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Këto letra i drejtoheshin Martin Camajt në vitin 
1951 prej nji vajze të re beogradase, e cila po atë 

vit do të bahej edhe grueja e tij. Bahet fjalë për Nina 
Bogdanović, e lindun në vitin 1924 në Beograd, në 
familjen e Dobroslavit dhe Dragës. I jati ishte avokat 
dhe nënkryetar i bashkisë së qytetit në vitet 1933-34. 
Gjatë viteve që ishte nënkryetar bashkije, ai kujdesej 
veçanërisht për të vorfnit e qytetit dhe për ketë gja 
kishte fitue stimën e bashkëqytetarëve të tij.

Nina mbasi kishte studjue për dy semestra sllavistikë 
(rusisht, çekisht e serbisht) në universitetin Karlova të 
Pragës, detyrohet me u kthye në atdhe prej autoriteteve 
jugosllave dhe me vijue studimet në Beograd, ku edhe 
laurohet në vitin 1950. Po atë vit njihet me Martin 
Camajn, i cili studjonte romanistikë dhe thellohej në 
albanologji, i ndihmuem prej prof. Henrik Barić.

Martini dhe Nina martohen në qershor të vitit 
1951 në Beograd tue pasë si dëshmitar martese dy 
miq refugjatë politik shqiptarë: Ndue Gjomarkajn dhe 
Skënder Kastratin.

Krijimtaria dhe puna kërkimore e Martinit në 
Beograd janë të pengueme prej autoriteteve komuniste, 
madje, mbas botimit të dy vëllimeve të para poetike, 
kritika e quen poet dekadent që tematizon gjana 
anakronike. Kjo gja e vret shumë poetin e ri, e kështu 
çifti i ri vendos me shkue në Itali. Camaj mbërrin me 
kalue i pari në Romë, e atje i ndihmuem kryesisht prej 
ish-mësuesve të vet të kolegjit jezuit të Shkodrës, Atë 
Luigi Rosa dhe Atë Zef Valentinit, i përkrahun prej 
Ernest Koliqit, nis studimet në Universitetin e Romës.

Nina, e mbetun në Beograd, e sëmurë randë me 
veshka, vendos gati mbas nji viti, në 1956, me shkue 
pranë të shoqit. E kështu, edhe pse në gjendje të 
keqe shëndetsore, mbërrin në kryeqytetin italian. Me 
ndihmën e Kishës katolike i mundësohet operacioni 
i kushtueshëm i heqjes së njenës veshkë. Jeta e çiftit 
të ri vijon, megjithë vështirsitë e mëdha ekonomike. 
Martini studjon në Romë, viziton katundet arbëreshe 
për me hulumtue rreth gjuhës së tyne dhe bashkëpunon 
me Shêjzat e Koliqit. Ndërkaq nis me u afirmue si 
shkrimtar në rrethet kulturore të emigracionit. Në 
fundin e vitit 1961 shpërngulen në Milano, ku Martini 
mendonte se me ndihmëm e Atë Luigi Rosa-ës do të 
mund të çante në botën akademike. Në pamundësi me 
u sistemue, vendos me shkue në München, ndërkaq 
Nina ndalet në Milano, ku do të japë gjuhën ruse, si 
asistente, në semestrin 1961-1962 në Bocconi. Në vitin 
1962 do të shkojë pranë Martinit në München, ku 
ajo do të punojë për pak vite pranë München American 
Elementary School si mësuese dhe bibliotekare. Ndamja 
përfundimtare me Martinin ndodh në vitin 1968, 
dhe mbas kësaj date Nina kthehet në Milano ku do të 
jetojë deri në nandor të vitit 1987. Mbas nji parenteze 

njimbëdhjetëvjeçare në Beograd, në prag të luftës 
civile, ajo do të shkojë me jetue në München.

Jeta e saj me shkrimtarin Martin Camaj ka mbetë 
pothuejse e panjohun, mbasi ajo vetë ka jetue e 
shmangun e në hije, por tue shfletue vëllimin poetik 
Kanga e vërrinit të vitit 1954, shohim kushtimin e 
Camajt për tê: Dhimbës s’ême, Ninës. Martin.

Ajo vetë nuk ka mbërrijt kurrë me e kuptue se çka 
ka dashtë me thanë me ketë kushtim, por i vjen ndër 
mend nji shprehje e Dostojevskit: ljubov stradanje. 

Ndoshta dashunia asht kryesisht dhimbë!
Këto letra që po botojmë këtu i përkasin pushimeve 

të kalueme në Zlatibor, nji vend malor, në maj të 

vitit 1951, pak para martesës, ku Nina dhe Martini 
kishin shkue për arsye shëndetsore. Ajo pse vuente 
me veshka, ndërsa Martini në të ri të vet, kur ishte 
nxanës në kolegjin jezuit të Shkodrës kishte vuejtë prej 
tuberkulozit.

Letrat kanë nji frymë të pastër e të freskët 
dashunijet. Dishmojnë për ndjeshmëninë e hollë të nji 
vajze të re, që po bahej gati të ndante fatin e saj me 
shkrimtarin e madh shqiptar. Ato janë të shoqnueme 
me disa vizatime të thjeshta e skofiare, që shprehin 
ambëlsinë e shpirtit të vajzës së re të dashunueme.

ARBEN NDRECA

DISA LETRA TË 
PANJOHUNA DASHUNIE 
DREJTUE MARTIN CAMAJT
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Zlatibor, Maj 1951

Prej këtu, prej postës të cilën e vizitoj shpesh, 
shihet ma qartë dritarja e tij. Jam përpjekë edhe 
me vizatue tue qenë se e shoh kaq shpesh. E si jo? 
Këtu ai ka kalue plot tre muej. Këtu për herë të 
parë ka fillue me mendue për mue dhe të ndiejnë 
për mue. Kam besim se ka me i pëlqye me e kujtue 
këtë shtëpi e atë dritare. Fatkeqësisht nuk kam 
aparat fotografik, por gjithsesi kështu ka me i 
pëlqye ma tepër.

Zlatibor, 11.5.1951
Vështroj shpesh prej dritares së tij vilën nga ana 

tjetër e rrugës. Vështroj e si me qenë tue pritë që 
në dritare ose në shtegun që vjen kah ne të shfaqet 
ndokush mungesën e të cilit e ndjej kaq shumë. 
Asht dikush pa të cilin ajo dritare e ai shteg m’i 
bajnë sytë me lotue. A e kam parandie atëherë, 
në shtator, se shikimi do të m’u ndalte në dritaren 
nga ana tjetër e rrugës e në shtegun që vjen këtej. 
A e kam parandie se  do të vinte dita që do t’i 
vështrojshe me kaq shumë mall?

Ky vizatim i jemi nuk doli gja aspak. Por 
megjithatë për të, vetëm për të, ka me pasë pak 
vlerë sepse ka me i kujtue “zabelin”, e unë ma bukur 
nuk di me e vizatue. Sikur të kisha pasë ngjyra, 
atëherë do të kishte dalë diçka tjetër. Ndoshta do 
të kishte dalë shumë ma i bukur. Atë çka i mungon 
këtij vizatimi, e di se ka me ia plotësue krejtësisht 
kujtesa e tij.

N.

V. 1951 Zlatibor
... Dielli tashma perëndoi. Hana asht ba 

gjithnjë e ma e verdhë. Dolëm në lëndinën prej 
nga shikimi hapet drejt Çigotës. Ti m’a pate 
kallëzue njatë lëndinë. U pata mrekullue. Isha aq e 
qetë pranë teje, Tini.

Kur kemi me u ngjitë së bashku në atë majë që 
kaq shumë të josh prej fushe!. Dëshiroj që me ty 
me i ngjitë gjithmonë në maja të nalta, gjithnjë e 
ma tepër...

Nina

Prej këtij vendi shihet një pjesë e liqenit dhe 
e malit, ato vila të bukura në Palisadë të cilat 
me çatitë e tyne të kuqe në të gjelbrën e errët 
të pishave duken si me qenë shtëpi përrallash. 
Nëpër atë rrugë që ndrin djathas patëm shetitë 
një mbramje kur përpara kthimit na zuni një shi i 
ngohtë i kandshëm.

A e mban mend Tini?
N.

V. 51, Zlatibor

U pata lodhë. U ulëm në bar. Ti nxorre një fjalor 
të vogël frangjisht-italisht dhe fillove me më lexue 
parathanien në ital. Mbas teje u përpoqa edhe unë. 
E kur lexova nuk di për të satën herë “s” në vend 
të “z”-së, shpërtheva prej marazit me vetveten. Ti 
qeshe lehtas. Për herë të parë të ndigjova se qeshë 
kaq shumë.

Mandej pamë larg. U mrekulluem të dy prej atij 
perëndimi të bukur e të bekuem. Befas u ktheve 
e më the: “A don që çdo mbramje të shohim së 
bashku perëndimin e diellit?”...

A e mban mend Tini se si të dy përnjiheri u 
patëm ngazëllye me pamjen e tufës së dhenve të 
bardha të shpërndame nëpër fushat e blerta dhe 
me tingëllimën e ambël të kumbonëve? Në këto ka 
diçka me të vërtetë të bekueme dhe qetësuese, kaq 
ngushlluese e kaq të dlirë... pikërisht si njitash në 
kujtesën teme kur sjell ndër mend çastet e kalueme 
me ty.

N.

Gjatë kthimeve prej shetitjeve shpesh i patëm 
ra nëpër këtë shteg, pranë hoteleve dhe pyjeve 
me pisha. U kthejshim tue lanë mbrapa çaste të 
mbushuna plot me biseda me pak fjalë por me 
shumë mirëkuptim, çaste të bukura dhe të pastra 
siç janë të bukura edhe këto pamje të gjana të 
Zlatiborit, ky qiell i thellë i paskaj.

N.

Më kujtohet çasti kur për herë të parë pashë sytë 
e tu.  Më ke vështrue me shumë vëmendje, me një 
shikim hetues dhe në atë shikim tandin kishte edhe 
mosbesim dhe shumë mbyllje në vetvete,- e më vjen 
keq me e pranue, - por kishte edhe pak ironi. Kjo 
e fundit sigurisht si pasqyrim i mendimit tand të 

deriatëhershëm për gratë e ndoshta edhe si mbrojtje 
e përgatitun qysh ma përpara. A i kam ra në të?

Ai çast kaloi në terracën e kësaj vile. Prandaj 
edhe e vizatova. Por edhe që të shohish këto dy 
dritare dhe të kujtohesh për atë vajzën të cilën nuk 
dëshiroje me e dashunue.

N.

Kemi ardhë disa herë nën këtë pemë. Njëherë, 
ndërsa ishim shtri nën këtë pemë dhe po 
shikojshim nalt nëpër degë qiellin, njëherë, këndoi 
një zog në rrem. Unë të thashë: Ndigjo, e ti vune 
në dukje: “Po a e ndigjon? Asht pak i trishtuem.” 
Me të vërtetë ai za ishte pak i trishtuem. E porsa 
ma the, edhe unë vuna re se zogu ishte pak i 
trishtuem, vuna re se edhe ti je pak i trishtuem, e 
atëherë edhe në zemrën teme zuni vend trishtimi... 
sepse në atë çast ndjeva sesa i afërt je për mue e sa 
i largët.

N.

Kjo asht pamja prej vendit ma të skajshëm të 
shëtitjes sonë të fundit, Tini.

...Patëm heshtë tue shikue malet e largëta, të 
cilat gjithnjë e ma shumë u tretnin në errësinë. 
Heshtëm tue e ndi se diçka po kalonte e se duhej 
të thoshim lamtumirë, ndoshta përgjithmonë? O 
jo, jo përgjithmonë. Unë nuk dëshirojsha që ky të 
ishte fundi. Unë e dijsha se ky nuk ishte fundi...

Gjatë kthimit më the: “Ky muej këtu në Zlatibor 
dhe njohja me ty ka me më mbetë si kujtimi ma i 
dashtun.” Pse më pat dhimbë aq shumë ajo fjala 
e jote e fundit? T’u pata përgjigjë me çiltërsi të 
trishtueme e krenare: “Nuk dëshiroj të jem kujtim 
për ty.”

E tashti shikoj nga malet e nalta dhe prej shpirtit 
më del kjo lutje: “Jo, kurrë mos qofshim kujtim 
për njeni-tjetrin, por gjithëherë, përjetësisht një e 
tashme e gjallë dhe e bukur!”

Nina

Përktheu prej serbo-kroatishtes Arben Ndreca

Vizatimi nga Nina Bogdanović
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Mes shumë njerëzve që kanë pasur fatin të njohin 
shkrimtarin disident Astrit Delvina, jam 

edhe unë. Më ka ngacmuar vazhdimisht mbijetesa 
njerëzore e vuajtjeve të këtij njeriu, por edhe 
thjeshtësia e pashprehur kurrë e këtyre vuajtjeve, 
i cili antikonformizmin e tij kundër ideologjisë 
komuniste e pagoi me çmimin e lartë të shkatërrimit 
fizik të jetës së tij. Më ka bërë përshtypje tronditëse 
jeta qëndrestare, modestia dhe qetësia me të cilat ka 
mbrojtur idetë në ndeshje me diktaturën, në luftë me 
vështirësitë dhe torturat që aplikuan instrumentet e 
forcës me kundërshtarët politikë si Astriti. Por më ka 
tërhequr më shumë talenti i tij artistik si shkrimtar dhe 
mënyra se si ai e bëri të pamundurën të mundur për ta 
shprehur këtë mundësi. Ai, fatkeqësisht, u nda nga jeta 
në kohën kur sistemi politik pluralist kishte filluar që 
të vinte, por nuk ishte vendosur plotësisht në Shqipëri. 
Dhe periudha gati 30-vjeçare e lirisë pluraliste nuk 
tregoi ndonjë shembull të qartë, ku shoqëria shqiptare 
t’i kushtonte ndonjë vëmendje kujtimit apo rivlerësimit 
të veprës së tij, për të bërë të mundur njohjen e vlerave 
të tij. Rënia në kontakt me Astrit Delvinën, sidomos 
si shkrimtar, për mua ka qenë një befasi e madhe, 
por dhe një tronditje e thellë, e cila më ka bërë të 
mendoj gjithmonë me shpresë se çfarë mund të bëhet 
për ta nxjerrë nga kasafortat e mallkuara të hetuesive 
të diktaturës, ta botoj dhe ta paraqes publikisht atë. 
Pikërisht atë që ne si shoqëri duam të bëjmë sot. 
Ajo që më ka munduar gjithmonë, të bëj diçka që të 
flasin idetë dhe dëshirat e tij, nuk është fatkeqësia e 
prezencës së tij sot, për t’u kujdesur për veprat e tij, 
por vepra e tij e rrallë e shprehur në romane, novela, 
tregime, poezi; është cilësia e veprës së tij, e shkruar 
në burgje dhe internime, që shpreh një shkrimtar të 
veçantë shqiptar, por, për shkak të rrethanave tragjike, 
njihet pak ose aspak. Sigurisht që në drejtim të 
rivlerësimit të tij, si mjaft mbrapshti të tjera, shoqëria 
dhe shteti ynë ka shfaqur një formalizëm ekstrem, në 
mos të themi mospërfillje. Kam pasur rastin të botoj 
një pjesë të rëndësishme të veprave të këtij autori të 

Homazh për Astrit Delvinën 
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ndaluar, të dënuar dhe të përçmuar nga diktatura, si 
librat: “Ëndrra me ngjyra”, “Globi në rrjetë”, “Hielita”, 
“Dhe e bukura nuk u zgjua”, “Pikëpjekje shpirtrash”, 
“Kalimi i  Rubikonit”, “Humnerat e Plutonit” etj. 
Puna për t’i bërë ato të botueshme është një histori e 
vështirë më vete prej meje, për shkak të gjendjes që ai 
i kishte lënë apo që ia kishte sekuestruar hetuesia, të 
papërfunduara apo të paredaktuara prej tij në kushtet 
e internimit, si dhe të fshehtësisë së detyrueshme të 
të shkruarit. Si botues, ndërkohë edhe lexues i parë i 
dorëshkrimeve të tij, jam ndier edhe njohës i dramës 
së tij njerëzore. Në asnjë moment nuk kam ndier 
se vlerat artistike të këtyre autorëve qëndrojnë më 
poshtë se veprat e atyre autorëve që zgjodhën rrugën 
e konformizmit me regjimin komunist, të cilët ne 
i ruajmë më së shumti në vazhdimësi edhe sot, duke i 
mbajtur me fanatizëm si vlera për librat e rekomanduar 
jashtëshkollorë dhe nëpër bibliotekat e shkollave, por 
dhe si pjesë të kapitujve të librave shkollorë. Megjithatë, 
Astrit Delvina dhe shumë të tjerë si ai, mbeten të 
shpërfillur. Nuk bëhen as debate për vlerat e veprave 
të tij dhe ai ende vazhdon të jetë i dënuar, i nënçmuar 
dhe i paragjykuar. Qëndron si i fshehur me veprat 
ende të paeksploruara plotësisht, sepse ka munguar 
përkushtimi ynë individual, shoqëror dhe institucional 
për ta bërë veprën e tij letrare dhe biografike pjesë 
të trashëgimisë sonë më të mirë kulturore dhe 
demokratike. Pasi lexova dorëshkrimin e romanit 
të tij të parë “Ëndrra me ngjyra”, për të cilin kemi 
punuar shumë së bashku me prof. Gjergj Zhejin, për 
ta deshifruar e për ta sjellë në gjendje leximi, të botuar 
nga shtëpia botuese PHOENIX, ndjeva se rashë në 
magjinë e artit të një shkrimtari për të cilin askush nuk 
kishte krijuar ndonjë legjendë. Niveli artistik i kësaj 
vepre dhe kompozicioni letrar i një romani surrealist 
të paparë më parë në letërsinë shqipe, të jepnin të 
kuptoje se në këtë rast nuk kishim të bënim me ndonjë 
shkrimtar të rastësishëm, që kishte shkruar një vepër të 
radhës dhe aq, por me një fenomen letrar në letërsinë 
shqipe. Ndërsa përmbajtja mjaft interesante e këtij 
libri nënkupton një njeri që ecën përbrenda regjimit, 
një kundërshtar të ndërgjegjshëm kundër tij, i cili, 
megjithëse ishte i burgosuri i diktaturës, brenda vetes 
së tij jetonte me ëndrrat e lirisë. Është e besueshme për 
ato që janë thënë mbi të nga mjaft njerëz që e njihnin 
dhe që kanë qenë bashkëvuajtës burgu dhe internimi, 
se një pjesë e veprave të tij të kenë humbur në rrethana 
diskriminuese. Por këtij fakti dëshpërues, përveç 
dhimbjes dhe keqardhjes, nuk kam se çfarë t’i shtoj më 
tepër. Por më duhet të pyes mbi përgjegjësinë që ndiej: 
me veprat e tjera të tij, që kanë një adresë, ku janë, 
çfarë do bëjmë? Do t’i lëmë në mëshirën e fatit barbar 
që iu rezervoi diktatura komuniste shqiptare e cila, e 
zhytur në paranojën e saj, nuk guxoi që t’i jepte asnjë 
moment “leje dhe liri” asaj bote mendore shqiptare, që 
donte të ringjallte shpresën, apo të zgjohemi dhe të 
nxitojmë t’i nxjerrim nga heshtja e pluhurosur prej atje 
ku janë mbyllur dhe t’u krijojmë shansin e merituar për 
të cilin janë vetësakrifikuar?

Të kujdesemi dhe t’i përgatisim për botim, s’do 
bënim më shumë se detyrën e detyrueshme për ta. 

Rasti krejtësisht i veçantë i krijimtarisë letrare të 
këtij autori, i cili me ato vepra që i janë botuar është 
provuar se është një shkrimtar i mirë dhe që veprat 
e tij letrare më së shumti ndodhen si aktakuza prej 
organeve të sigurimit të shtetit, nëpër arkivat e ish-
hetuesive, tregojnë se këto vepra i përkasin fondit të 
asaj letërsie që quhet letërsi kombëtare dhe mendimit 
kombëtar të kombit. Çdo vend normal në botë, edhe 
i varfër qoftë, të cilin e drejton një shtet, nuk harron 
që të kujdeset për vlera të tilla shumëdimensionale, 
të cilat do të ishin mjaft të rëndësishme për kulturën, 
trashëgiminë kombëtare, njerëzore dhe demokratike. 
Unë nuk i kam vënë vetes si qëllim që të krijoj ndonjë 
legjendë në lidhje me të, por nuk mund të mos 
shpreh shqetësimin tim përpara opinionit për këtë 
nënvleftësim, i cili tregon rangun e ulët të kujdesit që 
kemi ne si shoqëri dhe si shtet kundrejt rivlerësimit 
dhe integrimit të kësaj trashëgimie. Ç’mund të bëjë 
një botues i varfër me këto vepra që, fatkeqësisht, 
autori i tyre ka qenë i ndaluar, ç’mund të bëjë botuesi 
të cilit “i ka mbet kjo letërsi në dorë”, e cila do kohë 
për ta nxjerrë nga qelia, sepse është shkruar vetëm 
njëherë fshehurazi në kushtet e përgjimit policesk, që 
do para për t’u deshifruar, për t’u radhitur, redaktuar, 
korrektuar, shtypur dhe reklamuar? Më kanë rënë 
këmbët nëpër fondacione dhe firma private për të 
gjetur ndonjë kacidhe për botimin e këtyre librave, por 
më janë shfaqur të gjithë dorështrënguar. Nuk më ka 
ndihmuar fare “fati” në këtë drejtim. Por ndërkohë që 
koncerteve dhe spektakleve të zbukuruara me femra 
të bukura dhe me imazhe fantazmagorike, bujaria 
u vërshon si lumë, për këto lloj librash nuk e zgjidh 
askush qesen. Sigurisht që vlerat letrare dhe filozofike 
të këtyre librave dhe të dhjetëra librave që kanë të bëjnë 
me mendimin shqiptar janë mijëra herë më të larta se 
gjendja e kënaqësisë dehëse që mund të japin për disa 
minuta spektaklet dhe këtë e ka provuar çdo lexues me 
punën e çdo botimi që është bërë deri tashti në këtë 
drejtim. Por dihet, gjithashtu është e pashmangshme 
deri në njëfarë mase, që publiku i thjeshtë ka marrëzitë 
e tij në këtë drejtim, prandaj këtu duhej të shfaqej 
etika e përgjegjësisë shtetërore, e cila me politikën e saj 
publike subvencionuese, duhej të orientohet nëpërmjet 
individëve të spikatur për diferencimin dhe ndërtimin 
e hierarkisë së këtyre vlerave për botim dhe përdorim 
në dijet mësimore. Pikërisht, për një sërë arsyesh të 
tilla, por edhe për arsye më të përligjura që kanë të 
bëjnë me nevojat që ka kultura dhe dijet mësimore që 
mbartin këto vlera, të cilat është e pamundur të thuhen 
në një shkrim, shteti duhet të bëhet kujdestar real dhe 
i drejtpërdrejtë i saj, si dhe të parashikojë programe për 
t’i marrë në mbrojtje në të gjithë procesin e rivlerësimit, 
derisa t’i çojë në duar të lexuesve, por edhe bibliotekat 
e shkollave, që nxënësit dhe mësuesit të fillojnë të bien 
në kontakt me këtë literaturë  të ndaluar kombëtare, 
duke marrë si fillim të paktën një informacion.
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Mbi romanin “Vrasje në Kryeministri” të Diana Çulit

DHE KRIMI PARAK 
SHPALLET QË NË TITULL
Nga Mira Meksi 

Sidomos impulsi im prej përkthyeseje letrare, ai 
impuls që për të ndarë me të tjerët mrekullitë e 

mjeshtrave më të shquar të letërsisë botërore që lexoja, 
më hodhi jo pak herë mbi qafë zgjedhën e vështirë të 
përkthimit të tyre në gjuhën shqipe, kësaj here më vuri 
në dorë penën për të shkruar për një vepër letrare në 
shqip, botuar përpara pak muajve: për romanin “Vrasje 
në Kryeministri” të Diana Çulit. Por ndoshta edhe 
frika se në këtë amulli të botimit të letërsisë shqipe, 
kur jo vetëm pothuaj asnjë librar nuk është në gjendje 
ta orientojë lexuesin duke iu referuar një sistemi vlerash 
të qëndrueshëm, kur mungon shtypi letrar, kritika 
e mirëfilltë letrare, por kur edhe të gjitha juritë, që 
nga ato ministrore kulturore dhe gjer ato private, apo 
panairet kombëtare të librit, në të shumtën e herës janë 
vënë në garë kush e kush të promovojë antivlerat në 
prodhimet letrare të gjuhës sonë, frika, pra, se lexuesi i 
çoroditur mund ta anashkalonte këtë roman. 

Sepse është, në të vërtetë, një vepër e pazakontë, 
rrëmbyese, me vlera të rralla letrare dhe pothuaj e 
pangjashme me ato që kemi lexuar në gjuhën shqipe 
gjer më tani. Dhe me gjasë, vepra më e mirë e autores. 
Jo vetëm për hir të strukturës, e cila ngjason me 
lojërat tërheqëse të iluzionistëve, një fasadë e thjeshtë 
në dukje, e rrokshme lehtësisht nga syri dhe mendja, 
por e shumëfaqtë, përsormërisht e ndërlikuar, në trajtë 
filigranash, labirintike, gjigante, pasuruese, robëruese 
dhe tejet grishëse në çdo syth të saj në brendësi; jo 
vetëm për hir të personazheve, nga më të skaliturit dhe 
më të larmishmit në moshë, kulturë, gjuhë, kombësi, 
dritëhije, ndjenja; jo vetëm për hir të gjuhës shumë 
të pasur dhe mjeshtërisht të përzgjedhur, pasazheve 
përshkruese të mrekullueshme të vendeve, aq sa mund 
të thuhet se shpesh të lënë shijen e bukur të shënimeve 
të pasura të udhëtimeve; jo vetëm për hir të një 
informacioni të shumëllojtë dhe të vyer, të analizave të 
aktualitetit shqiptar dhe ballkanas, të ideve të mëdha e 
të thella që i përkasin jetës së kombeve, të cilat rriten 
e zhvillohen pranë atyre të thjeshtave njerëzore, të 
jetës së çdo dite; jo vetëm për hir të hapësirës e cila 
veç bymehet e zmadhohet me rritjen dhe zhvillimin 
strukturor të lëndës së romanit, duke i kapërcyer kufijtë 
e një vendi, më pas të një gadishulli të tërë, për t’u 
derdhur mbi një kontinent; jo vetëm për hir të kohës, 
e cila projektohet në vepër e shumëfishtë, edhe lineare 
edhe e thyer, si një kohë rrëfimi, si një kohë e ngjarjeve, 
si një kohë e pasqyruar dhe si një kohë e fragmentuar 
në kohën e mëvetësishme të së tashmes dhe në kohën 
e kujtimeve të personazheve; por, mbi të gjitha, për hir 
të misterit, të dinamikës së shkëlqyer të tij, të suspensit, 
të trillerit, të subjektit policesk. Për hir të krimit. Të 
krimit zanafillor (atij që shfaqet kumbues që në titull), 
të krimeve rrjedhëse, të krimit të kryer, të krimeve në 
tentativë dhe të megakrimit si qëllim dhe perspektivë.  

Do mundohem të vendos disa shënjues në hapësirën 
e shpjegimeve të mia për këtë roman, për voli të lexuesit 
dhe për të përmbushur misionin që i kam vënë vetes 
në lidhje me të. Sigurisht, pa ia ngritur tërësisht velin 
misterit, por aq pak sa të përvijohet veç drithërima e tij 
dhe të ndihet sa të fuqishëm e ka pulsin dhe tharmin 
e grishjes.

Lexuesi shqiptar, njëlloj si ai botëror, ka admiruar dhe 
“përpirë” aventurat e jashtëzakonshme të detektivëve të 
njohur, si: Sherlock Holmes krijuar nga Arthur Conan 
Doyle-i, Hercule Poirot krijuar nga Agatha Christie, 
apo Jules Maigret krijuar nga belgu Georges Simenon. 

Janë të gjitha romane policeske klasike, që ndjekin 
pothuaj të njëjtën skemë zhvillimi: ngjarja fillon pak 
përpara ose në çastin e kryerjes së krimit, dhe mbaron 
kur zbulohet vrasësi. Në përgjithësi, trama zhvillohet 
në një ambient urban dhe detektivi i këtij romani 
policesk klasik është privat, nuk para mban lidhje me 
policinë. Gjurmimi, vëzhgimi, përndjekja, hollësitë 
materiale dhe analizat psikologjike të tij në fund çojnë 
te vrasësi, në një zhvillim krejtësisht logjik, por sërish 
të padetektueshëm, të cilin lexuesi nuk e merr dot me 
mend. Për të është befasi. T’i kthehemi romanit tonë 
“Vrasje në Kryeministri” dhe le të shohim se çfarë 
elementesh dhe prosedesh letrare e lidhin me romanin 
policesk klasik, aq të suksesshëm dhe të dashur edhe 
për lexuesin shqiptar. Krimi këtu ndodh që në titull 
dhe nuk është një krim dosido që do ta tërhiqte lexuesin 
vetëm me misterin, të fshehtën e tij; bëhet fjalë për një 
vrasje këtu, në hapësirën tonë, në Tiranë, në kohën 
tonë, në jetën tonë dhe mbi të gjitha, në kupolën e 
ekzekutivit shqiptar. Vetëm ky element i krijuar kësisoj, 
i cili transmeton shumë nëpërmjet ngarkesës së madhe 
emocionale që bart (duke prekur edhe telat e prirjes 
sonë të ëmbël për thashetheme e “zbulime” identitetesh 
politike në thurimën e romanit dhe jo vetëm), por që 
më tepër fsheh, mjafton për të rritur ndjeshëm vlerën 
ngashënjyese të romanit: që këtu lexuesi i hamendësuar 
që ka “guxuar” veç ta lexojë titullin e librit, ka rënë 
ndërkohë kokë e këmbë në grackën e mrekullueshme 
dhe kaq mirë të stisur, e cila do ta detyrojë ta shfletojë 
romanin, më e pakta. Elementi tjetër, detektivi; është 
privat, është grua, një Miss Marple e re dhe e bukur, 
të cilën e ka pajtuar në fshehtësinë më të madhe 
vetë kryeministrja e vendit Eva Starova, në bazë të 
dyshimeve që ka për ngjarjen e ndodhur. Bashkë me 
zbulesën e detektives private, Beti Dukës, e cila do të 
hetojë që këtej e tutje krimin nën një mbulesë detyre, 
atë të këshilltares për kulturën pranë kryeministres së 
vendit, hidhet dritë më e plotë mbi krimin e njohur 

që në titullin e romanit dhe identitetin e të vrarit, 
për të cilin nuk kemi më asnjë dyshim se është i tillë, 
ndonëse krimi është maskuar si vdekje nga një goditje 
në zemër: sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë, 
Dilaver Gashi. Kalvari i jashtëzakonshëm i hetimit të 
fshehtë merr udhë, njësh me projektin e madh kulturor 
ndërballkanik të quajtur “Muret dhe urat e Ballkanit 
flasin”, nën përkujdesjen e UNESCO-s. 

Procedetë e përdorura nga autorja paskëtaj e 
tejkalojnë romanin policesk klasik të Arthur Conan 
Doyle-it e të tjerëve dhe e pasurojnë thurimën krijuese 
me karakteristikat e romanit me suspens apo triller, dhe 
gjer me elemente të qenësishme të romanit psikologjik, 
të pasqyruara në përshkrimet e gjendjes shpirtërore dhe 
sidomos të konflikteve psikologjike të personazheve. 
Bashkë me aktivitetet e nismës ndërballkanike, të cilat 
përfshijnë sigurisht tërë Ballkanin, duke ndërkallur në 
tekst udhëtime me një bukuri të jashtëzakonshme dhe 
të përshkruara me detaje magjike dhe parfum visesh 
të njohura dhe të panjohura, nëpër bregdetin shqiptar 
dhe atë grek gjer në Edërne, në Shkup, Mal të Zi, 
Bullgari, Berat, ku simbolika e legjendave dhe miteve 
ballkanase projektohet në simbolikën e ngjarjeve dhe 
në shpirtin e personazheve; bashkë me atmosferën e 
mbarimit të Luftës së Ftohtë dhe pasigurinë e epokës 
së re të panjohur prej askujt (...Si atëherë kur ra 
Bizanti, kur ra Roma, kur nisi Rilindja...); bashkë me 
futjen në teatrin e ngjarjeve që sa vjen dhe zgjerohet 
me shpejtësi, të personazheve të shumta, që nga 
ekipi shqiptar kryeministror i nismës dhe me radhë, 
përfaqësuesit dhe koordinatorët ballkanas të saj, 
gjer Kristof Shnajderi, përfaqësuesi i UNESCO-s, i 
cili hap edhe një linjë të bukur dashurore në roman, 
rritet edhe rreziku iminent i të tjera vrasjeve, i të tjera 
atentateve, kur zbulohet se vrasja e ndodhur që në 
titullin e romanit, vrasja parake, është thjesht preludi i 
asaj që pritet të ndodhë më pas, një vrasje e madhe, apo 
një plojë edhe më e madhe prej një organizate që lufton 
për Ballkanin e lirë, kundër përfshirjes së vendeve të tij 
në nismat europiane. Viktimat mund të jenë politikanë 
të lartë të Ballkanit, por edhe vetë aktorët e nismës, 
pa asnjë përjashtim, sidomos detektivja e bukur. 
Ashtu sikundër po këta mund të jenë edhe pjesë e 
organizatës terroriste, e vrasësve. Lexuesi përjeton 
momente tensioni të madh dhe ndonëse gjithçka 
është ndërtuar në bazë të një kodi logjik dhe ka një 
dinamikë të natyrshme të rrjedhjes së ngjarjeve, hallkë 
pas hallke, ai nuk arrin dot as të hamendësojë vrasësin 
e sekretarit të përgjithshëm të Kryeministrisë, hallkës 
së parë të vargut të vrasjeve dhe çelësit për deshifrimin 
e misterit të madh. Do t’i duhet të presë me durim dhe 
ankth fundin e librit për ta zbuluar atë. Dhe kjo krijon 
emocione të forta dhe të paharrueshme.

Nga ana tjetër, romani “Vrasje në Kryeministri” 
është edhe romani i enigmave. Mjeshtërisht e me 
shumë kujdes është endur, që në krye të herës, një 
enigmë burimore që zë fill në Shqipëri dhe shpërhapet 
në tërë Ballkanin. Është enigma që lidhet me vetë 
arsyen e krijimit të agjencisë së detektivëve privatë, 
Beti Dukës dhe të vëllait të saj Genti Dukës, dhe që 
është kërkimi i prindërve të tyre të zhdukur në mënyrë 
të mistershme në Ballkan që në vogëlinë e tyre. Është 
enigma që, për t’u ndriçuar sadopak, i duhet të krijojë 
një rrjet të tërë labirintik enigmash të tjera që lidhen 
me jetën dhe vdekjen e një gjysheje jugosllave dhe të 
një gjyshi shqiptar në burgjet e diktaturës komuniste, 
që lidhen me Shtëpinë famëkeqe me Gjethe, me 
interferimet e frikshme të së kaluarës në të sotmen, me 
misionet agjenturore të detyruara të atit të tyre Robert 
Domit, me mikun e tij Adrian Kurtin, me të birin e 
shkrimtares së njohur jugosllave Igor Rehanoviçin, me 
“dy ditarët” që Adrijana Rehanoviç ia lë si amanet të 
birit dhe thirrjen e këtij të fundit: Bozhe moje, çfarë i 
bëjmë njëri-tjetrit... Është një enigmë e formësuar në 
mënyrë të tillë, që ndonëse e kënaq bukur kërshërinë e 
lexuesit në këtë roman, më tepër i jep atij besën për t’ia 
ndriçuar atë përfundimisht në të tjera romane që do të 
plotësojnë një seri të tërë.  

“Vrasje në Kryeministri” është një roman që ka fatin 
të shndërrohet në një bestseller të së tashmes, duke 
qenë njëkohshëm roman me vlera të mirëfillta dhe të 
padiskutueshme letrare, nga ata që i rezistojnë kohës.



ExLibris  E SHTUNË, 16 MARS 2019 6

Tridhjetë vjet më parë, më 15 mars 1989, në 
qytetin e Lushnjës ndërroi jetë aktori i estradës 

dhe komediografi Hekuran Zhiti, që u dha aq shumë 
gaz e të qeshura njerëzve, me vite, por vetë pati një 
jetë të vështirë dhe të trishtuar që, sa bëhej i njohur, 
e shmangnin dhe e braktisnin, i përndjekur që herët, 
deri edhe me dënime dhe me qëndresë ideale. Por edhe 
me arritje të pabesueshme. Im atë. Prind i dhembshur 
dhe i sakrificave.

Dua ta kujtojmë, sepse më huton dhe trondit se 
si vepron mekanizmi institucional i harresës mbi ca 
e ca, vetvetiu apo i qëllimtë, me porosi të fshehta, të 
pashkruara, sipas ideologjive, me shuarje emrash, deri 
edhe me përbaltje etj., etj., apo “kështu jemi ne (?!)”...

Duhen vëllezër e bij këmbëngulës, miq idealë, që 
të kujtohen herë pas here, jo shtetërisht, p.sh. poetët 
e pushkatuar Vilson Blloshmi e Genc Leka, i varuri 
Havzi Nelaj, shkrimtari Lazër Radi apo romancieri 
Astrit Delvina etj. Do të duhej Kleri Katolik që 
të kujtoheshin intelektualët e mëdhenj të kombit, 
martirët tanë studiues, poetë e shkrimtarë, ndryshe 
do të rivriteshin. Pse harrohen përvjetorët e poetit 
më guximtar Trifon Xhagjika? Të disidentes së parë 
grua, shkrimtares së parë Musine Kokalari? Të Arshi 
Pipës, por edhe të Faik Konicës, Gjergj Fishtës? Të 
Mitrush Kutelit, Ernest Koliqit? Të Lasgushit, Fatos 
Arapit? Të Zai Fundos, Xhavat Korçës, Isuf Luzajt, 
Mirash Ivanajt, Kahreman Yllit etj.? U provua me 
albanologun, bibliofilin dhe shkrimtarin Mit’hat 
Frashëri, me ceremoninë dinjitoze zyrtare që iu bë dhe 
që nga ajo ditë ai s’është lënë më i qetë. Nuk po zgjatem 
me këtë dukuri, që ndihet shpesh. Duhen angazhime 
dhe hulumtime të tjera, shkundje dhe përgjegjshmëri 
shtetërore, një kalendar vlerash dhe një agjendë kujtese 
e institucioneve të kulturës. Sot dua të kujtoj tim atë, 
ndoshta këtu fillon, kur bijtë nderojnë etërit. E kujtoj 
jo vetëm si bir, prandaj do të doja të isha i fundit, por ja 
që të fundit ndonjëherë dalin të parët, ngaqë, siç thonë 
ata që e kanë njohur dhe kanë shkruar për Hekuranin, 
“ai mbetet një fenomen”, ku bashkohen natyrshëm 
mësuesi i nderuar patriot dhe poeti i satirës së thukët, 
aktori i lindur i humorit dhe shkrimtari i beftë i 
shumë komedive, i një aradhe, ndërkaq mik besnik, 
por që s’pajtohet me asnjë realitet, i kompromisit dhe i 
përtalljes së kompromisit, inatçi i zjarrtë dhe i ndjeshëm 
pa fund, zemërgjerë dhe kryefamiljar i denjë dhe 
qytetar shembullor. Ai vërtet është shpallur “Q ytetar 
Nderi” në Lushnjë dhe një rrugë mban emrin e tij, por 
rruga e jetës së tij është një dramë më vete, një qëndresë 
në ferr duke bërë ndërkohë që njerëzit të shqyheshin 
gazit me ferrin e tyre për ta pasur më të lehtë.

VENDLINDJA DHE ELEGJITË

Pas malit të Tomorrit, në Tomorricë, në fshatin 
Milovë, jetonte fisi i Zhitëve, aty nën hijen e tempullit 
të famshëm të Olimpit të Shqiptarëve. 

Ishin familje e madhe dhe e pasur, me toka e bujq, 
me kullota e me dhen që s’numëroheshin, me prona 
dhe poshtë në Berat, madje edhe më larg, në Selanik të 
Greqisë. Në kullën e Zhitëve, me këtë mbiemër hebraik, 

që thuhej se duhej ta kishin ngaqë do të kishin mbajtur 
hebrenj në kohëra më të hershme, bujtnin gjithmonë 
miq, komitë, dervishë, murgj që iknin për në malin 
Atos, të panjohur, bejtexhinj, vinin çeta luftëtarësh, 
partizanë, ballistë, oficerë grekë të luftës italo-greke, 
ushtarë italianë të mbetur pas kapitullimit të fashizmit 
etj. Ajo kullë ishte strehë e njeriut. Në fillimet e 
shekullit XX filluan të merreshin edhe me punë 
intelektuale. Hekurani, fëmija i dytë mes tre vëllezërve 
dhe dy motrave, lindi më 13 prill 1911 dhe që të kishte 
jetë, jo vetëm i vunë një emër të tillë, por e kaluan 
edhe përmes hekurave të perustisë/ kambies së zjarrit. 
Vëllai i madh i Hekuranit do të hapte një shkollë në 
vendlindje dhe do të shkruante vjersha dashurie, por 
diktatura komuniste do ta pushkatonte me të parët si 
nacionalist, edhe pse vëllai më i vogël i tyre do të dilte 
malit partizan, me të parët edhe ai.  

Hekurani, pasi mbaron shkollën fillore në Berat, 
shkon për studime në “Normalen” e famshme të 
Elbasanit, ku spikat për vjershat e tij satirike dhe 
interpretimet në skenë, i vlerësuar nga pedagogët e tij 
si Simon Shuteriqi, babai i shkrimtarit dhe studiuesit 
Dhimitër Shuteriqit, dhe Karl Ljarja, babai i aktorit 
Rikard Ljarja etj., por edhe nga shokët e klasës si 
shkrimtari i ardhshëm Sterjo Spasse etj. Ëndrra e tij 
u bë teatri. Luante në pjesët teatrore që përkthenin 
pedagogët dhe nisi të shkruajë edhe vetë. 

Revista “Normalisti” (botuar në Tiranë, 
shtypshkronja “Shkodra”, 1933) ka edhe këtë kujtim 
të bashkëstudentit të tij, Vasil Vaska: “...Gjith natën 
e kaluem tue bamë gas, tue këndue e tue çfaqun nji 
komedi të trillueme prej H. Zhitit...” Kurse miku 
tjetër i klasës, Haki Ballshi, në një kumtesë do të 
thoshte: “E qeshura, sipas Hygoit të madh, është dielli 
që përzë dimrin nga fytyrat e njerëzve. Dhe neve na 
e hiqte dimrin nga fytyrat e qeshura që na jepte një 
diell-njeri, një humorist i rrallë, shoku ynë i klasës H. 
Zhiti. Ai ishte Omar Khajami ynë... Portretin e tij 
nëpër reklama e shëtisnin hamejtë e skenës rrugëve 
të qyteteve, duke u bërë kështu humoristi më i mirë 
i Jugut...” 

“Ne e kishim idhull H. Zhitin”, - do të thoshte në 
Uashington “Në zërin e Amerikës” gazetari i mërguar 
Ilia Therecka, ish-i burgosur politik...

“Normalistët” bëjnë një turne në të gjitha qytetet 
kryesore të Shqipërisë, se kur e njeh vendin, e do edhe 
më shumë. Në Shkodër i priti patriarku i letrave shqipe, 
Atë Gjergj Fishta, që e vlerësoi Hekuranin sipas 
dëshmive gojore.

Të gjithë mësuesit e “Normales” dhe nxënësit e 
klasës i shkruajnë një letër Mbretit Zog I që Hekurani 
të çohej me studime jashtë për aktrim, por një bursë 
e tillë nuk ishte parashikuar. Mbaron “Normalen” në 
vitin 1932 dhe punon si mësues në Patos, ku është 
nderuar me titull, e më pas në fshatrat e minoritetit 
grek në Jug.

Rebelohet kundër pushtimit të vendit nga Italia 
fashiste, vitet e luftës i kalon në Berat, bashkohet 
me lëvizjen rinore, nuk ishte dakord me atentatet 
dhe vëllavrasjen, bashkëpunon me intelektualët 
nacionalistë Mit’hat Frashëri, Sejfi Protopapa, Abaz 

Ermënji, me kushëririn e tij Safet Butka, është shok me 
Margarita e Kristaq Tutulanin, me shkrimtarët Vexhi 
Buharaja, Mustafa Greblleshi, me Petro Markon e 
Nonda Bulkën etj.

Në elegjitë e Hekuran Zhitit do të vajtoheshin 
njëlloj si të rënët nga radhët e partizanëve po ashtu 
dhe të Ballit Kombëtar.   

   
POEMA E PËRQAFIMIT TË 
KUNDËRSHTARËVE DHE DËNIMI

Kulmi elegjiak i poezisë së Hekuran Zhitit do të 
arrihej me poemën “Përqafimi i dy kundërshtarëve”, 
që u botua gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore 
shumë herë në gazeta të ndryshme të vendit, Tiranë, 
Korçë etj., dhe u dramatizua, duke u shfaqur, përveçse 
në Berat, në Vlorë e Lushnjë e deri edhe në kinema 
“Kosova” në Tiranë.

Poema do të shpërndahej edhe si trakt, ndërkohë 
partizanët kishin urdhër, siç e dëshmonte edhe vëllai 
i autorit të saj, partizan në ato vite, që ta mblidhnin 
poemën kudo dhe ta digjnin. Mbas luftës autori i 
poemës do të ndëshkohej. Gjatë torturave do t’i thuhej, 
përveç të tjerave, se me atë poemë pacifiste kishte sjellë 
shumë dëme. 

Poema do të harrohej bashkë me emrin e autorit. 
Madje, në vitet e diktaturës, në fabrikën e letrës në 
Lushnjë, ndërsa sillnin botime të ndaluara për t’i 
ricikluar në letër të bardhë, krahas “letërsisë së verdhë” 
apo të zezë, rozë të paraluftës, revistave kulturore, 
fetare etj., por dhe librave të kritikuar që i nxirrnin nga 
qarkullimi, u soll edhe një revistë, ku ishte botuar edhe 
kjo poemë.

Pas rënies së diktaturës, poema po kujtohej dhe u 
ribotua, madje u vu në skenë serish në Lushnjë, me 
regji të Llukan Kolës.  

Mes shkrimeve kritike për këtë poemë, po 
zgjedhim se ç’ka shkruar profesor Agim Vinca në 
veprën “Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe (1945-
1980)”, Prishtinë, 1997, në kapitullin “Poezia si akt 
moral”: “Një krijim interesant i kohës së luftës, antipod 
i poemës “Epopeja e Ballit Kombëtar” të Shefqet 
Musarajt, mund të konsiderohet poema “Përqafimi i 
dy kundërshtarëve” e Hekuran Zhitit (Hekuran Zhiti, 
“Përqafimi i dy kundërshtarëve”, “Jehona”, nr. 3, f. 
53, Shkup, 1994) e cila, njësoj sikurse dhe autori i saj, 
njihen fare pak, për të mos thënë aspak. Kjo poemë (...) 
luftën dhe antagonizmat e saj në Shqipëri nuk i sheh 
në planin ideologjik dhe politik, por në atë kombëtar. 
Siç e thotë edhe vetë titulli i saj, ajo kërkon përqafimin 
e kundërshtarëve, pra pajtimin kombëtar midis palëve 
në konflikt: partizanëve dhe ballistëve...

Në përpjekje e sipër të dy taborëve kundërshtarë 
vëllai vret vëllain dhe kur merr vesh ç’ka bërë, nxjerr 
revolverin dhe vret veten. Pastaj shfaqet “Fantazma 
e Ajkunës” si personifikim i nënës shqiptare nëpër 
shekuj. Dramaciteti dhe tragjizmi i poemës rritet: 
përmbi trupat e bijve të vrarë bie edhe mëma e mjerë!

Autori e parandien se përçarjet dhe vëllavrasjet 
që filluan gjatë luftës, do të vazhdojnë edhe pas saj. 
Shqiponja është simbol i flamurit dhe i atdheut. Ajo 

Në 30-vjetorin e shuarjes së Hekuran Zhitit, kur bijtë kujtojnë etërit 

NË BETEJË ME HARRESËN, 
DRAMATURGU DHE AKTORI 
I PAPËRSËRITSHËM
Nga Visar Zhiti 
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lë edhe dy porosi, me anë të të cilave kërkon bashkim 
e përparim për Shqipërinë dhe përmend Kosovën dhe 
Çamërinë e robëruar. Dy vargjet ku apostrofohen ato, 
janë ndër më të bukurat e poemës: Si i ngjau Kosovës 
dhe Çamërisë së shkretë,/ Ëndërruan lirinë, u bënë ëndërr 
vetë.

Dhe në fund amaneti. Shkaba i përbën bijtë e saj 
që të bashkohen rreth flamurit dhe idealit kombëtar, 
në mënyrë që Shqipërinë “të mos e fshijnë nga karta”.

Lufta e Hekuran Zhitit më shumë do të ishte të 
shkruarit, teatri.    

…teksa trumbetohej me të madhe pushteti i 
ri i komunistëve, perdja e skenës kishte rënë dhe 
spektatorët kërkonin me duartrokitje e brohoritma të 
dilte para tyre dhe të përshëndeste autori i komedisë 
së porsashfaqur... por ai vononte shqetësueshëm dhe 
askush nuk thoshte dot se s’mund të vinte më, e kishin 
arrestuar dhe dergjej në një nga qelitë plot ujë në 
godinën pranë, në atë të burgut të qytetit... 

VAZHDIMET E VËSHTIRA

Deshi fati që Hekuran Zhiti mbeti gjallë. Doli nga 
burgu. Mori gruan dhe djemtë dhe iku për andej 
nga nuk e njihnin. Filloi punë si hamall në portin e 
Durrësit. Por s’e linte ëndrra, teatri. Filloi me punëtorët 
atje. E morën vesh kush ishte dhe e hoqën nga porti, 
s’mund të punonte atje, “zonë kufitare”.

Punëtor krahu, shtronte rrugët me kalldrëm dhe 
bënte shkallët e qytetit, atje ku do të zbulohej më vonë 
amfiteatri i Durrësit. 

Një ditë e pa me çekan në dorë në një gropë rruge 
ministri i Arsimit të atëhershëm, ai që do të ishte 
edhe rektori i parë i universitetit shqiptar, miku i vet, 
Kahreman Ylli. 

- Ç’bën këtu, Hekuran? - i tha.
- E di Partia, - u përgjigj Hekurani. 
- Kthehu në arsim, - i tha ministri...
Nevojat e vendit ishin të mëdha, ekonomi e 

rrënuar dhe kulturë akoma më e rrënuar. Dhe lufta 
për rimëkëmbje ishte e madhe. Duke përfituar nga një 
zbutje e luftës së klasave, Hekuran Zhiti riemërohet si 
mësues, por në fshatrat e Lushnjës. Mësim dhe teatër 
edhe atje. Madje, edhe kur shtrohet një herë në spital, 
teatër edhe me të sëmurët dhe mjekët. 

Arrin të bëhet themelues i teatrit të estradës 
profesioniste në qytetin e vogël, ku grumbulloheshin më 
së shumti familjet që nuk e donin dhe nuk i donte 
regjimi, në rrethinat e së cilës fillonin fushëtirat e 
internimeve Savra, Gradishta, Pluku, Grabiani dhe 
burgu i grave, Kosova e Vogël.

Themelues i orkestrës së estradës dhe dirigjent i saj, 
madje edhe i bandës muzikore dhe i operetës së parë 
dhe të vetme në Lushnjë, do të ishte muzikanti i madh 
Fotaq Filipeu, i porsadalë nga burgu i Burrelit. Nga 
internimet, nga andej ku do të ishin miku i Migjenit, 
dr. Lazër Radi apo ai që do të bëhej kardinali i parë 
shqiptar, Mikle Koliqi, do të vinte edhe ai që do të 
bëhej ndër parodistët më të shkëlqyer të vendit, 
Gjosho Vasija. Hekuran Zhiti shkëlqeu si aktor, e 
deshi publiku, po rinjihej, po ribënte portretin e tij, 
shkruante, por pa pasur të drejtën e botimit. As mbas 

vdekjes. Vetëm kur të vdiste diktatura.
Nëpër fshatra e thërrisnin me emrin e personazheve 

që interpretonte, edhe pemët mbusheshin me 
spektatorë për ta parë. Shkrimtari klasik, Nonda 
Bulka, deshi që Hekurani të punonte në Tiranë në 
revistën e satirës dhe të humorit “Hosteni”, por s’e 
lanë. Arriti të botonte ndonjë gjë me pseudonim a 
ndonjë skeç në almanakun “Estrada”, me ndihmën e 
Tahsim Aliajt apo Dionis Bubanit.

Regjisori i njohur i Teatrit Popullor, Pirro Mani, 
do ta kërkonte ta merrte në Tiranë, “duke e ndërruar 
me 5 aktorë të vetët”, natyrisht që s’ia dhanë. Shkak 
biografia. 

Do të vlerësohej edhe nga aktori i teatrit Kadri 
Roshi, nga ai i estradës Luftar Paja etj., nga këngëtarja 
emblematike Vaçe Zela, nga kritikët Razi Brahimi, 
Miho Gjini, i cili i bëri edhe një portret, por nuk ia 
botuan, nga shkrimtari Pëllumb Kulla etj., deri edhe 
nga vetë diktatori Enver Hoxha që, kur e pa një herë 
në skenë, në Olimpiadën e Estradave në Durrës, teksa 
u ngjit në skenë për të përgëzuar aktorët, pra kur u 
gjendën ballë për ballë, si në tragjeditë e Shekspirit, 
komiku ironik përballë tiranit-mbret, “ti luan mirë”, - i 
tha. Kaq.

BOTIMET

Janë 3 libra, presin edhe të tjerë. Krijimtaria e Hekuran 
Zhitit ka tërhequr vëmendjen e lexuesit dhe të kritikës, 
e cila ka bërë ta rikujtojnë jo vetëm në dheun amë, por 
edhe në Kosovë e Maqedoni dhe tek arbëreshët në 
Itali, në diasporë e deri në SHBA.  

Së pari, doli postume përmbledhja me poezi 
“Kryengritje shqiptare në parajsë”, ku qëmtohet 
kryesisht krijimtaria e Hekuran Zhitit e shkruar gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, para dhe pas saj, si dhe një 
pjesë nga satirat, ku në mënyrë parodike përmblidhet se 
kërkon të këndojë “trimëritë e një Ak(c)ili”. Më pas dolën 
njëherësh “7 komedi”. Po i rendisim titujt: “Nusja në 
thes”, “Palla e nderit” “Shakaxhinj dhe batakçinj”, 
“Magjistari i rremë”, “Gratë e atij fshati” “Rruga e 
Skraparit”, “Të përmbysurit”.

Në ballinat e dy librave janë dy vizatime të nipit të 
autorit, Ajonit fëmijë, që i bëri posaçërisht. “Hekuran 
Zhiti – shpirti krijues që priti kaq gjatë”, do të shkruante 
prof. dr. Josif Papagjoni (“Mehr licht”, Tiranë, 2007. 
Dhe më pas e përmbledhur në enciklopedinë Teatri & 
Kinematografia Shqiptare, Tiranë, 2009).

Papagjoni thotë: “…jo shpesh ngjet që të zbulohet 
krejt një autor i panjohur më parë nga lexuesi i gjerë; 
një autor i ngujuar diku në pjesën e territ të kohës a të 
fatit... Një zbulim... çka është një ringjallje e shpirtit të 
një autori që lipset të zërë vendin e vet të merituar në 

banesën e hirshme të dramës e të teatrit, një ringjallje... 
A ishte e mundur vallë të ekzistonte një krijimtari e 
tillë dramaturgjike në vitet 1944-1946, ku thuhej se 
edhe janë shkruar këto pjesë? A ishte e mundur të 
shpëtonte pa u vënë re ky autor elegant, aq shpotitës, 
modelimi i një moleriani shqiptar, a Kalderoni, a 
Goldoni, plot shije e nur? 

…nuk mund të rrimë pa shfaqur habinë dhe 
admirimin tonë të sinqertë. Në çast më vijnë në 
mendje autorë të tillë, si Kristo Floqi me komeditë e 
tij të shkurtra apo Et’hem Haxhiademi me tragjeditë 
e tij. Janë bashkëkohës në letërsi, dy të parët tashmë të 
mirënjohur dhe me vendin e tyre të nderit në historinë 
e dramaturgjisë shqipe, kurse Hekuran Zhiti krejt 
i panjohur, pa një vend meritor dhe detyrimisht, me 
nxitimin për t’i dhënë kurorën e mohuar që i takon…” 
Kritiku tjetër Mexhit Prençi thekson: “Vizioni i qartë i 
autorit e ka orientuar që ta kërkojë të qeshurën komike, 
jo te hunda e shtrembët, as te gunga e kurrizos, as duke 
u tallur me dialektet e gjuhës shqipe, apo përqeshur 
personalitetet e ndritura historike të kombit (siç ndodh 
sot në më shumë se një ekran televiziv), por te morali 
i deformuar i njeriut dhe shpirti i shëmtuar i tij. Libri 
i tij i tretë është drama “Të mblidhemi në Lushnjë”, 
e vetmja që ka si përmbajtje Kongresin famëmadh të 
Lushnjës, i konsideruar si pavarësia e dytë e Shqipërisë. 
Jemi në prag të 100-vjetorit të këtij kongresi. Skena 
pret dramën...

NË VEND TË MBYLLJES SI NJË APEL 
PAQEJE

Piktori shkodran Guljelm Mosi, me banim në Itali 
tani, i frymëzuar nga Hekuran Zhiti dhe sidomos nga 
poema e tij “Përqafimi i dy kundërshtarëve”, realizoi 
një triptik në vaj, ku në tablotë e parë është Nëna 
Shqipëri me dy djemtë e saj luftëtarë, partizani me 
ballistin krah për krah, ashtu siç duhet të ishin, me në 
sfond flamurin e kuq kombëtar, teksa jepet kushtrimi 
për liri, por dy vëllezërit i ndau historia a antihistoria. 

Në të dytën është Nëna Shqipëri kryeulur, që 
vajton mbi dy varret në borë të djemve të rënë në luftën 
vëllavrasëse, kurse shqiponja ka dalë nga flamuri dhe 
ka ngritur flatrat dëshpërueshëm, edhe qielli i duket i 
shkretë. Në tablonë e tretë janë poeti kombëtar Gjergj 
Fishta me Hekuran Zhitin, adhurues të tij ashtu si 
dhe i Naimit “Shqipëribërës”. Tabloja na kujton dhe 
thënien e shkrimtarit Nonda Bulka, i cili shprehjet: 
“Hekuran Zhiti është Fishta i Toskërisë. Të kujtojmë. 
Beteja e kujtesës fitohet duke kujtuar...”

Hekuran Zhiti dhe Vaçe Zela

Hekuran Zhiti në skenë
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TRËNDAFILI

Jam goxha i sigurt se
kur për herë të parë 
është takuar me njeriun
trëndafilit i kanë dalë gjembat.

VIZA NË MES

Mes datës së lindjes dhe datës së vdekjes
viza që duket në mes nuk është gjë tjetër  
veçse poezi

Njësoj 
siç është poezi
gjëja e vetme që më ke lënë kur ike e dashur
një qime të pubisit tënd në sapun.

DIKUSH KËNDONTE NË SHI

Mbi liqenin e Lasgushit bie shi i vakët
zog i posaveshur me pupla të buta
fshihet nën gjethet e dendura të ftoit
buzë vdekjes jeta pi ujë
ombrella të zeza kalonin në rrugë 
njerëzit nuk i shihja
derisa për të dhe për veten pija birrë në stilin
birra e parë më do e dyta s’më do e treta...
e kështu me radhë
një ombrellë e kuqe u ndal pranë vitrinës së kafenesë
ishte ajo o Zot
vasha me emrin e lules së egër
tërë natën në banesë nën dritë qirinjsh
pimë verë të kuqe bëmë dashuri marrëzisht
ishte natë e qetë
okupatori dhe prostitutat tona flinin si engjëj
derisa e përcolla të dashurën në shtëpi
dikush këndonte në shi
dikush jetën e mallkuar 
e kishte shndërruar në poezi.

ËNDRRAT E ENGJËLLIT

Sa preku me këmbë në tokë
ktheu në kafenenë e parë të qytetit
piu shtatëmbëdhjetë uiski skocez dhe vdiq
edhe engjëjt shohin ëndrra tmerri

Kur erdhi herën e dytë
piu nëntë vodka ruse dhe s’diti që duhet paguar
njerëzit ia prenë krahët

Që atëherë engjëlli s’guxon të flejë
ka frikë mos ëndërron njeriun.

VRASËSIT SERIALË

Natë okupimi 
njerëzisht përzihet frika
qençe vdiset
qyteti shtrihet nën jorgan të zi
ëndrrën ndjell shpresën pjell
enigmë e ditës së re

Këta që vrasin janë engjëj
nën peshë mëkati mallkimi muti njerëzor
vrasës serialë të ëndrrave

Mëngjesi vjen i veshur me të bardha
si balerinë plakë e dehur
mbledh pëllumbat e vrarë nëpër sheshe

Njerëzit zgjohen ngadalë
kush s’është pshurrur në gjumë
pshurret tani.

HARMONI

Asgjë nuk lëviz
me përjashtim të vetmisë
e cila vazhdon të rritet
dhe lisit që do të shërbejë për arkivol.

GJELLË SHQIPTARE

Ushtarët e armikut në Kosovë
kishin meny të pasur shqiptare

 Në mëngjes
Qumësht nga gji të shqyer nënash
dhe foshnja të palindura të ziera në zjarr shtëpish
servirur me sy të zinj të kaltër apo ngjyrë kafe
dhe nga një shishe lot të valë

Dikush kënaqej veç me nga një kokë të pjekur

 Në drekë
Zemra të plasura të të gjitha moshave
të ziera në lëng eshtrash në njërën anë
dhe mish kurrizi të pjekur në gacë
përcjellë me tru të fërguar fëmijësh
e sallatë klithmash spërkatur me uthull tmerri
dhe nga një litër e gjysmë gjaku vashash të dhunuara

Dikush kënaqej veç me nga një kokë të pjekur

 Në darkë
Mushkëri të zeza e të bardha
aty-këtu ndonjë veshkë
mish fëmije të përzier me gjakun e nënave
ca tul plake a plaku pjekur në hell
njelmësuar me kripën që nxirrej nga lotët

Dikush kënaqej veç me nga një kokë të pjekur

Në meskohë
bluanin vesh të majtë e të djathtë
gishtërinj duarsh e këmbësh
aty-këtu ndonjë hundë të përgjakur
dhe ëndrrat tona të thara në murin e pushkatimit

Dikush kënaqej edhe veç me një kokë të pjekur

Piqnin e zienin në zjarre shtëpish
hanin e pinin nga kafka shqiptarësh
sikur të mos ishin njerëz
sikur të mos ishim njerëz
apo jo Zot
derisa vera i ktheu në dhéun e tyre
kur u majmën nga vdekja.

VALLE ME FYELL

Mbi ca eshtra njeriu nën dritë dielli
kullot sorrë e zezë si nata

Fëmija i bie fyellit prej dërrase të varrit
vjell vallen e vdekjes

Era ia shkëput petalet një nga një trëndafilit
në gjembat e tij ngulet dita

Lumi i gjakut doli nga shtrati
në zemër të njeriut shumohen krimbat

Ç’ves
dikush jeton përditë
e unë përditë vdes.

KËSHILLA PËR NIPIN TIM ARBENIN 
(KATËR ATDHETË)

Jeto jetën
si plaku me flokë të thinjur që mund të ishte profet
por merrej me diçka tjetër
në Këngën mbi fundin e botës të Çeslav Miloshit
dhe mos dil ama kurrë mos dil
nga poezia Itaka e Kavafisit

Nëse e takon një lule në shkretëtirë
kjo është një shenjë se gjithçka është e mundur në këtë 
botë
ëndërro
ngrihu
lidhi lidhëset e këpucëve të tua
dhe ndiqi ëndrrat

Drita e munguar 
kurrë nuk do të jetë aq larg sa të mos mund të arrihet
mëso nga babai yt dhe mos u mundo ta mësosh asgjë
ti ke një emër një botë dhe katër atdhetë
(mos e jep jetën për asnjërin prej tyre
ama po për disa njerëz lumenj male dhe qytete
siç do të thoshte Pacheco)

Në shtigjet e jetës
gjithmonë mbaji të shtrirë krahët e shpirtit
dhe kurrë
ama kurrë
mos e lësho zemrën nga grushti yt i mbyllur

Dhe që të mos harroj
nëse ndonjëherë shkon në Kosovë
zemra e zemrës sime
vizito varret tona
dhe aman mos e le pa ngrënë
bukë e djathë dhe rrush të Rahovecit.

Xhevdet Bajraj, poeti i lindur në Rahovec, largohet nga vendi i tij nën kërcënimin e 
armëve; prej vitit 1999, nga Franca në Meksikë në gjendje azili, ai vazhdon të shkruajë 
poezi, por edhe prozë, duke u vlerësuar me disa çmime: në vitin 2000 mori çmimin 
e Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, Çmimin Ndërkombëtar të Goliardos për 
poezi në vitin 2004, çmim për dramën më të mirë origjinale të shkruar në gjuhën 
shqipe në vitin 2013 nga Festivali Monodrama në Vlorë. Në vitin 2015 u vlerësua edhe 
me një çmim, atë për poezinë më të mirë të paraqitur në Panairin Ndërkombëtar të 
Prishtinës. Tmerret që pa gjatë luftës vazhdojnë ta ndjekin veprimtarinë e tij letrare...

XHEVDET BAJRAJ
DIKU PËRTEJ OQEANIT
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BRANKO MERXHANI 
LIRIA DASHURORE

tonë karakteristike dhe me gjithë heroismën t’onë, 
ulëm kokën përpara forcës së zaptonjësvet. Jo vetëm 
ulëm kokën, po edhe u shërbyem interesavet të 
tyre me gjakun t’onë. Kjo prapë është arsyeja – dhe 
është një gjë shumë karakteristike nga pikëpamja 
e psykologjisë shoqërore – për të cilën një nga 
intelektualët t’onë që zë një vënd të shkëlqyer në 
historinë e leteraturës së një popullit të huaj dhe 
zaptonjës, shkruan se “perioda më e pasur dhe më e 
lumtur e historisë s’onë” ka qënë pikërisht perioda e 
hidhur dhe e errët e robërimit t’onë nga Turqit. Dhe 
kjo me qënë se në atë epokë stërgjyshërit t’onë të 
gjorë përpiqeshin me zëmër trime në vijat e luftës së 
zaptonjësit, po një ditë ktheheshin, në vatërën atërore 
të shkretuar, të ngarkuar me flori boll, me plaçka të 
shumta dhe me “kuaj të bukur” të fushavet të largme 
të Arabisë, Misirit dhe Hungarisë!... Po paraja, 
dyfeku, “kuajt e bukur” dhe gjithë epopeja e plaçkavet 
me se u shpërblyen? U shpërblyen me sakrificën dhe 
përbuzjen e atdheut, të familjes dhe të djalit. Kjo 
sakrificë, ky harrim, janë pamja e sbërthimit të njëzet 
shekujve shqiptare...

Të gjitha anët e kalives s’onë shoqërore qëndrojnë 
mbi themele të kalbura. Mbi këtë prishje është e 
pamundur të ngrihet një godinë e re. Për këtë detyra 
kryesore e brezit t’onë është që të hedhim themele të 
reja të forta për një shoqëri të re. Gjith përpjekja jonë 
qytetëronjëse nuk mundet veç se të ketë për qëllim 
puthitjen systematike të dispozitavet dhe energjirat 
kombëtare me nevojat e realitetit të sotmë dhe me 
kërkimet e Q ytetërimit t’onë të nesërmë.

Kemi nevojë për një bazë për Korporatën t’onë 
Shoqërore të re. Kemi nevojë për një Familje shqipëtare 
nacionaliste. Vetëm kjo është e zonja të krijojë një 
karakter moral të ri dhe të na falë një formë të re jete. 
Djalëria neo-shqiptare do të hidhet në fushën e luftës 
shoqërore me bindjen e patundur se vetëm ahere do 
të triumfojnë idealet e saj kur do të vijë ajo ditë e 
madhe, dita e Shqipërisë së Re në të cilën nuk do të 
ketë më as një pengim jo vetëm legjislatif po edhe 
preventif që të bashkojnë zemrat e tyre Djemtë dhe 
Vajzat të atdheut shqipëtar pa ndryshim dipendence 
fetar. Domethënë kërkojmë edhe ne një farë Liri 
Dashurore. Po me ndryshimin që, kur po bota e 
industrializuarë ka kryesisht për qëllim reformën 
e tipit Romak të Familjes, ne përkundrazi duan të 
krijojmë një vatrë familjare të typit Romak, vatrë e 
cila do të çdukë për herë edhe gjurmat e fundit të 
influencave fetare të huaja, do të marë vesh shpirtrat 
e popullit t’onë, do t’a nacionalizojë shtëpinë t’onë, 
do t’a shqiptarësojë Shqipërinë t’onë. Këtej e tutje 
fillon ruga e emancipimit të Shqipëtares... 

Botuar në vitin 1929

DIKU PËRTEJ OQEANIT

Në breg të lumit të tharë
një plak përtyp kujtimet
jep e merr me të vdekurit

Re të zeza si shami e dhimbjes 
ndjekin diellin
pëllumb i bardhë si qumështi i nënës
kërkon sup njeriu për të pushuar
ndalet mbi një gur varri
si plis i gjallë

Lumi u ringjall dhe u derdh udhëve të botës
diku përtej oqeanit
një burrë qan shqip.

SHITËSI I ENGJËJVE TË VEGJËL PREJ 
DRURI

Si çdo ditë të bekuar
nata e bëri një vezë të artë dhe iku
kësaj here duke kakaris vetëtima

Zgjohet zjarri brenda gurit
zgjohen zogjtë
zgjohen foshnjat nga gjumi
nënat dhe qumështi në gjinjtë e tyre zgjohen
zgjohen lulet e mëngjesit
dashuritë e fjetura 
të vdekurit nëpër kujtime
tregtarët e farave të lulediellit
zgjohen ata që nuk mund të lëvizin
vozitësit e transportit publik zgjohen
njerëzit e mirë që shkojnë në punë zgjohen
zgjohen edhe vrasësit e tyre

Zgjohet çdo ditë me jetën e shtrënguar me dhëmbë
po ashtu edhe ai 
shitësi i engjëjve të vegjël prej druri
së bashku me ndjenjën e turpit të të qenit njeri
zgjohet
ama veç ky zgjohet kot

Me çantën plot me engjëj shkon shtëpi më shtëpi
çdo ditë të bekuar
por s’ia hap derën njeri.

FLUTURIMI I PARË

Nga dega e një lisi të vjetër
ndërsa dielli bërtet si i çmendur
dhe i zgjon njerëzit nga gjumi
një zog i bardhë fluturon për herë të parë
në qiellin e një shteti të korruptuar
dhe pa e kuptuar fare
kthehet i zi në fole.

Kemi lindur për dashurinë dhe vetëm me anën e saj 
njohim njëri-tjetrin. Kemi nevojë për dashurinë si lulja 
që ka nevojë për diell. – WILLIAM PLATT

Të mos ju gënjejë titulli i sotmë. Do të bëj fjalë për 
FAMILJEN ashtu siç paraqitet brenda në përpjekjen 
moderniste të shoqërisë s’onë dhe ashtu siç e do neo-
shqiptarisma.

Nuk shkruaj studime. Jap semplërisht disa 
formula, që përmbajnë vijat e përgjithëshme të 
mendimevet të mia – mendime të derdhura brënda në 
kallëpe të ngushta. Për këtë nuk më intereson këtu as 
shvillimi historik e filosofik i Familjes përgjithrisht, as 
influencat e saj positive ose negative mbi qytetërimet 
e vjetëra, as edhe lëvizja e sotme kryengritëse kundër 
institucioneve shoqërore, lëvizje e cila pasi siguroi 
kaq lirira politike e shoqërore në favor të gravet në 
Evropë e në Amerikë, sot përpiqet të arrijë edhe 
Lirinë Seksuale të botës së bukur. Tendenca narcistike 
e Q ytetërimit Europeo-Amerikan ndofta një ditë do 
t’a shuajë krejt institusionin monogamik të shoqërisë 
së sotme, t’i japë gruas ato të drejta dashurore që ka 
edhe burri, të legjitimojë produktet e mëmavet të 
pamartuara, djemt e dashurisë dhe të dëfrimit. Libra 
e famëshme e gjykatësit amerikan të dëgjuar Ben 
Lindsey mbi “Kryengritjen e djalërisë moderne”, është 
libra më e goditur e epokës. Anëtarët e “compagnonate 
marriage”, domethënë e “Martesës miqësore”, shtohen 
dita me ditë. Q ytetërimi Europeo-Amerikan shtroi 
nënë bisedim vlerën e formës së sotme së martesës dhe 
është e vërtetë se ata që dyshojnë nuk janë të paktë... 
Po të gjitha këto janë hypotheza, dëshira dhe përpjekje 
të një bote, Q ytetërimi partikolarist i së cilës ka një 
të shkuar të paktën dhjetë shekujsh. Pastaj këtë pikë e 
kam theksuar shumë herë: Intelektualët t’onë duhet që 
mendimet dhe vështrimet e tyre shoqërore t’i puthitin, 
sa të jetë e mundur më shumë, në sheshin e Socialitetit 
të popullit t’onë. Tendencat e përparuara dhe 
ekstremiste të Europeo-Amerikanismës janë shumë të 
rënda për supet t’ona. Ne kemi të tjera kujdesje, të tjera 
detyra. Sot-për-sot “le të punojmë kopshtin tonë”. 
S’jemi akoma të pregatitur që të zëmë as vendin më të 
vogël brënda në Pallatet e mendimit shoqëror...

Përgjegjësia realiste e peripetisë s’onë historike, 
domethënë pamundësia që nuk patëm dot një shtet të 
vërtetë, me vethe dhe të vazhduar në as nonjë periodë 
të së shkuarës s’onë kombëtare, rrjeth kryesisht nga 
të shterpuarit e shpirtit t’onë shoqëror, nga anarkia 
dhe panjoftësia shoqërore e cila më tepër nga çdo gjë 
tjetër dëmtoi dhe prishi Institutin Familjar. Në këtë 
s’kanë faj as vazhdimi historik i shkeljevet të huaja 
influencat fataliste të dogmatismës pseudo-islamike. 
Burimi i së keqes është shumë më thellë. Në vënd 
që të hedhim sytë t’ona nga jashtë me shpresën dhe 
ngushëllimin se vetëm atje do të sbulojmë shkakët e 
së keqes, është më mirë të hedhim sytë në vetëhen 
t’onë brenda nesh, brenda në Unën t’onë shoqërore... 
Shkaku i parë i anarkis s’onë familjare është forma 
e jetës, që ka rrojtur populli ynë shekuj me radhë, 
domethënë shumë përpara jo vetëm të sundimit turk, 
po edhe përpara sundimit romak-byzantin. Dhe është 
një rjedhje natyrale e konditavet sociologjike dhe 
psykologjike të kësaj jete, e cila e çveshi krejt entitetin 
t’onë shoqërorë nga çdo gjurmë Ideologjie shokërore. 
Nuk duhet të harrojmë kurrë se jemi stërnipërit e një 
populli, miku i vetëm edhe armiku i vetëm i të cilit 
ka qënë shekuj me radhë dyfeku, që mbante në krah. 
Kjo është arsyeja për të cilën, me gjithë egoismën 
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Francesco Antonio Santori konsiderohet ndër 
përfaqësuesit e lëvizjes kulturore dhe letrare të 

arbëreshëve të Italisë. I lindur në Shën Katerinë 
të Kozencës, më 1819, një ngulmim arbëresh në 
rrethinat e Kozencës, Santori ka pasur një veprimtari 
të gjerë letrare të botuar, por edhe në dorëshkrim. 
Kjo pasuri letrare artistike, bashkë me atë të Jeronin 
de Radës e të Zef Skiroit, përbën pjesën kryesore të 
letërsisë së arbëreshëve të Italisë dhe të letërsisë shqipe 
në përgjithësi. Santori është autor poezish, pjesësh 
teatrale, tregimesh, romanesh, përshtatjesh të 112 
fabulave të Ezopit, si dhe autor i një gramatike të 
shqipes, të shkruar në vargje.

Por ky autor ka një komunikim të ndërlikuar me 
lexuesin, për të cilin ende është i pazbuluar, por edhe i 
keqtransmetuar deri në ditët e sotme. Deri vonë pjesa 
më e madhe e shkrimeve, me një drejtshkrim mjaft të 
vështirë, kishte mbetur i pabotuar. Veprat e Santori-t 
tani botohen detyrimisht me transliterim. Për shkak 
të kushteve të rënda jetësore, sa qe gjallë Santori 
arriti të botojë vetëm ndonjë nga veprat e tij letrare, 
prandaj pjesën më të madhe të tyre e la në dorëshkrim. 
Pasardhësit e tij, këndej e andej Adriatikut, brenda 
150 vjetësh botuan vetëm disa nga dorëshkrimet e tij. 

Deri më tani janë botuar: Brisandi, Lletixja e 
Ulladheni, – përgatitur nga Italo Costante Fortino, 
Kozenca, 1977; Panaini e Dellja – Fëmija pushtjerote 
– përgatitur nga Giuseppe Gradilone, Romë, 1979; 

Alessio Ducagino – Melodramë, – përgatitur nga 
Francesco Solano, 1983; Tri novelat – përgatitur nga 
Italo Costanto Fortino, Carmine Stamille, Ernesto 
Toçi, 1985; Satira, transliteruar e pajisur me shënime 
nga Karmell Kandreva dhe Gjovalin Shkurtaj (Tiranë, 
1998) dhe ribotimi i përgatitur dhe i përkthyer në 
italisht, Francesco Antonio Santori; Canzoniere 
Albanese, transkriptuar me kujdesje të Francesco 
Solanos në revistën “Zjarri” nr. 3, 1975. Santori botoi 
edhe dy libra me karakter fetar, në njërin prej të cilëve, 
“Krështeri i shëjtëruar” (1855), ai riprodhoi disa faqe 
nga vepra e P. Bogdanit, gjë që tregon interesin e tij 
për letërsinë e zhvilluar që herët në Shqipëri. Anton 
Santori, lindur në një familje të varfër të Shën Katerinës 
së Kozencës, ndonëse pjesën më të madhe të jetës e 
kaloi si murg, mori pjesë aktive në ngjarjet e kohës së 
vet, duke simpatizuar lëvizjen çlirimtare italiane dhe 
duke treguar interesa të gjalla për lëvizjen kombëtare 
në Shqipëri. Këtë interes ia forcoi veçanërisht miqësia 
me De Radën, që zgjati tërë jetën. Shqetësimet e veta 
për vendlindjen dhe atdheun e të parëve ai i shfaq në 
veprat e pakta që mundi të botonte me gjallje të vet, 
si përmbledhjen me vjersha “Këngëtorja arbëreshe” (Il 
canzoniere albanese, rreth 1846-’47), poemat “Vallja e 
harresës së madhe”, botuar më 1848 te numri i parë i 
së përkohshmes “Arbëreshi i Italisë”, poemën italisht, 
disa pjesë shqip “I burgosuri politik” (Il prigioniero 
politico, 1855), një vjershë të botuar në përmbledhjen 
poetike kushtuar Dora d’Istrias më 1870 dhe në 
ndonjë botim tjetër. Ky autor qe gjithashtu një ndër 
folkloristët tanë të parë dhe iu vu edhe hartimit të një 
fjalori të shqipes. Vitet e fundit të jetës Santori i shkoi 
në një varfëri të madhe në vendlindje e mandej në Sh. 
Jak, tjetër ngulim arbëresh i Kozencës, ku mbylli sytë 
më 7 shtator 1894. 

Bashkë me tragjedinë e parë “Neomenia”, me 
botimin kritik e transkriptimin e veprës “Sofia 
Kominiate” si dhe dramën “Emira”, realizuar nga 
filologia Merita Bruci, ky autor e vendos letërsinë 
shqipe në një kohë me prozën e lëvruar në Itali në 
shek. XIX. Megjithatë, jam e mendimit se duhet 
rishikuar vepra “Neomenia” si botim tekstual kritik 
dhe plotësuar me aparat kritik gjatë transkriptimit. 
Për ta konkretizuar se si kjo vepër është transmetuar 
deri sot, kemi shkëputur një fragment nga tragjedia 
“Neomenia”, tekstin që na shfaqet si variant në 
alfabetin e sotëm, si transkriptim dhe përshtatje. Në 
këtë ofroj një variant transkriptimi për të ardhur sa 
më pranë versionit origjinal, duke u përpjekur për të 
saktësuar atë që autori thotë dhe për të përcaktuar 
edhe kufijtë e paqartësisë dhe të parregullsive që kanë 
kopjet me të cilat është transmetuar vepra. 

Neomenia - midis transkriptimit dhe përshtatjes
(si është transmetuar deri më sot)
Tragjedia e parë, “Neomenia”, sheh dritën e botimit 

në vitin 2001, si vullnet privat i shtëpisë botuese 

“Shpresa”, Prishtinë. Romani mund të jetë shkruar 
rreth 150 vjet më parë nga Francesco Antonio Santori 
(1819-1894), nga Picilia (S. Caterina Albanese, CS), 
dhe si shumë nga veprat e tij, kishte mbetur e pabotuar 
deri më 2001. Në fakt, nga asnjë prej studiuesve, apo 
nëpër faqet e historisë së letërsisë shqipe, nuk jepet 
data e shkrimit të veprës, ndonëse na njoftohet se 
prej vetë Santori-t nuk është shënuar data e hartimit 
të tragjedisë “Neomenia”. Vepra është transkriptuar 
nga Daniela Meringolo dhe shoqërohet me një studim 
hyrës të Anton Nik Berishës, i cili merr përsipër të 
na japë vetëm një pasqyrim kritik letrar të veprës, pra 
nuk kemi një botim kritik. Përpos disa fakteve të lëna 
nga vetë Santori për veprën, janë tri faqe për lexuesin, 
të vetmet pa vargje. Megjithatë, ky është botimi i 
parë i plotë i tragjedisë. Santori e shkroi veprën në 
të folmen arbërishte, në vargje, ku ka lënë në faqen e 
parë të dorëshkrimit se e përktheu vetë në italisht, po 
në vargje. Francesco Altimari në vitin 1982 ka botuar 
në Kozencë monografinë “Një sprovë e pabotuar e F. 
A. Santori-t për gjuhën shqipe dhe alfabetin e saj”, 
ku në shënimet e tij na bën me dije se A. Santori 
pasqyrën e alfabetit e nis me atë të P. Bogdanit, prej 
së cilës mendojmë se i referohet alfabetit për krijimin 
e “Neomenia”-s. Në nëntitullin e saj shënohet: Poemë 
shqiptare tragjiko-dashurore. Kjo vepër çmohet si një 
nga krijimet e para të plota të këtij lloji në letërsinë 
tonë të shkruar, para dramës “Emira”, që deri tani 
ishte çmuar si vepra e parë e këtij lloji në letërsinë tonë. 

Transkriptimi i tragjedisë “Neomenia” është bërë 
nga Daniela Meringolo, pa asnjë informacion kritik 
për veprën, ku nuk na vjen as dorëshkrimi, por as 
përkthimi në italisht i bërë nga vetë Santori. Është 
parathënia e studiuesit Anton Nik Berisha që na 
ofron disa informacione, ndonëse të pakta, mbi fatin e 
kësaj vepre, duke na pohuar se është ndër veprat rreth 
së cilës dihet pak, edhe është shkruar pak. Arsyeja 
kryesore për këtë mungesë, sipas studiuesit, është se 
kjo vepër mbeti dorëshkrim rreth një shekull e gjysmë, 
duke veçuar se edhe ato pak shkrime nuk synonin më 
shumë se një përshkrim të objektit të saj artistik, të 
veprimit të personazheve e sidomos të theksimit të 
“fragmentaritetit” të “mungesës” së tërësisë së saj, si 
krijim artistik, pra, “për “paaftësinë” e Santori-t që të 
përftojë një vepër të tërësishme e me vlera të mëdha 
artistike”. Veprën “Neomenia” Santori e shkroi në 
arbërisht në vargje dhe siç thekson në faqen e parë të 
dorëshkrimit, e përktheu vetë në italisht, po ashtu në 
vargje. Në nëntitullin e saj shënohet: poemë shqiptare 
tragjiko-dashurore. 

Prej studiuesit Berisha marrim në parathënie, se 
“mbas fjalës hyrëse, të shkruar në italisht, – Lettore 
benign – lexuesit të nderuar autori jep vehtjet ose 
personazhet e veprës”.

Në këtë vepër nuk kemi historikun e dorëshkrimeve 
dhe asnjë përshkrim të hollësishëm të autografeve, si 
në arbërisht ashtu edhe në italisht. Në faqen 23 kemi 

Francesco Antonio Santori, tragjedia “Neomenia”, transkriptim/ Akti III, Skena 
II, si është transmetuar deri në ditët tona, gabimet dhe fati i transmetimit të 
poemës shqiptare tragjiko-dashurore, e çmuar si një nga krijimet e para të 
plota të këtij lloji në letërsinë tonë të shkruar, para dramës “Emira” që deri 
kohët e fundit ishte çmuar si vepra e parë e këtij lloji në letërsinë tonë 
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paraqitjen e alfabetit të F. A. Santori-t dhe alfabetit 
të Manastirit, pa dhënë asnjë çelës leximi mbi veprën. 

Por në historinë e letërsisë shqiptare është 
tashmë e njohur kjo tragjedi, të cilën e gjejmë të 
fragmentarizuar, siç duket, për konkretizim të epokës 
letrare dhe përfaqësimit të autorit. 

Për shqyrtim se si ka ardhur deri sot kjo vepër, marr 
një fragment të zgjedhur për ta transkriptuar, në një 
përballje sipas alfabetit të sotëm të shqipes, marrë nga 
Akti III, Skena II. Autorët janë Daniela Meringolo 
(varianti B) njohur për transkriptimin e plotë veprës si 
dhe Klara Kodra (varianti C) që e shënon si përshtatje, 
e cila sjell dhe pjesë nga vepra të tjera, si “Emira”, e 
njohur si e para dramë në gjuhën shqipe. 

Nuk kemi hasur autorë të tjerë që të jenë marrë 
me këtë vepër, qoftë edhe si fragment të sjellë sipas 
alfabetit të sotëm të shqipes. Për këtë arsye, jemi 
ndalur në krahasimin e dy “duarve”, varianteve që na 
njohin me ekzistencën e kësaj vepre, pas dorëshkrimit, 
lënë nga vetë autori. Nëse për variantin e transkriptuar 
nga Meringolo kemi një informacion të bollshëm 
që shoqëron parathënien e librit, në të rralla kritere 
apo dhe vetë epokën kur shkroi veprën Santori, tek 
teksti ku shfaqet fragmenti i “Neomenia”-s shënuar si 
përshtatje prej Kodrës nuk kemi asnjë fjalë të kriterit të 
botimit. Çfarë i bashkon formalisht në këtë fragment 
dy autorët është mungesa e plotë e aparatit kritik. 
Ndërsa çfarë i ndan është e gjithë puna shkencore për 
sjelljen e këtij fragmenti, kemi parasysh të zgjedhur 
prej nesh. Shtylla e kësaj vepre lidhet me gjuhën, si 
vjen ajo origjinale, a është përcjellë sipas vullnetit të 
autorit? Meringolo është shumë më afër të folmes 
arbëreshe që përdor Santori në këtë vepër; gjuhë mjaft 
afër origjinalitetit duke iu referuar dorëshkrimit që 
kemi në dispozicion për këtë fragment. Ndërsa Klara 
Kodra jo vetëm që nuk respekton vullnetin e autorit, 
por nga gjithë informacioni transkriptues me tekstin 
e Santori-t nuk na rezulton as përshtatje, siç është 
shënuar poshtë fragmentit të “Neomenia”-s. Ka fjalë 
të cilave nuk u kemi gjetur origjinën në shqip, ku 
Meringolo ka ruajtur “anonimitetin” e saj, në respekt 
të vullnetit të autorit, ndërsa Kodra e ka tjetërsuar 
duke sjellë përkthimin nga italishtja. Kujtojmë se 
veprat e lëna dorëshkrimin janë të shkruara secila në 
alfabete të veçanta, shoqëruar dhe në gjuhën italiane, 
e pranuar kjo prej studiuesve si mundësi më e madhe 
njohjeje për autorin. 

Kështu, “përshtatja” e Kodrës në këtë rast duket 
se lidhet më shumë me përkthimin fjalë për fjalë 
nga italishtja, sesa nga dorëshkrimi në të folmen e 
arbërishtes që na ka lënë autori. Ka fjalë që Meringolo 
është besnike e autorit, si për shembull begatë, që 
njihet gjerësisht në shqip, ndërsa te Kodra shohim 
devijim të kësaj fjale duke e zëvendësuar me fjalën 
bujari (vargu i dytë); po në këtë varg fjala Tjoria 
ruhet nga transkriptuesja e parë, Meringolo, ndërsa 
Klara Kodra e devijon sërish në fjalën natyrë, – 
referuar përkthimit direkt nga italishtja. Duke mos 
pasur asnjë shënim kritik, Kodra në “përshtatjen” 
e saj mbetet gati e pashpjegueshme sipas kritereve 
shkencore, pasi arrin deri në devijime të rënda të 
vargut, sidomos nga ana leksikore. Nuk dimë nëse 
ka pasur ndonjë kopje të dorëshkrimit përpara, por 
vërejmë se Kodra i largohet shqipes arbërore duke e 
“përshtatur” fragmentin sipas standardit të shqipes, 
referuar rregullave të ngurtësuara që vendosi Kongresi 
i ’72-shit në gjuhën shqipe, që përjashton paraqitjen 
dialektore të pjesës duke humbur çdo gjurmë të së 
folmes arbëreshe të asaj kohe. Gjithashtu përshtatja 
e Kodrës nuk mund të ndiqet deri në fund edhe për 
shkak të devijimit kuptimor të fragmentit krahasuar 
qoftë me dorëshkrimin lënë nga Santori, referuar këtu 
dhe transkriptimit nga Meringolo – që na vjen më afër 
gjuhës origjinale të autorit. Janë vargje të tjetërsuara 
pa asnjë kriter botimi të shënuar, që nuk lidhen me 
origjinalin e pjesës, si përmbajtje. Ndoshta është një 
rast për të deklaruar heqjen nga qarkullimi të këtij 
teksti, ose të njoftohet publikisht. Megjithatë, është 

Varianti A
Çë m’vëlen kjo bukurii,
Çë tjoria shum bëgat 
Më shtëfrofsi ndë këto faqe,
Sa t’mbulonja tjerat vasha?
U n’kë donja sitë gavnare, 
Se fuqi mua biznjoj (i)
Sa t’çanja kët katin, 
Çë tu lidhure më mban;
O vullezërë moj ku jan;
Neomenia motra juaj
Si një qene lidhur’ ësht
Mes e duarë ndë trashe ndin!
Kushë te zgjidhinjë më i vjen
Trim, i pjot me lipsii?
O vullezërë, o Lladizllaa;
Si të veni ju pa motrë 
Prëm të mëma, e zoti tat?
Çë mixirë i keqë t’arvonjë
Zonjësë mëm, kurë t’e dierë:
Neomenia ësht e zbier?
O vullezërë nënk mbjidhi?
U e dii, te shpia prëm;
Moj mua veni turë gjën
Nd’ato dushqe, ture qarë 

Akti III
Skena II

Varianti B 
Çë m vëlen kjo bukuri,
Çë Tjoria shum bëgat 
Më shtëfrosi ndë këto faqe,
Sa t mbulonja tjerat vasha?
U ngë donja sitë gavnare, 
Se fuqi mua biznjoi (i)
Sa t çanja kët ka tin, 
Çë të lidhure më mban;
O vullezërë moj ku jan;
Neomenia motra juaj
Si një qen e lidhur ësht
Mes e duarë ndë trashe ndin!
Kushë t’e zgjidhinjë më i vjen
Trim, i pjot me lipisi?
O vullezërë, o Lladizlla;
Si të veni ju pa motrë 
Prëm të mëma, e zoti tat?
Çë mixirë i keqë t’arrvonjë
Zonjësë Mëm, kurë t’e dierë:
Neomenia ësht e zbjer?
O vullezërë nëng mbjidhi?
U e di, te shpia prëm;
Moj mua veni ture gjën
Ndato dushqe, ture qarë; 

Varianti C 
Ç’më vlen kjo bukuri
që natyra me bujari 
më ka derdhur në këto faqe
Sa t’errsoj vajzat e tjera?
Unë s’i doja sytë e hijshëm,
po fuqia më duhej mua
të këpusja këto pranga
që të lidhur po më mbajnë
O vëllezërit e mi, ku jeni?
Neomenia, motra juaj
si një qen lidhur është
Mes e duar me zinxhirë!
Cili trim mëshirëplot
Të më zgjidhë vallë
do të vijë?
O vëllezër, o Ladisla,
Si do shkoni sot në shtëpi, 
Te mëma e zoti atë,
pa motrën tuaj më!
Ç’mërzi do ta pushtojë
zonjën mëmë kur të marrë vesh
se e humbur është Neomenia!
O vëllezër, unë e di,
se sot te shtëpia s’do vemi
veç mua do më kërkoni.

Varianti A, transkriptimi: Neomenia 
Ngjarjet e romanit vendosen në kohën e luftërave të shqiptarëve kundër pushtuesit osman. Ndërsa në fragmentin 
e shkëputur për ilustrim pason tragjedia duke iu afruar pikës kulminante, ku njerëzit e Neomenia-s, prindërit 
dhe vëllezërit, vdesin nga dëshpërimi për vajzën që e kujtojnë të humbur: Neomenia-n e shpëton i dashuri, por 
drejt kthimit në shtëpi ajo vonohet dhe i gjen të afërmit e saj të vetëvrarë nga hidhërimi. Pas këtij tragjizmi ajo 
nuk mund të jetojë më. Motivi i rrëmbimit të një vashe arbëreshe nga turqit, vënë në bazë të tragjedisë, buron 
nga folklori arbëresh dhe në legjendat shqiptare mbi të Bukurën e Dheut.

një dëshmi se si gjuha e autorit transmetohet jashtë 
çdo parametri shkencor, duke mos iu përmbajtur 
kritereve të botimit. Më poshtë po japim dy variantet 
e transmetuara deri më sot, fragment nga Akti III, 
Skena II e tragjedisë “Neomenia”, dhe në Variantin A, 
si përpjekje transkriptimi prej meje, vetëm si krahasim, 
pa aparatin kritik të cilin e kemi të poshtëshënuar në 
kriteret e transkriptimit:

Kriteret e botimit
(ndërhyrje dhe problematika, teknika e punës)
Në këto tri dekadat e fundit studiuesit arbëreshë 

një kujdes të veçantë u kanë kushtuar botimeve të 
dorëshkrimeve të A. Santori-t, të cilat lidhen me 
interesin për historinë e alfabetit të gjuhës shqipe. 
Duke mos pasur një alfabet të vetëm, secili autor ishte 
i detyruar të hartonte një variant të tij ose të zbatonte 
atë që kishin përdorur të tjerët. Edhe Santori do të 
jetë një hartues i një alfabeti. Pothuaj çdo vepër e tij 
ka një variant shkronjash të ndryshme nga të tjerat. 
Edhe tragjedinë e parë shqipe, “Neomenia”, Santori e 
krijon me një variant të ndryshëm shkronjash. Duke e 
krahasuar me alfabetin e sotëm, mjaft prej shkronjave 
nuk kanë të njëjtën vlerë. Për shembull, përdorimi i 
shkronjës -ë jo në vlerën fonetikë që ka sot, duke u 
shënuar për -y, fenomen që nuk ekziston tek arbëreshët. 
Studiuesit, duke iu referuar alfabetit të “Neomenia”-s, e 
shohin të ndikuar nga alfabeti i Bogdanit, për shembull 
shkronja d vjen e stilizuar. Megjithatë, dorëshkrimi 
është me grafinë e zakonshme të veprave të Santori-t. 
Në fragmentin e zgjedhur për të transkriptuar kemi 
respektuar vullnetin e autorit, duke dhënë një variant 
të Aktit III, Skenës II, të “Neomenia”-s sipas alfabetit 
të sotëm të shqipes. Për ta ballafaquar këtë variant 
të realizuar i bashkëngjisim edhe dorëshkrimin e 
“Neomenia”-s, fragmentin e konkretizuar. Gjatë 
punës në transkriptimin e fragmentit jemi përpjekur 
t’i qëndrojmë afër gjuhës origjinale të autorit, por 
heqim disa vërejtje, si problematika nga transkriptimi: 

Santori ka ndjeshmërinë e i-së në gjysmëzanore, për 
këtë shkak nuk e konsiderojmë si bashkëtingëllore; 
hasim shpesh formën Çë dhe çëm, ne zgjedhim të 
përdorimin Çë, duke ndjekur një parim të Santori-t 
që përdor të dy format për të njëjtën gjë. Për këtë jemi 
të autorizuar nga në shfaqje grafike të vetë autorit; 
ndeshim shpesh fenomenin e bashkëtingëlloreve që 
autori i shkruan të dyfishuara, ne këtë fenomen nuk 
e respektojmë, si bëggat- bëgat; mottrë- motrë; sotti-
zoti etj., në të kundërt në zanore kemi respektuar 
dyfishimin, ku shqiptohet si dy rrokje. 

Një L në veprën e Santori-t ka vlerën e asaj foneme, 
nuk është si e shqipes, por ka tjetër vlerë -ll. Shfaqen 
jo rrallë format e nyjës dhe parafjalës së bashku, ndërsa 
sipas shqipes nuk shkruhen bashkë, ndaj i kemi ndarë, 
si ndatto- nd’ ato; sinjë- si një etj. Haset shpesh shqiptimi 
i zëshëm apo i shurdhët – kuptimi i njëjtë, por realizimi 
i ndryshëm i fonemës. Ka fjalë ku grafema -i shfaqet e 
zbutur në gjysmëzanore, duke zgjedhur ta shkruajmë 
me -j, për shembull: Tioria-Tjoria; tierat-tjerat etj. Na 
paraqiten dy raste të përdorimit të shkronjës së madhe 
pa arsye në fjalë të veçanta, si për shembull Tjoria apo 
Mëma, edhe pse nuk janë në krye të vargut, ne nuk e 
kemi respektuar si të tillë. Duke qenë një njeri kërkues 
i së folmes arbëreshe, edhe te “Noemenia” ndeshet 
një realitet fonetik i veçantë ku, siç duket, Santori 
huazon, konkretisht germën g, në fjalë si gavnare, që 
na vjen si karakteristikë e së folmes arbëreshe. Në këtë 
fragment kemi ndeshur dhe fjalë për të cilën nuk kemi 
mundur t’i gjejmë përshtatshmërinë në shqipe, kështu 
nuk kemi mundur të ndërhymë duke e lënë fjalën siç 
e ka autori, si p.sh Tjoria. Këtë nuk e ka ndryshuar 
në transkriptimin e saj Meringolo, por studiuesja dhe 
përkthyesja Klara Kodra mendojmë se e ka përshtatur 
nga gjuha italiane këtë rast në përkthimin: natyra. Aty 
ku fonemat e shqipes korrespondojnë nuk ka pasur 
ndikim gjatë punës transkriptuese. 

(Botohet me shkurtime, botuar së pari
në revistën “Poeteka”, 2015)
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Është promovuar në Tiranë libri “I lumi Dom 
Shtjefen Kurti – dëshmitar i kishës martire”. 

Monografia në vëllimin e saj të parë ka autorë Nikollë 
Lokën dhe Nikolin Kurtin dhe parathënie të Mons.
George Frendo Kreu i Konferencës Arqipeshkvnore të 
Shqipërisë, që vjen si një botim special i Institutit të 
Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. 
Ai lindi në Ferizaj të Kosovës, më 25 dhjetor të vitit 
1898. U shugurua meshtar në Romë më 13 maj 1921. 
Erdhi në Shqipëri më 6 janar 1930, bashkë me Dom 
Luigj Gashin e Dom Gjon Bisakun dhe u arrestua 
në Tiranë më 28 tetor 1946 për t’u dënuar me njëzet 
vjet burg. Bëri vetëm 17 në burgun e Burrelit dhe 
pas mbylljes së kishave u dërgua në Gurëz (Milot). E 
arrestuan prapë më 11 qershor 1970 dhe u dënua me 
vdekje ‘in odium fidei’. U pushkatua më 20 tetor 1971.

MARTIRI
Martiri Dom Shtjefen Kurti paraqitet si luftëtar 

i madh i lirisë fetare dhe politike dhe i ndryshimeve 
politike pa dhunë. Për vite me rradhë familja e tij nuk 
pati më asnjë lajm derisa njëra prej motrave, e mbetur 
në Kosovë, arriti të merrte vesh se ai ishte ende gjallë 
nëpërmjet një Ipeshkëvi, i cili e kishte lexuar në një 
gazetë. Në fakt, pak më vonë, e motra në Shkup mori 
një letër nga Don Shtjefëni, të postuar nga Burreli, ku i 
kërkonte vitamina dhe ilaçe. Edhe në burgun e Burrelit, 
organet e Sigurimit të Shtetit e kishin në shënjestër. 
Shpesh e izolonin në birucat e akullta të burgut, ku 
kalonte netë të tëra, sepse në burg kryente vepra të 
mira, duke thënë meshë. Dr. Lazer Radi kujton: “… 
Një herë, natën e Krishtlindjeve, me dritë të errësuar si 
zakonisht Don Shtjefni tha meshën në mesnatë. Mbas 
meshe, me ndezjen e dritave shohim dyshemenë e lagur 
nga lotët e tij…”. Edhe Mark Shantoja sjell të dhëna 
me interes: “Në takim me një murgeshë që i erdhi i 
kërkoi këtë gjë: Më dërgo at barin me emrin “Vinum 

Missa”. E përsërit edhe njëherë pasi ajo nuk kujtohet 
se ky lyp venë, për të çue meshë. Atëherë ja sjellin me 
një shishe aranxhate me etiketë gjoja si medikament. 
Për arsye të një amnistie, me 2 maj 1963 Shtjefën Kurti 
lirohet nga burgu i Burrelit, pasi kishte bërë 16 vjet, 6 
muaj e 2 ditë burg. Po atë ditë në Shkup u bë festë e 
madhe, pasi në adresë të së motrës kishte arritur një 
telegram vetëm me dyfjalë, me firmën e Don Shtjefnit: 
“Jam i lirë”. Pas 17 viteve privim lirie, një ditë të ftohtë 
nëntori të vitit 1963, largohet nga qelitë e burgut, për 
t’u ndjerë përkohësisht i lirë. Bëri jetë private, fillimisht 
te i vëllai Kel Kurti në Gurëz. Sipas bashkëpuntorit me 
pseudonimin “Adresa”, ishte detyruar të largohet nga 
familja e vëllait, sepse ai fliste kundër pushtetit dhe 
shprehjet e tij e dëmtonin shumë priftin.

Pas largimit nga i vëllai është strehuar te zyrat e 
kooperativës, pastaj për një vit e më shumë te shtëpia 
e Tomë Nokë Lekës dhe kohët e fundit në shtëpinë 
e Shkurt Markut pako me veshje gjatë periudhës që 
ishte në burg dhe po vazhdonte ta ndihmonte. Ishte 
i sëmurë nga stomaku, po kërkonte t’i shkruante 
të motrës që t’ia dërgonte ilaçet prej andej”. Për 
Kurtin kishin dhënë informata dhe bashkëpuntorët 
“Shigjeta”, “Shëndeti” dhe “Drita” dhe pas shqyrtimit 
të informacioneve të mbledhura ishte arritur në 
përfundimin se kleriku në fjalë po zhvillonte agjitacion 
e propagandë kundër pushtetit popullor dhe prandaj 
Puntori Operativ Qemal Karamani kishte vendosur 
ta merrte në përpunim A2. U shtua dhe numri i 
bashkëpuntorëve që do ta survejonin, provokonin 
dhe do të përcillnin përgjigjet e Kurtit tek organet e 
Sigurimit të Shtetit. Krahas atyre që kemi përmendur 
përmenden edhe “Partizani”, Patogu”, “Drita”, “Mati”, 
“Guri”, “Guximtari”, “Vermoshi”, “Misri i kuq”, 
“Kthesa”, “Speca”, “Tomorri”, të cilët e përcollën në 
çdo hap, në përpjekje për ti gjetur ndonjë kleçkë për 
të formuluar akuzë politike dhe meqenëse dështuan, 

akuza e dytë ishte qesharake, duke e akuzuar klerikun 
me akuza ordinere.

RRËFIMET NGA FSHATI
…Fshatarët e Gurëzit shihnin te don Shtjefni 

njeriun e drejtë, njeriun e Zotit, që u falte besim dhe 
dashuri, u ngrohte zemrat me fjalë dhe i orientonte 
drejt së vërtetës. Kur në vitin 1967, për shkak të 
“Revolucionit Kulturor” shqiptar, kishat u mbyllën e 
si pasojë nuk mund të ushtrohej kulti, Don Shtjefnit iu 
desh të gjente punë si punëtor në kooperativën e Gurzit. 
Por ndërkohë vazhdonte apostullimin e tij në ditët e 
pushimeve, ose sapo t’i jepej mundësia, udhëtonte për 
të administruar sakramentet dhe për të ngushëlluar 
njerëzit e çorientuar. Megjithëse në moshë të thyer,70 
vjeç, qe një shembull i shkëlqyer në punë dhe në jetë. 
Njerëzit i besonin dhe shihnin tek ai njeriun e shpresës. 
Dhe ai, si engjëll, reflektonte dashuri për të gjithë, por 
edhe urrejtje për sistemin totalitar që po u imponohej 
gjithnjë e më tepër shqiptarëve.

Prokurori Llambi Gegeni, me 11 qershor 1970, 
me argumentin se qënja e tij e lirë mund të sjellë 
shmangien para organeve të hetuesisë dhe gjyqit, 
kishte lëshuar fletë-arrestin për Don Shtjefën Kurtin. 
Më 11 qershor të vitit 1970, kur ai punonte në mes 
të vapës në arat e kooperativës arrestohet në prani 
të shumë fshatarëve dhe dërgohet në qelitë e ftohta 
të burgut të Krujës, ku pas kontrollit personal, i 
janë gjetur këto sende: Portofol meshini i thjeshtë, 
letërnjoftimi personal, 80, 20 (tetëdhjetë lekë e njëzet 
qindarka), një palë tespije me kryq, një shami duarsh, 
një rryp pantalloni meshini, një dëftesë poste për një 
letër të dërguar në Jugosllavi. Po atë ditë, hetuesi merr 
një vendim për zhvillimin e kontrollit në banesë, pasi 
sipas tij nga materialet që disponon Hetuesia, dyshohet 
se në banesën e Shtjefën Kurtit, të ketë materiale të 
fshehura, që kanë përmbajtje kundërrevolucionare. Me 
qëllim që të shtinte në dorë ato materiale që kishin 
vlerën e provës për fajësinë e Shtjefën Kurtit, konformë 
nenit 171 të Kodit të Procedurës Penale ishte bërë 
kontrolli i banesës.

Në procesverbalin e mbajtur gjatë kontrollit të 
banesës që ishte bërë po atë ditë, me 11 qershor 
1970, nga ana e hetuesit të Ministrisë së Punëve të 
Brendëshme, me pjesëmarrjen e antares së Këshillit 
Popullor të katundit shoqe….(nuk e ka emrin të 
shënuar) janë shënuar sendet personale të priftit të 
arrestuar. Gjatë kontrollit u gjetën dhe u morën sendet 
e poshtëshënuara:

Lekë 1300 (njëmijë e treqind).
Një autorizim i Lekë Nojës për 1000 lekë.
Disa letra dhe dokumente të ndryshme.
Dy blloqe shënimesh, njëri kalendar i vitit 1970.
Gjatë kontrollit të banesës nuk pati ndonjë ankesë 

nga ana e të arrestuarit. Procesverbali mbasi u lejua 
nënshkrimi nga të pranishmit, u firmos: Hetuesi, I 
arrestuari Asistuesi, Antarja e Këshillit. U pushkatua 
një vit më vonë.

Është promovuar në Tiranë libri “I lumi Dom Shtjefen Kurti – dëshmitar i 
kishës martire”. Monografia në vëllimin e saj të parë ka autorë Nikollë Lokën 
dhe Nikolin Kurtin dhe parathënie të Mons.George Frendo Kreu i Konferencës 
Arqipeshkvnore të Shqipërisë, libri vjen si botim special i Institutit të 
Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit

I LUMI DOM SHTJEFËN KURTI

RRËFIMET E RRALLA TË 
MARTIRIT TË KISHËS
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Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” nga 15 shkurti deri në qershor të këtij 
viti ka hapur ekspozitën “Dinastia Marubi – Njëqind vjet të studios fotografike 
shqiptare”, e kuruar nga Kim Knoppers. Ekspozita paraqet një përzgjedhje 
unike imazhesh nga arkivi i Marubëve (1856-1959), që kanë qenë pjesë e 
ekspozitës me të njëjtin titull të hapur në Muzeun e Fotografisë FOAM në 
Amsterdam, në vitin 2016

KIM KNOPPERS
DINASTIA MARUBI – 100 VJET 
TË STUDIOS FOTOGRAFIKE 
SHQIPTARE

“Dinastia Marubi – njëqind vjet të studios 
fotografike shqiptare”, një ekspozitë e risjellë 

në Shkodër në Muzeun Marubi nga 15 shkurti, zbulon 
imazhe bardhezi që sigurojnë të dhëna të rëndësishme 
mbi sferat e ndryshme të historisë së Shqipërisë, 
shënuar nga tre breza fotografësh të studios. Historia 
e Studios Marubi nisi më 1850-ën, kur italiani Pietro 
Marubi emigroi në Shkodër për arsye politike. Më 
1856-ën, vetëm dy dekada pasi u shpik fotografia, ai 
ngriti një studio fotografie me kamerën që solli me 
vete nga Italia. Ajo nuk u ndal së shkrepuri për më se 
një shekull. “Dinastia Marubi – njëqind vjet të studios 
fotografike shqiptare” është ekspozita që çelet më 15 
shkurt, në shtëpinë e saj, në Muzeun Kombëtar të  
Fotografisë “Marubi”, tre vjet pas ekspozimit të saj në 
muzeun FOAM në Amsterdam të Holandës, kuruar 
nga Kim Knoppers.

Tre breza fotografësh shkrepën portrete të një 
game të gjerë njerëzish, nga borgjezia e qytetit te 
barinjtë, sunduesit osmanë, Mbreti Zog, deri te 
kriminelë, aktorë të famshëm dhe piktorë. Një sërë 
fotografish bardhezi sigurojnë të dhëna të sferave të 
rëndësishme të historisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve, 

mbërthyer nga tre breza fotografësh të studios, nga 
viti 1856 deri më 1959-ën. Koleksioni i pasur prej 150 
mijë negativash xhami është interesant nga pikëpamja 
historike, sociologjike, kulturore dhe antropologjike, 
po aq sa edhe artistike. Ekspozita, e cila u hap së pari 
në Holandë, është një prezantim i historisë së pasur 
fotografike të një vendi të izoluar europian, shpesh i 
shpërfillur.

Kultura vizuale në Shqipëri gjatë këtyre viteve ishte 
pak e njohur dhe koleksioni siguron historinë e pasur 
fotografike që shtrihet nga periudha e sundimit osman 
deri në periudhën komuniste dhe përfshin situata 
sociale, kostume tradicionale dhe portrete grupi 
me rëndësi sociologjike. “Q yteti kishte mirëpritur 
krahëhapur një magjistar që ndizte flakë ca pluhura 
e lëngje dhe më pas të jepte në dorë një copë letër të 
trashë ku ishe pikërisht ti”, - shkruanin kronikat e 
kohës. Historia e Studios Marubi nisi më 1850-ën, kur 
italiani Pietro Marubi emigroi në Shkodër për arsye 
politike. Pietro Marubi lindi në Piacenza të Italisë 
më 1834, ndërsa zhvilloi me kohën pasionin për artet, 
si arkitektura, piktura e skulptura. Me përjetimet 
e nacionalizmit italian, me lëvizjet maçiniane dhe 

garibaldine, u gjend i përfshirë në vrasjen e kontit 
të Piacenza-s, asokohe qyteti qeverisej nga austro-
hungarezët. Këto rrethana politike e detyruan të 
zhvendosej drejt Ballkanit. Nga Korfuzi kaloi më 
pas në Vlorë, për t’u transferuar përfundimisht në 
Shkodër, si vend katolik. Q yteti që atëherë, bashkë 
me Janinën, ishin qendrat më të mëdha të kulturës në 
trevat shqiptare. E nisi praktikën e tij duke përdorur 
procesin e kolodionit me pllakë të lagësht, një metodë 
standarde e fotografisë në Europë gjatë asaj kohe. Më 
1856, dy dekada pas shpikjes së fotografisë, ai ngriti 
një studio fotografie me një kamera që e solli me vete 
nga Italia. Studioja thuhet edhe se ishte një dhomë, 
gjysmë prej muri, gjysmë prej xhami, me qëllim që 
drita të hynte edhe të depërtonte natyrshëm. Klishetë 
e para bardhezi qenë të formateve 21×27, 26×31 dhe 
30×40. Më pas vijnë e ndryshohen dhe fotografi arrin 
të bëjë klishe thuajse të të gjitha formateve të kohës. 
Ai vendoste shpesh brenda ateliesë bar, degë e trungje 
pemësh, përherë me lidhje ideore me subjektin që do 
fotografonte. Ashtu si kolegët europianë, përdorte 
beze të pikturuara, të përshtatshme me atë që do 
fotografohej, si natyra të qeta, peizazhe të natyrës 
shqiptare apo pamje të mjediseve familjare. Arkivi 
i dinastisë tani ndodhet në Muzeun Kombëtar të 
Fotografisë “Marubi” në Shkodër. Me vdekjen e 
mjeshtrit, asistenti i tij Kel Kodheli mori në dorë 
biznesin dhe ndërroi mbiemrin në Marubi, duke sjellë 
teknika si efektet speciale dhe retushimi i negativëve – 
së bashku me kamera më të sofistikuara. Brezi i tretë 
i studios, i biri i Kelit, Gegë Marubi, u trajnua në 
shkollën e vëllezërve Lumière në Francë, në vitet ’20. 
Ai futi si risi përdorimin e celuloidit, duke i ndërruar 
me pllakat e qelqit, dhe kjo u mbajt si periudha më 
e suksesshme e studios. Në vitet ’70, Gega ia dhuroi 
koleksionin e studios – afro 150 mijë negativa xhami – 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Ai ia dedikoi 
pjesën tjetër të jetës punës për ruajtjen e tyre dhe vdiq 
në vitin 1984. Arkivi sot gjendet në Muzeun Kombëtar 
të Fotografisë “Marubi” që u hap në Shkodër në vitin 
2016.
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SERGEJ ESENIN DHE BORIS PASTERNAK 

Sipas thënieve të mikut të ngushtë të Sergej Eseninit, Anatolij Marienhof, 
vitet e fundit të jetës poeti shpesh nuk i kontrollonte marrëzitë që i vinin nga 
pija dhe këtë na e dëshmon me një ndodhi. Një ditë Esenini, pa e mbaruar 
leximin e poezisë së tij, rrëmbeu nga tavolina një gotë të rëndë birre dhe ia 
flaku mbi kokë një poeti tjetër, Ivan Priblludnit. Goditja ishte aq e fortë, sa 
u detyruan ta çojnë urgjent në spital. I lënduari ishte një nxënës i Eseninit, 
prandaj marrëdhëniet e këtij të fundit me të ishin të veçanta, kurse krijimtarinë 
e Pasternakut poeti nuk e honepste dot.

Rrahja e Pasternakut dhe Eseninit ndodhi në godinën e revistës “Krasnaja 
nov”. Aq rrëmujë u bë nga kjo grindje, saqë asistentja e shkretë nuk e dinte 
se ku të fshihej prej dy burrave që po kacafyteshin. Valentin Kataevi e 
përshkruan bukur përleshjen: me njërën dorë Esenini mbante Pasternakun, 
me tjetrën përpiqej ta godiste në vesh, kurse ai, i tërbuar, me xhaketën me 
kopsa të këputura, orvatej të çlirohej e t’i gjuante Eseninit në nofull, por nuk 
ia arriti dot.

Se çfarë i çoi në këtë sjellje dy poetët e respektuar, kjo nuk dihet. Duke u 
mbështetur tek ata që thotë Katajevi, Eseninit nuk i duhej ndonjë shkak që 
t’i vërsulej Pasternakut. Madje, edhe kur nuk ishte i pranishëm ky i fundit, 
vetëm përmendja e emrit të tij e bënte Eseninin të ngërdheshej e të shfrynte: 
Valentin Katajev, në kujtimet e tij shkruan se Esenini “ngërdheshej sa herë 
i përmendej emri [mulatit] Pasternak, nuk e pranonte poezinë e tij dhe më 
thoshte:

-Pa shiko, ç’djall poeti është. Nuk e kuptoj, çfarë i pëlqen?

OSIP MANDELSHTAM DHE ALEKSEJ TOLSTOI  

Pas një vizite të papritur të Sergej Borodinit në apartamentin e 
Mandelshtamit, ky i fundit u nervozua në kulm. Sikundër ka shkruar 
Çukovskiji, Borodini, me shpresën se do t’ia kthente shpejt, i kishte dhënë 
hua Osipit 50 rubla, por ja që ai s’kishte ndër mend ta paguante borxhin. 
Si e kuptoi këtë, Borodini shkoi drejt e te shtëpia e borxhliut, por gjeti atje 
vetëm gruan e tij, Nadjezhdën, dhe ia kërkoi asaj paratë. Pikërisht në këtë çast 
shfaqet në derë Osipi, duke i thënë që para nuk kishte dhe i kërkoi Borodinit 
të largohej. Dhe këtu nisi rrahja.

Çukovskiji rrëfen: dy njerëz inteligjentë po zhdëpeshin me njëri-tjetrin, 

PESË RRAHJET E POETËVE RUSË
ESENIN. PASTERNAK. MANDELSHTAM. MAJAKOVSKI. BRODSKI.

Ishte bërë traditë, që mosmarrëveshjet poetët t’i zgjidhnin me duele, kurse rrahjet  konsideroheshin prej tyre si 
diçka e ulët, vulgare. Përgjithësisht, ky stereotip, shpjegohet me romantizimin e dueleve të famshëm të Pushkinit 
dhe Lermontovit. Por, poetët janë njerëz si ne dhe rrahjet për ata ishin diçka e natyrshme, dhe për ndokënd, 
madje, e përditshme. Rrahjet e tyre përfundonin ose me anekdota, ose tragjedi të vërteta, si në rastin e Osip 
Mandelshtamit. Më 16 mars 1915 u mbyll kafeneja letrare “Qeni endacak”, për shkak të një rrahjeje që bëri aty 
Vladimir Majakovski.

Vladimir Majakovski (në qendër) me miqtë: e dashura e tij Lili Brik, regjisori Sergei 
Eisenstein (i treti nga e majta), dhe poeti Boris Pasternak (i dyti nga e majta) [e padatuar]

Esenin Pasternak
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kurse gruaja e Mandelshtamit kishte vënë kujën. Për këtë incident, të dy 
letrarët përfunduan në një gjyq shoqëror, në Shtëpinë e Hercenit (Godina 
e Institutit Gorki), që e kryesonte Aleksej Tolstoi. Në gjyq, Osipi nuk e 
përmendi borxhin, por këmbëngulte për fyerjen që i kishte bërë Borodini 
gruas së tij, Nadjezhdës. Nëse do të merrej vendim tjetër, Mandelshtami e 
kishte kërcënuar Aleksej Tolstoin se do ta fajësonte për fyerje të Nadjezhdës. 
Por, pavarësisht përpjekjeve të poetëve, që të dy ata u shpallën fajtorë.

Plot dy muaj më vonë, pas një mbledhjeje, në ditën e rrogave, Aleksej 
Tolstoi dhe Mandelshtami u takuan te zyra e financës së shtëpisë botuese. 
Osipi iu afrua Tolstoit me krahun e shtrirë, ia veshi me një shuplakë fytyrës. 
Mandelshtami e justifikoi më pas veprimin e tij si një dënim për xhelatin që 
favorizoi atë që i kishte fyer gruan. Tolstoi, nga ana e tij, u zotua se do t’ia 
mbyllte njëherë e përgjithmonë shtëpitë botuese dhe do t’i çonte një ankesë 
“gjeneralit të letrave”, Gorkit. Në rrethet letrare të Moskës u përhap shpejt 
një shprehje me nuanca antisemite për Mandelshtamin “Ia tregojmë ne, se 
si rrihen shkrimtarët rusë!” Këtë frazë ia kanë ngjitur Gorkit. Pas kësaj, jeta 
e poetit mori tatëpjetën. Ka dyshime që arrestimi i shpejtë i Mandelshtamit 
lidhet pikërisht me këtë dackë fatkeqe dhe jo me vargjet fyese në adresë të 
Stalinit. Mandelshtami u arrestua natën e 13 majit duke gdhirë 14 maj 1934.

JAKOV IZRAILEVIÇ DHE VLADIMIR MAJAKOVSKI 

Gjatë punës për xhirimin e një filmi me skenar të Majakovskit, pianisti 
Jakov Izraileviç pothuaj e mbuloi me lule Lili Brikun, të dashurën e poetit. 
Jakovi kishte namin e një duelanti të regjur, që nuk të duhej ndonjë shkak 
kushedi që ta grishje. Lili Brik, natyrisht, nuk i kishte thënë gjysmë fjale të 
dashurit të saj për vardisjet e Jakovit, por rasti e solli.

Ndodhi që Jakovi t’i dërgonte një letër dashurie Lilit, por kjo ra në duart e 
Majakovskit. Pasi e lexoi, Majakovski u tërbua. Mblodhi “grupin mbështetës”, 
në shoqërinë e Lili Brikut dhe burrit të saj të dytë, u nisën për në Petrograd, 
në kërkim të kavalierit të bezdisshëm. Sikundër ka treguar më vonë Lili Brik, 
Majakovski e takoi Jakovin në rrugë fare rastësisht dhe pa e zgjatur, iu vërsul 
me grushte. E gjitha u kthye në një rrahje të tmerrshme, pas së cilës të dy 
përfunduan në polici, ku Majakovski nuk ngurroi të shfrytëzonte lidhjet e 
tij dhe iu drejtua Gorkit me këmbënguljen që ta lironin. Po atë ditë i nxorën 
të gjithë ata që u përleshën. Siç ka shkruar diku Roman Jakobson, që prej 
asaj dite Gorki nuk donte ta shihte më me sy Majakovskin për shkak të këtij 
veprimi.

KONSTANTIN BALMONT DHE PJETR MOROZOV

Pas tetë vjet mungese, Balmont u kthye në Peterburg dhe natyrisht, piu me 
këtë rast. Por, siç kujtojnë bashkëkohësit e poetit, atij ia kishin ndaluar pijet 
alkoolike. Gruaja e tij thoshte shpesh se do të mjaftonte një gotë vodke, që 
të mos e njihje më Balmontin. Atë mbrëmje poeti ia hoqi të gjitha kufizimet 
vetes. “Kurse në agim, i dehur tapë, u ul pranë Anna Ahmatovës dhe filloi 
të fliste me të”, kujton një dëshmitar i ngjarjes. Po flisnin për kafenë “Qeni 
endacak”. Një dëshmitar tjetër shkruante se Balmonti ai nuk kursente askënd. 
Kapte çdonjerin dhe i thoshte “Ej, më sill një shishe rum!” Të pranishmit 
përpiqeshin të mos u kushtonin vëmendje fyerjeve të një të dehuri, por 
pushkinisti Morozov nuk e duroi dot.

Më tej, rrëfimet e dëshmitarëve okularë dallojnë mes tyre, por në një gjë 
ata bashkohen. Morozovi iu afrua Balmontit dhe filloi t’i fliste për arritjet e 
tij, duke shtuar që ishte një adhurues i krijimtarisë së Balmontit. Por Balmonti 
as që i bëri përshtypje dhe madje u shpreh:” Nuk më pëlqen zëri yt!” Dhe 
pastaj:””Plakush, shko fli!”  Pas këtyre fjalëve, një shishe verë iu përplas në 

fytyrë Balmontit. “Nisi rrahja,-kujton një tjetër.-Ahmatova kaloi në histeri, 
Gumilevi qëndronte mënjanë, kurse të tjerë grushta Morozovit. Rrahja ishte 
e tmerrshme. Të gjithë ishin të dehur dhe i binin njeri tjetrit kuturu” Të 
nesërmen në mëngjes poeti u kthye në shtëpi i dërmuar dhe me kostumin e 
shqyer. A u pajtuan më vonë shkaktarët e rrahjes – historia këtu hesht.

JOSIF BRODSKI DHE ANATOLIJ NAJMAN 

Shkrimtarja Ljudmilla Shtern, kur ishte në Leningrad,  që nga dritarja ku 
po punonte, vërejti një pamje të çuditshme. Në oborrin e shkrimtares ishte një 
tavolinë tenisi, ku dy herë në  javë vinte nobelisti i ardhshëm, Josif Brodski. 
Atë ditë ajo dëgjoi ca britma të çjerra burrash, që i tërhoqën vëmendjen dhe e 
bënë që të dilte në dritare, kur pikasi dy poetë që po debatonin. Në tavolinën 
e pingpongut kishte zënë vend Brodski me flokët ngritur përpjetë, i cili duke 
tundur raketën para hundës, po përpiqej t’i tregonte diçka Anatolij Najmanit. 
Pas njëfarë kohe, Najmani u soll rrotull tavolinës dhe nisi të bërtiste dhe ai. 
Rrahja filloi kur Brodski pështyu te këmbët e Najmanit dhe ky i fundit u orvat 
të përmbyste tavolinën ku ishte ulur Brodski. Por Brodski e rrëzoi Najmanin. 
Ljudmilla Shtern kujton, që në këtë moment doli në rrugë dhe ja çfarë pa: 
“Njeriu ndjen frikën e vdekjes, sepse u largua nga zoti,-bërtiste Brodski, duke 
përplasur kokën e Najmanit mbi tavolinë.- Ky është rezultati i dasive tona, i 
braktisjes dhe vetmisë totale. Vallë nuk e kupton një gjë kaq elementare?” 

Përktheu H.B. 
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Agron Tufa (1967) është poet, prozator, përkthyes 
dhe studiues; �tues i disa çmimeve letrare, mes të 
cilëve Pena e Argjendtë për romanin më të mirë 
(Fabula Rasa, 2005), Çmimi i Madh Letrar Kombëtar 
për gjithë veprën letrare (2009), etj. Është përkthyes i 
disa prej autorëve më të rëndësishëm rusë të shekullit 
XX, si: Ana Ahmatova, Marina Cvetajeva, Osip 
Mandelshtam, Josif Brodskij, Evgenij Zamjatin, 
Boris pasternak, Danjill Harms, Olga Sjedakova, etj.
Vepra e tij në prozë e poezi është përkthyer në disa 
gjuhë të huaja.

“Një vështrim i çuditshëm dhe për- 
shkrim i historisë së një Uni, histori 
që i shtrin ku�jtë nga lindja në vdekje, 
nga shpresa në dëshpërim, nga reali- 
zimi në dështim, histori që është 
Kohë, njëherësh e secilit dhe e askujt.”

—Mark Marku

“Proza e Agron Tufës është kom- 
plekse… këtu propozohet një botë 
alegorike jo si zëvendësuese e 
realitetit të jashtëm, por si dyzim i 
botës romanore.”

—Virion Graçi

“Proza e Agron Tufës është më e 
bukura që më ka qëlluar të lexoj në 
këto dhjetë vjetët e postkomunizmit.”

—Ismail Kadare

“Personazhi i Agron Tufës, përmes një 
dueli real dhe metaforik vihet në 
kërkim të vetvetes drejt shpalimit të 
shtresimeve të identitetit moral, 
psikologjik, drejt pro�lit shpirtëror.”

—Ali Aliu

“Proza e Agron Tufës tërhoqi menjë- 
herë vëmendjen e kritikës për aftësitë 
narrative të autorit, për prirjen nga 
psikologjizmi dhe shkathtësia në 
krijimin e mjediseve dhe të karakte- 
reve.”

—Sadik Bejko

“Në prozën e Agron Tufës s’ka “armik 
të jashtëm”, s’ka ushtri pushtuese që 
djeg, burgos dhe përdhunon. Të gjitha 
këto ne i bëjmë vetë. Vetë burgosim, 
vetë internojmë, vetë rrahim, vetë 
përdhunojmë! Kë? Njëri-tjetrin, pra. 
Vetë jemi armiku, rrjedhimisht anti- 
koha e vetes sonë!”

—Abaz Veizi
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