë 
për historinë e VATRËS, 
kanunoren dhe aktivitet e kësaj 
organizate dhe punën e 
Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 
për ta kthyer VATRËN në vlerat e 
Konicës, Kirkës dhe Nolit. 
 
The New VATRA Website is 
created by Vatra 5th October 
Commission and Vatra’s DC 
Branch and provides information 
regarding VATRA’s history, by 
laws and the work of Vatra’s 5th 
Commission to bring back the 
values of VATRA 

 

 

 

 

 

          

Per here te parë në historinë e 
VATRËS - Komisioni VATRA 5 Tetor 
2019 dhe Dega e VATRËS në 
Washington DC kanë bërë të mundur 
aplikimin e anëtarësisë së VATRËS në 
mënyrë elektornike ne faqen 
elektronike VATRA. Pagesa për 
anëtarsinë behet nepërmjet credit card 
ose llogarisë PAYPAL. Konfirmimi 
behet automatikisht në ëmailin që 
vendosni në aplikim 

https://federatapanshqiptarevatra.com/
anetarsia-vatra-vatra-membership/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tringa e lindur ne Gjilan te Kosoves ne 
moshën 17 vjecare u paraqit në 13 
shfaqje teatrale në Canada. Ajo është 
themeluesja dhe drejtuesja e asamblit -
Trebled Youth Vocal Ensemble. Ajo 
ishte vokaliste në Koncertin e 
Endërrave të muzikës Jazz në Canada. 
Paraqitjen e pare si aktore e ka bërë në 
serialin televiziv canadez “Shpirti”. 
 
https://federatapanshqiptarevatra.com/2020
/08/tringa-rexhepi-i-shpeton-barbarise-
serbe-ne-kosove-sot-artiste-e-kalibrit-
boteror-ne-canada/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

Folmurari Elektronik Për 
Anëtarsinë Në Federatën 

Panshqiptare Të Amerikës 
VATRA 

Tringa Rexhepi i Shpëton 
Barbarisë Serbe ne Kosovë 
Sot Artiste e Kalibrit Botëror 

ne Canada 
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KOMISIONI VATRA 5 TETOR 2019 -PERSHENDET GJITHE MJEKET 
SHQIPTARE KUDO NE BOTE 

15 Gusht 2020 
New York 
  
Komisioni VATRA 5 TETOR 2019 përshëndet të gjithe mjekët dhe infermierët shqiptarë kudo në botë 
që janë në vijën e parë të luftës kundër Virusit- COVID 19 i ardhur nga Kina.  Deri në këto 6 muaj e 
fundit ky virus ka shkaktuar deri më sot 13 milion të infektuar në gjithë botën dhe më shumë se 760 
mijë kanë humbur jetën.   
Efektet e këtij virusi kanë sjellë pasoja të mëdha në ekonominë e gjithë botës pasi shumë aktivitete të 
biznesit nuk janë më në gjëndje normale, shërbimet e turizmit janë me kufizime, lëvizja e qytetarëve 
në vende të ndryshme është penguar dhe me të dhe funksionet e emigrimit   

Ekonomia botërore ka pësuar një rënie deri në 3% dhe pritet të mbjerë deri më 6%. Tregëtia 
ndërkombetare ka rënë në masë 13% dhe po të vazhdohet kështu mund të arrijë deri në masën 32% 
sipas një raporti të Kongresit Amerikan (https://fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf). Ndërkohë nivelet e 
papunësisë që kanë arritur numrat e periudhës së Depresionit Ekonomik të dekadës të viteve 1930 
që sollën fillimin e Luftës Dytë Botërore.   

Në aspektin edukativ ka sjellë pezullimin e gjithë sistemit arsimor që nga muaji Mars dhe hapja e këtij 
sistemi është ende debat i fuqishëm politik. Në aspektin social dhe kulturor gjithcka në botë janë 
pezulluar shumë të drejta dhe liri të individid dhe në vendet ku zotërojnë sistemet diktatoriale dhe 
autoritare ky virus është përdorur si shkak për të shtypur akoma më shumë ato pak të drejta e 
individëve në këto vende.  

Pikërisht në krye të këtij virusi që ka ndaluar botën të jetojë janë mjekët, infermierët dhe gjithë 
punonjësit e shëndetësisë që luftojnë cdo ditë për ndalimin e ketij virusi.  Në këtë grup janë gjithë 
mjekët shqiptarë kudo në botë që punojnë me orare të zgjatura, shumë herë larg dhe familjeve të 
tyre. Ata luftojnë me gjithë fuqinë e tyre për të ndalur vdekjen. Nga Bostoni dhe New Yorku në SHBA, 
në Toronto në Kanada, në Itali dhe Gjermani në Evropë deri në Australi mjekët dhe infermierët  
shqiptarë janë atje përpara në vijën e parë të betejës për të ndaluar vdekjen.  

 

PËR KËTË ZOTI JU BEKOFTË NË MISIONIN TUAJ HUMAN E TË VËSHTIRË 

 

THE MISSION 
 

To return to VATRA the freedom of 
opinion and expression, to obey and 

respect the by-laws, and to combat dirty 
politics and corrupt practices that damage 
the strong friendship between Americans 

and Albanians.  
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SI MUND TE GJEJME IDE PER BIZNESE TE SUKSESHME 

DR. Marietta Poshi 

TAMPA FLORIDA 
15 GUSHT 2020 

 
Sipërmarrja e bizenist (entrepreneurship) është lakmi nga shumë individë. Ajo 
prezanton liri financiare dhe arritje personale. Amerika është një vend për të 
cilin biznesi i vogel (nën 500 punëtorë) ka krijuar shumë mundësi. Gjatë 
kohëve të vështira financiare, bizneset e vogla shikojnë rritje më të madhe 
pasi individë të ndryshëm që humabsin punet e tyre në korporatë i japin vetes 
një shtyrje drejt vetpunësimit. Duke marrë parasysh që shumë njerëz kanë 
humbur punën si rezulatet i pandemisë donim të ndanim me ju informacion 
rreth biznesit të vogël.  

Nga Vijnë Idetë E Biznesit? 

Biznese Egzistuese-70% e ideve të bizensit vijn nga bizense egzistuese. Nëse punoni në një 
kompani dhe pervetsoni njohuri për bizensin, shpeshherë individët marrin guximin për të hapur 
kompaninë e tyre pasi kanë pervetsuar njohuri dhe aftësi të konsiderueshme.  

Përmirsim-Shpesh herë si kliente të një kompanie apo edhe një sistemi (p.sh.sigurimet shëndetsore) 
jemi të pakënaqur se si funkisoniojnë gjërat. Shprehim se cfarë do të bënim ndryshe nëse do ishim 
në të njëjtën situatë. Ndryshimi apo përmirsimi i dickaje të dërgon drejt idesë për një biznes të ri.  

Pasioni- Nese jeni shumë të apasionuar mbas një dege apo industrie, kjo shpërben si themel për të 
ndërtuar një të ardhme si sipërmarrës biznesi.  

Mos Hapni Biznesin Tuaj Nëse: 

Nuk jeni gati të punoni orë të gjata- jo më kot ndodh keqkuptimi që bizeni te jep lirinë që të mungon 
në një korporatë. Dhë në një fare menyre ndodh kështu sepse nuk keni orar të caktuar apo një 
menaxher që do ju kerkojë llogari. Por duke qënë në angazhim te biznesit tuaj, duhet të kuptoni që të 
ardhurat varen nga puna dhe mundi që do fusni kundrejt këtij biznesi. Orari standart për punë më 
kohe të plotë është 40 orë në javë. Orari standart për një sipërmarrës biznesi është 52 orë në javë.  

Nuk do jeni aktiv në biznesin tuaj- bizneset e vogla humbasin të ardhura monetare dy herë më 
shumë nga vjedhjet e punërtorëve në kompani. Kjo ndodh kryesisht pasi pronarët janë shumë të zënë 
me punë dhe krijojn raport më punëtorët e tyre. Raporti i lejon që të besojnë më informatat të cilat 
mund të kompromentohen sic janë përshembull llogaritë bankare. Është e rëndësishme që 
menaxhimi i financave të behet nga vetë pronari deri sa kompania te rritet dhe të ketë departamente 
përkatëse. 

Nuk jeni gati që të humbisni (jo përgjithmonë)- na ndodh që shikojmë vetëm suksesin e individeve 
që merren me biznes dhe jo punën e lodhshme që ndodh mbas dyerve të mbylluara. Sipërmarrja e 
nje biznesi merr kohë që të shikosh stabilitet financiar. Bankat nuk i suportojn bizneset e vogal në tre 
vitet e para të punës. Sipas statistikave te Small Business Administration, 80% e biznesëve të vogla 
falimentojnë brënda një viti. Duhet te pregatiteni që biznesi do ketë pengesa por kjo nuk do të thotë 
që ju duhet te dorëzoheni.  
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Sipërmarrja e bizensit kërkon sa më shumë eksperiencë, pasion, dhe dedikim. Shikoni me një lente 
zmadhuese rreth e rottull jetës tuaj personale dhe profesionale. A ka dicka që ju bëni shumë mirë? 
Kjo quhet experiencë. A ka dicka që do ju pelqente te ishte ndryshe dhe ju mund ta bëni më mirë? Ky 
quhet pasion. A jeni gati që të rrezoheni dhe të ngiheni prapë në këmbë? Ky quhet dedikim.  

***Cdo shtet në Amerikë ka ligje dhe rregulla përkatëse përsa i përket hapjes së një biznesi. 
Është e rëndësishme të këshilloheni në shtetin tuaj përkatës nëse doni të hapni një biznes.  

 

Dr. Marietta Poshi është nga Elbasani. Mbasi mbaroi shkollën e mesme në Shqipëri emigroi në 

SHBA. Këtu ka kryer studimet e larta: Bachelor për Biznes nga Roosevelt University; MBA nga Keller 

Graduate School of Management, Master of Accountancy nga Keiser University, Doktoraturë nga 

Northcentral University, Certificate of Leadership nga Harvard Business School. Marietta është 

profesore businesi dhe marketingu, dege në të cilat ka publikuar kërkimet e saj shkencore. Ajo është 

anëtare e bordit drejtues të Light House of Pinellas dhe International Institute for Private, Commercial, 

and Competition Law. Marietta jeton me bashkëshortin dhe 3 fëmijët e saj në Florida. 
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NE KUJTIM TE POETIT TE VRARE NGA TMERRI KOMUNIST NE 
SHQIPERI HAVZI NELA 

Tiranë 
Gusht 2020  

                                                                                              
Studiuesi, Historiani dhe ish-drejtori Arkivave Kastriot Dervishi ne nje artikull te tij 
te dates 9 Gusht 2020 paraqet emrat e personave që morën pjesë në dënimin 
me vdekje te poetit Havzi Nela  
Sipas tij : "Më 15.1.1987, me propozim të punëtorit operativ Islam Guri, 
zëvendëskryetarit të degës Ali Turabiu dhe miratim të kryetarit të Degës së 
Punëve të Brendshme Kukës, Çapajev Taçi, Havzi Nela u vu në kontroll operativ 
2B si “agjent i mundshëm jugosllav” 
"Grupi në Kukës që përmbylli dënimin me vdekje vendimin nr.59, datë 24.6.1988 
të gjykatës: 

Hetues: Vangjel Tanellari, Aristidh Cane dhe Kastriot Muço. 
 
Gjykata Popullore e Rrethit Kukës: Agim Hoxha (kryetar), Osman Mula, Isa Laçi 
 
Prokuror: Nikollaq Helmi 
 
Kryetar i Dëgës Së Punëve Të Brendshme Kukës: Frederik Ymeri 
 
Shefi i Policisë: Maksim Feka 
 
Grupi që përmbylli vendimin nr.85, datë 16.7.1988 të Gjykatës: 
Këshilli Gjyqësor i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë: Fehmi Abdiu (kryetar, relator) dhe Fatmira 
Laskaj e Lili Robo. 
 
Prokuror: Skënder Breca 
 
Presidiumi i Kuvendit Popullor (anëtarët që kanë nënshkruar më 8.8.1988):  
Rita Marko (nënkryetar),  
Sihat Tozaj (sekretar),  
Eleni Selenica, Kristaq Rama, Lumturi Rexha, Rahman Hanku. Anëtarja tjetër Emine Guri me telefon 
ka njoftuar se ishte dakord me vendimin për të mos iu falur jeta. 
 
Sipas komunistëve enverian gjithë Shqipëri paskan qëne agjentë të jugosllaveve që nga Ernest Koliqi 
e Martin Camaj tek Havzi Nela. 
Po ata që u formuan nga jugosllavët dhe erdhën në pushtet me jugosllavët dhë e shitën Kosovën tek 
jugosllavët si shenjë vllazërie me jugosllavët agjent të kujt ishin? 
Këta ishin ata që pretendojnë se ishin në anën e drejtë të historisë. Sipas tyre të vrasësh 
intelligjencën më të mirë të kombit shqiptar, të burgosësh vrasësh dhe internosh me mijëra shqiptarë 
për 45 vjet dhe ta kthesh Shqipërinë në burg izolimi do të thotë të jesh në anën e drejt të historisë. 
http://www.observatorikujteses.al/ata-qe-pergatiten-litar…/… 
foto nga gazeta Bota Sot 
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Po, o nanë, po, 
N’emën të ligjit jam arrestue, 
E duert m’i kthyen prapa policët e zi, 
N’hekur me tutjus m’i kanë ngujue! 
 
Me gazin 69 u pamë sy ndër sy, 
Si me keqardhje m’u ba se më vështroi, 
E kur lëshova kambën mbrenda me hy, 
M’u ba se psherëtiu, m’u ba se rënkoi! 
 
Ndoshta e ndjeu veten fajtor, 
Pse erdhi e më mori përsëri! 
Ndoshta i gjori ishte lodhë, 
Gjithkah n’udhtim nëpër Shqipni. 
Gjithkund tue shkue nëpër atdhe, 
Sa djem nanash kështu po i merr! 
 
Si nji kuçedër në “Shqipnin’ e re” 
Emni i tij ka futun tmerr! 
Ti mos u druej, o Nana ime, 
Sido të bahet jam pa faj, 
Qëndro malsore, mbahu trime, 
Mos e mbyll jetën me vaj! 
 

Djali yt s’ka me t’turpnue, 
Gjinin tand s’do ta tradhtojë, 
Shqiptar i ndershëm ka me qëndrue, 
 
Po prehnin tand do ta kërkojë. 
Ka me dasht me t’pasun pranë, 
Ta vështrosh, ta ledhatosh, 
E nji fjalë t’ambël me ia thanë, 
Plagët zemrës t’ia shërosh! 
 
Pusho, mos qaj, o nanë e mjerë, 
Ti me mue s’je kënaqun kurrë. 
N’merak e mall ke qenë përherë, 
Qysh i vogël dhe sot burrë! 
Qysh nand’ vjeç m’ke nxjerrë prej shpie, 
Jetim, pa babë, bukën me nxjerrë ; 
 
M’shkule nga prehni prej vorfnie, 
Vetë jam rritun derë më derë! 
Tri ditë bashkë s’i bamë në votër, 
Shtëpia jonë nuk qeshi kurrë ; 
Kurrë s’u ulëm në nji sofër, 
Kurrë, o Nana ime, kurrë! 
 

Botuar në VOAL më 10 Gusht 2018 
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ERNEST KOLIQI: AN APPRECIATION-BY STEPHEN 
SCHWARTZ – ALBANIAN CATHOLIC BULLETIN 1992- 

VOL XIII 

 
Koliqi and Kadare In The Eyes of An American Writer  

The Albanian poet and scholar Ernest Koliqi (1903-1975) comes to us as an outstanding 
representative of his country’s literary tradition, as one of the greatest modern poets, and 
as an example of integrity and independence for writers everywhere. He has rightly been 
considered the equal of Fr. Gjergj Fishta and Bishop Fan Noli and was a collaborator 
and mentor to other leading writers including Dom Lazër Shantoja and the recently 
deceased Martin Camaj, Albania’s leading contemporary poet. Born in the northern 
town of Shkoder, Koliqi is also a major figure in the country’s Catholic and Christian 
Democratic intellectual history. 

His Albanian versions of the great Italian poets, including Petrarca and Dante, began 
appearing in 1932.3 Professor Ernest Koliqi In 1937 he was awarded his doctorate by 

the University of Padua, and in 1939 he was named a professor at the University of Rome. Later that year, after 
nearly two decades of constant literary activity, Koliqi entered the difficult road of governmental responsibility, 
accepting an appointment as minister of education in the new, Italian-controlled Albanian regime established 
after the flight of King Zog. 

Holding this post until 1942, he established the Instituti i Studimeve Shqiptare4 or Institute for Albanian 
Studies, later to become the University of Tiranë. He set up the first extensive Albanian language educational 
system in the new Albanian zones of Kosovë, Mai të Zi, and Maqedoni, and fostered the publication of 
textbooks, periodicals, and monographs. 1992- Vol XIII 91 Albanian Catholic Bulletin This activity led to his 
being labelled a “fascist” and an iron prohibition of any mention of his works under the post-1944 Communist 
terror of Enver Hoxha. Only now is Koliqi’s work being reread in Albania, thanks to the cultural liberation 
following the end of Communism in Central and East Europe. 

Was Koliqi a fascist? Did acceptance of an educational post under Mussolini’s control make Koliqi an abject 
accomplice in the crimes of which the Italian dictator stood accused? That is the question that links Koliqi with 
many other figures in world literature, in the continuing debate over the responsibility and political commitment 
of writers, especially in the 20th century. In this century we have seen such intellectual icons as Ezra Pound, 
Louis Ferdinand Celine, Paul de Man and Mircea Eliade associated with the defense of fascism, at the same 
time as numerous famous intellectuals stained themselves and their work by their support for Stalinism. In the 
letter category we find an Albanian writer who could be considered a kind of double for Koliqi, Ismail Kadare. 

The contrasts are instructive. While Koliqi joined the 1939 Tiranë puppet government to help educate the 
Albanian masses, Kadare used his alliance with the worst tyranny in modern European history, that of Hoxha, to 
advance his personal fortunes. A digression on Kadare is appropriate here. In an article distributed by the Reuter 
news agency on May 6, 1992, the return of Kadare from his two years of “show exile” in France, and his rather 
despicable political turn to the new regime, is described from Tiranë by journalist Ilir Ikonomi. 
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 Ikonomi notes that the 56-year old Kadare, “was mobbed by eager journalists and a crowd of some 100 well-
wishers when he arrived back in Albania, now headed by its first non-Communist government in four decades. 
‘”I am happy, Albania is free,’ Kadare told reporters at Tirana airport. ‘Freedom is a magic word for the 
Albanians. You may repeat it a thousand times and each time it has a particular beauty’… He repeated his 
support for the new leaders. ‘I believe that the Albanian people will follow them. They will correctly understand 
this new epoch,’ Kadare said. “He added that he believed Albania would be able to shrug off the lingering 
shadows of Communist rule and return to a tradition of democracy it enjoyed before the 15th century. ‘”I 
believe it has all the conditions to become such a country again,’ he said.” “Kadare told reporters that the 
regime of Stalinist leader Enver Hoxha would now be remembered as a ‘disease’ … “Kadare also said he was 
not looking for high political office at home. ‘Everyone asks me whether I shall be minister or prime minister. I 
take it as an insult,’ he told the French newspaper.” ‘I was born for other things than power.'” 

In this last assertion Kadare is correct: he was born to flatter, rather than to exercise power. Koliqi, on the other 
hand, while he shared in power, was never its courtesan. But more remarkable than this difference is the 
contrast in how “rightist” and “leftist” writers in general have been treated by current literary scholarship.  

For writers who may have sympathized with fascism even in a highly limited way, such as T.S. Eliot or W.B. 
Yeats, have been subjected to rigorous criticism to a point where we may expect their works to be more or less 
excluded from the contemporary curriculum. And for those chosen for the full process of interrogation, no 
reproach is too trivial. 

Lately, for example, the impeachment of Paul de Man has come to the point where his record as a tenant and 
occasional difficulty paying debts is exposed to the world. Yet leftist writers who acted as henchmen to Stalin 
and his imitators have been absolved of their terrible crimes by a failure of scrutiny : neither Kadare, nor Pablo 
Neruda, nor any of their ilk, An Appreciation although complicitous in various terrorist campaigns, have 
seemed to merit any substantial scrutiny. The ideology of literary criticism aside, it is clear that a great 
intellectual work will survive, independent of an author’s failings in politics or personality. 

Thus, Prof. Arshi Pipa has written, of Lazer Shantoja and others disqualified as “fascist” under Hoxha’s rule, “I 
am opposed to judging a writer solely according to political criteria, for one must differentiate for the sake of 
objectivity between man and artist, between ethical and aesthetic values.” 

 And the critic Brian Curdy has pointed out that the exclusions, as the product of “traitors”, of the works of 
Fishta, Koliqi, Harapi, and others, from Hoxha-era anthologies of Albanian literature, would be the equivalent 
in America to excluding Mark Twain for having served in the Confederate army during civil war. 

 Koliqi’s work bears no trace of fascist ideology – no glorification of militarism, “order,” or leadership, no 
propagandistic emphases on youth or overheated nationalist rhetoric, no demand for mass obedience or 
communal unity. Rather, his writing celebrates nature, God, and, in a non-chauvinist way, Albanian culture. 
There is no suggestion in his texts that Albanians are superior to anybody else; only beautiful language and 
praise of the epic history they have experienced. In his “Final Vision” he writes, “enough for me, before I 
cross/the high frontiers and free myself/ from this encumbrance of human clay/if you but show me/far, far off 
amid the mist/of earthly days moving toward sunset,/my native mountains/now at last encircled/with a flaming 
veil of free dawns.” (Tr. by James Torrens, S.J.) 

Rather, Koliqi’s literary spirit remained imbued with the Christian Democratic values and quest for truth that 
characterized his activity during the period of the Fan Noli regime, and which he shared with other notable 
figures of the Scutarine literary and political tradition. In 1945, with the end of the second world war, Koliqi 
had no choice but to remain in Italy, where he had gone in 1942, returning to his post at the University of Rome. 
In the conditions of the Hoxha dictatorship, his life would have been worthless. 
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The Communists, after all, did not hesitate to wipe out some two generations of outstanding Albanian clergy 
and intellectuals, including Rev. Ndoc Nikaj, dean of Albanian writers, printer and publisher of the first 
newspaper in the Albanian language, author of the first novel in Albanian, and also publisher of the first study 
of Albanian history, as well as Lazer Shantoja and Anton Harapi, of the group involved with Fan Noli, and 
many others. In his second exile, however, Koliqi became a highly prolific and serious scholar. Studies in 
Albanian Catholic literature, long poems, and anthologies poured from him. In 1957 he founded Shejzat (The 
Pleiades)8 , a review in Albanian and Italian that became the intellectual flagship of the Albanian diaspora. 

During this period, in works like his studies of the Arberesh in America, ranging through the communities of 
both coasts, including San Francisco, San Jose, and Los Angeles, Koliqi made permanent contributions to the 
science of linguistics and to folklore studies.9 He also contributed to the glory of Albanian literature by 
continuing the publication of the later cantos of Fishta’s Lahuta e Malcise (The Mountain Lute) and by his 
support for and collaboration with Martin Camaj. Shejzat published three of Camaj’s works: his Djella (1958) 
and Legjenda (1964), and his linguistic examination of Gjon Buzuku’s Missal, the first Albanian printed book. 
In addition, the series Studi Albanesi established by Koliqi printed Camaj’s study of the Albanian speakers in 
Greece. Koliqi’s own bibliography includes over 50 titles , ranging through all genres but united by a consistent 
preoccupation with the highest standard of literary and scholarly quality, and spiritual values. 

Koliqi was dedicated exclusively to the comprehension and dissemination, throughout world, of the finest 
products of Albanian speech and tradition. He and other Albanian exiles dedicated much of their modest 
earnings to the printing of journals and books, which often appeared in meager editions. This commitment could 
not but contrast rather uniquely with that of Kadare, whose only concerns throughout his career seem to have 
been his personal wealth, his self-preservation and the satisfaction of his phenomenal vanity. 

Kadare benefitted from Hoxha’s sentimentality about the dictator’s own schooling, such as it was, in France, 
and therefore of Hoxha’s lifelong desire for Gallic acceptance. The Hoxha regime produced a brand of cognac, 
Skanderbeu, that attained some distinction in Europe as if to prove he was successful in introducing French 
“cultural” habits even as his people starved in cultural and religious darkness. The novels of Kadare are a 
product not unlike Skanderbeu brandy – Hoxha promoted Kadare’s superficial, excessively-elegant works, their 
printing paid for out of state funds, to prove that in literature, as well as in distilling, Albania was up to the 
standards of Paris. 

Koliqi’s work never served such purposes, under any regime. This is not to say, however, that it was without 
political passion – in fact, Koliqi was imbued with anti-Communist commitment, which would lead him to write 
heroic poems exalting figures from the post-1944 anti-Hoxha resistance. In the aftermath of Communism’s 
definitive collapse in the West, writers and other intellectuals in the democracies will, I believe, discover that 
they have greatly misunderstood the history of this, the 20th century. 

Many iconic figures who associated themselves with Communism, including not only the Nerudas and Kadares 
but also the likes of Bertolt Brecht and Vladimir Mayakovsky, will suffer the decline of their work and the 
disappearance of their names from the canon. And in this “revision of verdicts,” one of many now seemingly 
underway, the works of “politically incorrect” but gifted and dedicated writer-scholars like Ernest Koliqi will 
come into their own, world-wide, as have the once-forgotten, once-ignored, heterodox works of other writers 
ignored or suppressed in their time – from the English poet William Blake to the American novelist Herman 
Melville. 

WE MAY THEREFORE HONOR IN ERNEST KOLIQI A TRUE AND GREAT CLASSIC. 

Stephen SCHWARTZ-is a staff writer at the San Francisco Chronicle and the author of numerous books and 
articles on historical and literary topics, focusing on Communism in the Balkans, in Russia, in the U.S., and in 
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the Hispanic world. With a group of Albanian scholars, he is prepared the first Albanian-English phrasebook 
for individual tourist use, to be published later this year by the Australian firm Lonely Planet, as a section of 
their handbook of eastern Mediterranean languages 
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