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Po vërejmë se gjuha jo vetëm që nuk shkruhet 
gjithnjë e më mirë, por ka harresë për t’u marrë me 
të, keqpërdorimi i saj s’krijon më debat, aq më tepër 
kur edhe shkëputja me librin e bën më delikate këtë 
çështje. Keni një përvojë të drejtpërdrejtë, mjaft 
intensive, me gjuhën, komunikimin, leximin etj. 
Çfarë po ndodh, ku po shkojmë? 

Kjo është çështje kulture. Me sa duket, kultura do 
bëhet tipar elitash. Do të jetë një e mesme e rëndomtë 
dhe do ketë ca ishuj të vegjël kulture. Ashtu si për 
leximin, ku janë krijuar disa grupe me rreth 20-30 veta 
që mblidhen së bashku në një klub, rreth apo diçka 
tjetër, të cilët mbajnë lidhjen me librin, bëjnë aktivitete 
me librin dhe lexojnë e diskutojnë mes tyre. Por 
shumica dërrmuese lexojnë facebook-un apo rrjetet 
sociale. Kështu po evoluon gjithë shoqëria njerëzore në 
rruzullin tonë të nderuar tokësor. Domethënë, është 
koha e shpejtësisë, s’kemi më kohë të vonohemi. Sot 
më tepër komunikojmë nëpërmjet leximit, sesa lexojmë 
për kulturë, për të mësuar. 

Tani që po flasim për gjuhën, më kujtohet se 
në procesin e përkthimit, ose në natyrën tuaj të 
përkthimit, keni veçuar se fjala është shumë e 
rëndësishme në përkthim...

Po, fjala është e rëndësishme. Sepse fjala duhet e 
saktë për të shprehur një mendim të caktuar, për të 
mos qenë të përafërt. Ka shumë sinonime për një fjalë. 
Ja për shembull: ndryshe është të thuash mirësjellje, 
ndryshe është të thuash njerëzi, ndryshe është të 
thuash gëzim, hare, gaz – ka nuanca secila nga këto. 
Përkthimi të detyron të gjesh nuancën e caktuar. 
Të paktën në fushën e frëngjishtes është punuar 
mirë. Kam parasysh mjeshtrin e përkthimit, Vedat 
Kokonën, i cili është referuesi kryesor me fjalorin e 
tij. Ai vetë ishte shkrimtar i mirë dhe i dallonte këto. 
Në fund të shekullit XIX në Francë, në çdo familje 
punëtore, kishte të paktën një fjalor dhe një vepër të 
Viktor Hygoit. Ai është shumë popullor. Më vonë pati 
një evoluimin kur familjet kishin një vepër të Viktor 
Hygoit ose një vepër të Emil Zolasë, i cili ka shkruar 
shumë për shtresat e varfra. Po të bëjmë një anketë sot 
se sa familje shqiptare kanë Fjalorin e Gjuhës Shqipe, 
përgjigjja do ishte zhgënjyese. Nuk diskutoj fjalorin e 
madh, por, së paku, po përmend fjalorin e vitit 2006, 
që ka 41 mijë fjalë hyrëse. Edhe ky fjalor duhet parë, 
sepse aty ka fjalë që sot nuk përdoren më, ka fjalë të 
vjetra, arkaizma, fjalë që përdoreshin dikur, të tilla ka 
plot, shumë...

Po thoni se kemi një “vjetrim të fjalës”? 
Po padyshim, është momenti për atë që thonë 

leksikografët, fundi pasiv i gjuhës, fjalë që nuk 
përdoren më. Ka fjalë të shqipes që duhet të shpëtojnë. 
Unë bëj çmos për t’i shpëtuar. Nga përvoja franceze, 

ka emisione televizive, programe pa fund për letërsinë 
dhe gjuhën, po ashtu ka plot emisione të tjera me të 
njëjtin koncept për shpëtimin e gjuhës. Po ashtu ka 
edhe shumë libra, si për shembull 120 shprehje për 
t’u shpëtuar. Kjo ndodh nën ndikimin e globalizimit 
kulturor, që për mua është vrasja ose dobësimi i 
kulturave të veçanta. Edhe unë do doja ta bëja një gjë 
të tillë, një botim apo një emision në televizion, apo të 
mbaja një rubrikë në gazetë, ku të merrja pesë fjalë nga 
shqipja për t’u shpëtuar. Ja, po jua jap një shembull: 
fjala prani iku, – thuhet prezencë; fjala kujtesë po bie në 
fundin pasiv të gjuhës, – të gjithë po thonë memorie; 
iku edhe fjala i përsosur, i përkryer, – të gjithë tani thonë 
perfekt; iku shprehja borë e bardhë etj. Kam bërë për 
këtë një anketë me të rinj dhe zbulova se janë shumë 
të varfër në fjalor. Kulaçi dhe kërbaçi (kamxhiku) 
iku, sepse nuk ka më karroca me kuaj... Pra, zhduket 
fenomeni, veprimi, për pasojë edhe emërtesa. Po ikin 
kështu plot fjalë, po ikin fjalë pa fund. 

Nga kjo gjendje vjen vetiu pyetja nëse te ne 
ekzistojnë ende njerëz, punëtorë të gjuhës? A ka më 
interes për këtë?

Për shumë kohë kam bërë emision në televizionin 
shtetëror me fjalë e me humor për të mbrojtur fjalën 
shqipe, por nuk ka pasur interes, sepse kanë një kohë të 
caktuar, duan ta mbushin me të tjera gjëra, nga të cilat 

ka edhe të dobishme... Por gjuha shqipe po ndryshon 
edhe si intonacion. Alfabeti shqip është cenuar, për 
shembull, keni një ci-di (CD) apo kur të kërkohet një 
ci-vi (CV), por alfabeti shqip e ka cë-dë apo cë-vë; dë-
vë-dë jo di-vi-di (DVD). E kanë italianët, francezët, 
por ata e shqiptojnë ashtu siç kanë alfabetin etj. 

Megjithatë, ju keni një edukim klasik të gjuhës, 
ndoshta të marrë nga Franca?

Po është e vërtetë, unë kam edukim klasik, por që 
buron nga vullneti për të mbrojtur gjuhën. S’ka të bëjë 
me Francën. Kombin e përkufizon gjuha, kryesorja 
është gjuha. Po, gjuha. Çfarë gjuhe flet ti, prindërit e 
tu. Një gjuhë mbahet gjallë, mbrohet. I vetmi komb që 
e ka rilindur gjuhën e tij është Izraeli. Në vitin 1948, 
kur krijuan shtetin e Izraelit, ata morën shkrimet e 
vjetra shkruar në hebraishte, nxorën fjalët bazë dhe i 
detyruan shtetasit e tyre të flisnin, të rinj e të vjetër. 
Ajo ishte një gjuhë e shkruar, e përzier në Europën 
Qendrore me gjermanishten e quajtur Idish, por nuk 
ekzistonte. Ata e rilindën, kurse ne po e humbasim 
gjuhën. Gjuha shqipe po rrafshohet nga ruli rrafshues 
i globalizimit. Më mori malli nuk thuhet më, por më 
ke munguar. Shikoni sa e shëmtuar është. Ke tre vjet 
pa e parë të dashurin/ të dashurën, babanë, nënën dhe 
i thua: sa më ke munguar! Shikoni sa e ftohtë është 
përballë: më dogji  malli, më mori malli, kam mall... 
Jo, kanë filluar të thonë: më ke munguar, ndikuar nga 
rrënjët e tri-katër gjuhëve të huaja, kryesore.

Po kujtoj një fjali të famshme të Ciceronit: 
“Përkthimi është si femra: nëse është e bukur, është 
e pabesë, nëse s’është e bukur, është besnike.” Nisur 
nga këto përvoja personale, nga ç’flasin e thonë për 
përkthimin, ju patjetër keni diçka për të reflektuar 
mbi këtë, nga përvoja juaj?

Kam dhënë teori përkthimi 20 vjet, kam 30 vjet 
që përkthej, por po të flasim për përkthimin letrar, 
në vëllimin e përgjithshëm në botë zë vetëm 10%, 
ku 90% është teknikë, shkencë, politikë, ekonomi, 
jurisprudencë – pra, në 100 libra, vetëm 10 prej tyre janë 
libra letrarë që përkthehen. Unë nuk kam bërë shkollë 
përkthimi. Në atë kohë, kur mbarova studimet e larta 
në Francë, këtu kishte një paragjykim: po të dije një 
gjuhë të huaj, ishe automatikisht përkthyes. Kjo është 
gjëja më e gabuar. Sidomos për përkthyes letrarë, pasi 
ky zanat kërkon talent. Jo më kot përkthimet e Nolit 
ishin fantastike, sepse ai ishte shkrimtar. Kishte dhunti. 
Ka përkthyes që janë njëkohësisht edhe shkrimtarë, 
por ka edhe përkthyes që janë vetëm përkthyes, por 
që ndihet tek ata letërsia, ndihet frymëzimi, talenti, 
dhuntia. Në gjithë përvojën time, them se përkthimi 
nuk është mision i pamundur, por mision i pambaruar. 
Ai vazhdon dhe njeriu nuk lodhet. Për mua ka qenë 
dhe është gjimnastikë e mendjes. Përkthimi të pajis 
me kulturë. Përkthimi është ai që ka qenë gjithmonë; 
po nuk e kuptove dhe po nuk e ndjeve, nuk përkthehet. 
Po nuk të pëlqeu autori, mos përkthe. Gjuhën e ke ti 
në dorë, ti do e japësh letërsinë. 

Kthehemi në fillim. Kur ishte magjepsja e parë, 
mahnitja që më vonë do të shndërrohej në profesion? 

Nuk e di të ta them saktë, por ka një fillim. Një 
histori. Kur isha në gjimnazin “Qemal Stafa”, gjuhë 
të parë kishim rusishten. Bëhet fjalë për vitet ’60. Isha 
në vitin e tretë, kur frëngjishtja u fut gjuhë e dytë. Në 
atë kohë kishim një mësues me origjinë nga Elbasani, 
të cilin e quanin Mahmut Bobrati. Ai ishte përkthyes, 
unë nuk e dija. Kishte një theks të lehtë nga Elbasani, 
ashtu sikurse e ka pasur edhe im atë, kështu që ndihesha 
mirë më të. Ai ishte pedagog dhe metodist shumë i 
mirë. Njihte gjermanishten, italishten, rusishten edhe 
frëngjishten. 

Një ditë, kur po shkoja në shkollë, shoh në vitrinën 
e librarisë një libër të Gi de Mopasan. Shoh emrin: 
shqipëruar nga Mahmut Bobrati. E bleva librin gjithë 
qejf. Atë ditë kishim tri orë dhe në fund të mësimit, 
qëndrova në klasë. Kur profesori mori regjistrin dhe 
bëri të dilte, e ndala dhe i thashë: “Profesor, kam blerë 
këtë libër që keni përkthyer ju. A mund të më shkruani 
diçka?” Fjalën autograf nuk e dija. Por ai më tha se nuk 

Intervistoi: Violeta Murati
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ishte autori. Unë mbeta pak i zhgënjyer, kur profesori 
vazhdoi: “Meqenëse autori ka vdekur, atëherë unë jam 
zëdhënësi i autorit dhe mund të të shkruaj diçka!” Atë 
libër nuk e kam më. Në atë moment, çuditërisht, kur 
profesori iku, e pashë librin dhe mendova: Ah sikur 
të bëhem mësues frëngjishteje si profesor Bobrati dhe 
të bëhem edhe përkthyes. Kështu që jo vetëm u bëra 
pedagog i frëngjishtes, jo vetëm përkthyes, por 3 vjet 
më vonë, kur shkova në Paris, bleva edhe një beretë, 
sepse ai, mësues Bobrati, mbante edhe beretë. Jo vetëm 
kaq, përpara tre-katër vjetësh, afër shtëpisë sime, shoh 
që një rruge i ishte vënë emri i tij: rruga “Mahmut 
Bobrati”. A nuk është e bukur kjo histori?! Pas kësaj 
erdhi përkthimi im i parë nga metoda e frëngjishtes, 
ku ishte një poezi për vjeshtën. Mbaj mend që kishte 
shumë rima foljore, çka nuk ishte fort e bukur, me 
pjesore. Më pas, kur vajta në Francë për herë të parë, 
ishte një novelë që quhej Rondino, Bandit, e shkruar 
nga Prosper Merime. Ajo ishte një novelë shumë e 
bukur, prandaj unë e përktheva në shqip. Im atë ishte 
atëherë kryeredaktor i gazetës “Sporti popullor”, 
redaksia e të cilit kishte përballë një revistë letrare ku 
e dërgoi për ta botuar përkthimin tim. Por ata nuk 
e botuan. Arsyet e tyre. Ndërkohë, unë kisha filluar 
përkthimin. Sidomos kur vija me pushime nga Franca, 
na mobilizonin nëpër kongreset që bëheshin. Por në 
gjimnaz unë kisha shkruar poezi dhe tregime të miat, 
njëkohësisht. Kisha botuar edhe te “Zëri i rinisë” poezi 
dhe tregime. Isha edhe shkrimtari që flinte brenda 
meje, por edhe përkthyesi. Sepse, siç thotë Prousti, 
edhe shkrimtari është përkthyes, ndien diçka, e hedh 
në letër.

Vajtja juaj në Francë ndikoi, u bë përvojë, për 
përkthimin, kulturën? Çfarë ndryshoi te ju, si një i ri 
që e vizitonit nga kushte izolimi, diktature?

Nuk u mora me përkthimin në Francë. Unë vajta për 
të studiuar gjuhë dhe kulturë frënge. Sigurisht, kultura 
e saj ndikoi tek unë, ndërsa përkthimin e kisha nisur 
më parë. Oh, Franca ndryshoi shumë gjëra tek unë. 
Shkoja nëpër muzeume, takoja e diskutoja me shokë 
e shoqe nga vende të ndryshme. Kisha miq francezë, 

kisha vizituar familjet e tyre. Ishte interesante, sepse 
nuk kishte stres, frikë, tulatje. Atje unë shpërtheva, u 
bëra llafazan. S’isha i tillë. Këtu isha i heshtur. Atje 
ndryshova. Liria ishte në ajër. Këtu isha mësuar vetëm 
me mohime, me mos, mos, mos... Studentët francezë 
ishin të lirë, flisnin lirshëm, bërtisnin, shanin... ndërsa 
unë vija nga një edukatë moraliste e ushqyer nga babai 
dhe mamaja. Në shtëpinë tonë nuk shahej, nuk flitej 
me zë të lartë, nuk bërtitej, nuk fishkëllehej... Atje të 
gjithë njerëzit ishin të lirë, por kishin edhe rregullat e 
tyre, hijshmërinë e sjelljes, kishin edukatë më tepër se 
kulturë.

Pas Francës, me çfarë u përballët?
Pas Francës u gjenda në fakultet, si pedagog. Dhashë 

mësim pesë vjet. Rrethanat e prunë që më caktuan në 
Gramsh për pesë vjet, ky quhej qarkullimi i kuadrove. 
Metoda kineze për të rinjtë që kishin mbaruar jashtë 
apo në kryeqytet, ishte që pas pesë vjetëve punë duhej 
të qarkullonin me detyrim si kuadro, të shkonin nëpër 
rrethe që të luftonin çdo tendencë borgjezimi. Ishte 
paradoksale, sepse në Gramsh, ku dhashë mësime 
frëngjishteje, dhashë edhe anglisht, muzikë, vizatim, 
plotësoja orët. Duheshin 24 orë mësim në javë. Kam 
dhënë mësim edhe në shkollë nate, lëndën e historisë, 
gjeografisë, gjuhë-leximit. Ishte absurde! Ti shkon 
jashtë shtetit, mbaron studimet dhe pret për të dhënë 
shumë në atë fushë ku ke studiuar, por ata të hiqnin 
që andej.

Si arritët të dilnit nga Gramshi? Keni qenë për një 
kohë të gjatë edhe në shtëpinë botuese “8 Nëntori”. 
Ç’ishte ky moment në jetën tuaj si përkthyes?

Do të kisha mbetur në Gramsh, sikur të mos 
kishte ndërhyrë përkthyesi Jusuf Vrioni, i cili ka 
qenë përkthyesi i veprave të Kadaresë në frëngjisht. 
Ndërkohë që isha në fakultet, e kisha takuar Jusufin, 
pata bërë dy-tri përkthime dhe pata biseduar disa herë. 
Kështu që ai më njihte mua dhe më kishte pëlqyer. 
Madje, kishim bërë disa herë biseda në frëngjisht. 
Në vitin 1978 nisën të përktheheshin, çdo vit, veprat 
e Enver Hoxhës në frëngjisht. Virionit i kishin thënë 
se duheshin kuadro të aftë në përkthim. Kishte dy-tre 

të tjerë që kishin mbaruar në Francë, por edhe këtu, 
kurse ai më tërhoqi mua nga Gramshi. Në atë kohë 
shtëpia botuese “8 Nëntori” ishte në varësi të Institutit 
të Studimeve Marksiste-Leniniste të Partisë së Punës. 
Aty filloi përkthimi, jo drejt shqipes, që është normale, 
por drejt frëngjishtes, me përkthimin e materialeve 
propagandistike, veprat e Enver Hoxhës, Mehmet 
Shehut etj. Sa herë do përkthehej një vepër, mbylleshim 
brenda duke punuar deri 10 orë në ditë. Pata fatin e 
madh, sepse dhashë edhe lëndën e përkthimit në 
fakultet, së bashku me Vedat Kokonën.

Njohja me Kokonën la gjurmë te ju?
Të dy përkthenim drejt frëngjishtes. Me Vedat 

Kokonën kam punuar në fakultet, ku dhashë mësim 
për pesë vjet. Ishte një kohë e çmuar për mua. Me 
Kokonën bënim prova dhe gara në përkthim. Mbaj 
mend se bëmë nga një përkthim të Bodlerit dhe më 
pas i krahasonim. Sigurisht, Bodleri i Kokonës kishte 
diferencë nga përkthimi im. Por aty u formova, 
Kokona la gjurmë tek unë. Kur u ktheva nga Gramshi, 
punova dhjetë vjet në shtëpinë botuese “8 Nëntori”. 

Dua ta kapërcej këtë kujtesë për një sintezë, kur 
thuhet se përkthimi gjendet përherë e më tepër në 
zemër të komunikimit. Ç’duhet të kuptojmë me këtë?

Imagjinoni një botë ku të mos kishte as përkthyes 
dhe as përkthim. Të bëhej një shpikje në Amerikë, 
do të duhej që ajo shpikje të bëhej edhe këtu te ne. 
Kush e bën këtë komunikim? Përkthyesi. Çdo komb 
do të kishte shpikjet e veta. Po kodet e lashta? Zanati 
më i vjetër në botë nuk është ai që thuhet për femrën, 
për gratë, por është përkthimi. Si do të merreshin 
vesh me njëri-tjetrin? Përkthimi është i lashtë sa vetë 
komunikimi njerëzor. 

Mision, komunikim apo ndërtim të urës mes 
kulturave, – a është diçka tjetër shumë më shumë 
për përkthyesin? 

Po, përkthyesi është shumë më shumë. Për mua 
përkthimi është terapi, një gjimnastikë mendore 
fantastike. Unë nuk di përkthyes të jetë prekur nga 
sëmundja e Alzheimerit, së bashku me leximin. 
Përkthimi është një zanat, nuk vdes për bukë, por është 
mbi të gjitha pasion. Flas për përkthimin letrar, pasi 
është tjetër gjë përkthimi teknik, shkencor. Përkthimi 
letrar ka estetikën brenda. Merr kulturë dhe bëhesh 
i ndjeshëm, sepse njëkohësisht ti lexon dhe pastaj 
përkthen. Të gjithë këtë përvojë përkthimi unë e kam 
botuar në një libër, “Këshilla një përkthyesi të ri”, janë 
bërë katër botime deri tani.

A është përkthimi një punë vetmitari? Si është ky 
proces deri në finale, në botim?

Romeo Çollaku, që është shkrimtar, poet dhe 
përkthyes shumë i mirë, mori një çmim nga Ministria 
e Kulturës para disa vjetësh. Botoi një shkrim mjaft 
të mirë, shkruar me kulturë dhe profesionalizëm, ku 
thoshte se përkthimi është akt vetmitar. Në tërësi, 
përkthimi është akt vetmitar, sepse e përkthej unë. 
Megjithatë, është dhe nuk është i tillë. Për një vepër 
duhet hapur fjalori, por ai fjalor ka një autor, e ka 
bërë leksikografi Vedat Kokona, Zef Simoni etj. 
– pra qenka dhe leksikografi, autori i fjalorëve, që e
ndihmon përkthyesin; sot është edhe interneti, përmes
të cilit kërkon një teknikë, një mënyrë të thëni... A u
bënë dy që e ndihmojnë përkthyesin. Por këtë produkt
përkthimi kam nevojë ta shohë dikush në shtëpinë
botuese që, fatkeqësisht, ka shtëpi botuese që nuk e
kanë këtë hallkë të domosdoshme, korrektorin dhe
redaktorin. Këta, sadopak, e përmirësojnë përkthimin.
Mbaj mend se Vedat Kokona, kur bënte fjalorin e parë
shqip-frëngjisht, kur isha akoma në fakultetet, na dha
secilit nga ne një germë. Më pas na thoshte lexoni
dhe thoni ç’vërejtje keni, pra ishte njëfarë konsulence,
pak punë korrektori dhe propozime të redaktorit...
Edhe kur përkthenim te shtëpia botuese “8 Nëntori”,
përkthyesi Jusuf Virioni, i cili ishte kryeredaktori që
shihte përkthimet tona, pasi i redaktonte, na thoshte:
“Tani lexoni dhe bëni sa më shumë vërejtje.” Kështu
ngrihej cilësia e përkthimit. Pra, nuk është krejtësisht
akt vetmitar. Botuesi që e merr, po shpërndarësi, po
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librari që ta këshillon?! Të gjitha këto procese duan një 
ekip. Unë kam përkthyer 10 libra të Fatos Kongolit, e 
kam kaluar këtë përvojë dhe kam parë se si punohej 
kur përkthehej në frëngjisht.

Lidhur me përvojën shqiptare të përkthimit, 
jo për historikun që trashëguam nga diktatura, 
por për atë pas ’90-ës, kur në fillime ka pasur fluks 
përkthimesh, duke iu përgjigjur etjes për letërsi 
të huaj që nuk pati asnjë barrierë. As sot nuk 
shpjegohet çfarë lloj letërsie vërshoi, të çfarë cilësie 
ishin përkthimet?!  

Ka pasur përkthime shumë të dobëta, sepse kujtonin 
se dinin gjuhën dhe sollën një katastrofë në letërsi në 
drejtim të cilësisë. Sidomos filozofët u masakruan. 
Më thërret Jusuf Vrioni një ditë dhe më dha një faqe 
përkthim nga Martin Heideger, ma dha ta lexoja duke 
më pyetur nëse e kuptoja. E lexova. Ai më pyeti sërish 
nëse e kuptova. Iu përgjigja se fjalët kuptohen, por 
mendimi të ikën. Ka pasur plot të tilla, një katastrofë...

A ka ardhur koha sot që të kemi një kontingjent 
përkthyesish të besueshëm, mjeshtër të përkthimit, 
që të ripërkthehen veprat, ose së paku kryeveprat?

Tani jemi në kohë tjetër, ka përkthyes të formuar. 
Sigurisht, ka plot vepra që duhen ripërkthyer. Në 
fund të librit “Këshilla një përkthyesi të ri”, ka një seri 
përkthimesh, krahasimesh. Me studentët më të mirë 
krijova një grup duke vënë botimin origjinal, tekstin 
origjinal, si dhe përkthimin zyrtar që ka dalë në librari. 
Kam vënë edhe një punë të tretë, siç duhet të jetë. 
Por problemi është se ato vepra që janë përkthyer nga 
përkthyesit e dikurshëm, që ishin mjeshtër të vërtetë, 
ata u grabitën, u morën, ndryshuan vende-vende, për 
të treguar se nuk e kanë përvetësuar... Ja, për shembull, 
nga “Xha Gorioi” janë botuar edhe dy përkthime të 
tjera, një është diçka, por dy të tjerat janë katastrofë. 

Foenikos, kur provokoi me “Delikatesën”, tha 
për ju, përkthyesin si koncept, se jeni një përkthyes 
autobiografik, bën jetën e atij libri? A ka rrezik?

Po, ashtu jam unë. Unë jam personazhi kryesor, 
ndërroj seks, ndërroj moshë, e shoh nga brenda  
personazhin dhe i sjell gjërat sikur të më vinin mua. Ka 
një rrezik që mund të lajthisë përkthyesi, sidomos kur 
është edhe vetë shkrimtar. Kjo ka ndodhur me Nolin 
te “Don Kishoti”. Vjen një moment që Noli e çon 
Sanco Pancon bashkë me Don Kishotin në një krahinë 
shqiptare me emër shqiptar, në Roskovec më duket. 
Ai bën përshtatje. Më kanë thënë se te “Hamleti”, në 
krye të dramës, Noli shkruan: “Drama është gracka ku 
mbreti zihet si laraska…” Kjo nuk është e Shekspirit, 
por ngaqë është poet vetë, e ka rrëmbyer vala, duke 
e identifikuar kështu veten me personazhin kryesor. 
Në këtë vazhdë ka punuar edhe Petro Zheji me 
vazhdimin e pjesës së dytë të “Don Kishotit”, e lexoi 
dhe pa frymën e veprës. Nganjëherë këta kalojnë nga 
përkthimi në përshtatje, duke futur pak nga vetja e 
tyre, dhe harrojnë se janë duke përkthyer. I rrëmben 
vala e krijimit dhe rikrijojnë tekstin – ky është rreziku. 
Unë nuk jam i kësaj shkolle, që të heq apo shtoj gjërat 
sipas qejfit tim. Nëse autori thotë një fjali, si për 
shembull, ai më përqafoi dhe më tha... unë e përkthej: 
ai më mori në krahët e tij, më shtrëngoi fort pas gjoksit 
etj. Autori nuk i ka këto, atëherë unë bëj një përshtatje, 
ose përkthshtatje. 

Kadare, Bashkim Shehu, Besnik Mustafaj... 
janë përkthyer në gjuhën frënge nga ju. Ndoshta 
është gjëja më e zakontë, por për përkthyesin e 
komplikuar, kur pyetet për marrëdhënien me 
autorin, apo jo? Legjendën e keni ndërtuar me 
shkrimtarin Fatos Kongoli.

Me Kongolin është edhe një histori familjare. 
Babai im me të Kongolit ishin nga Elbasani, njiheshin 
mirë me njëri-tjetrin. Q ysh në vitin ’72, kur Kongoli 
punonte te gazeta “Drita”, unë dërgoja disa poezi. Më 
pas, kur fillova te shtëpia botuese “8 Nëntori”, Kongoli 
punonte në shtëpinë botuese “Naim Frashëri”, që 
ishin në një godinë. Takoheshim shpesh, pinim kafe 
bashkë, bisedonim apo flisnim frëngjisht, pasi ai kishte 
mësuar herët. Ishte një marrëdhënie shumë e mirë. 

Librin e parë të Kongolit që kam përkthyer, ka qenë 
bashkëpërkthim me një franceze, i cili pati sukses në 
Francë. Ishte “I humburi”. Fati e solli më pas që, në 
mënyrë të papritur, pas një situate me përkthyesen 
franceze, tërheqjes së saj, romanin “Kufoma”, apo 
“Hija e tjetrit”, ta përktheja unë në një kohë rekord, 
pasi pritej të prezantohej me rastin e një aktiviteti në 
vitin ’98, të organizuar nga Instituti Kombëtar i Librit 
në Francë, në kuadër të vitit të Shqipërisë. Ishte një 
kohë që nuk kisha kompjuter dhe dritat iknin shpesh. 
Ishte një bashkëpunim Odise. E përkthyem librin për 
49 ditë. Unë përktheja një kapitull, katër faqe në ditë.

I lexoja, i redaktoja, i shtypja dhe ia jepja Kongolit. 
Ai i fuste në zarf dhe i niste drejt Francës. Romani 
doli për shtatë javë. Ishte një garë me kohën. Libri 
doli dhe u prit shumë mirë. Gjithmonë kështu kemi 
punuar, me këtë frymë. S’kam ndërhyrë në stilin e tij, 
por bënim mjaft debat. 

Ç’është ky proces, si ia del me këtë intensitet 
përkthimi?

Këtë e kam mësuar kur përkthenim veprat e Enver 
Hoxhës. Aty duhet të përkthenim, minimumi, 10 
faqe në ditë. Në fund të majit, fillim qershori, vinte 
vepra që duhej mbaruar brenda shtatorit, sepse më 
16 tetor kishte ditëlindjen dhe duhej dhuruar vepra e 

tij. Na prishte pushimet e verës. Aty, në fakt, mësova 
përkthimin intensiv. Me Jusuf Vrionin ishte një shkollë. 
Me këto mësuam përkthimin, si duhet të përkthehet, 
puna me fjalorin... 

Cili ishte problemi më i madh kur përkthenit 
veprat e Enverit?

Sigurisht, të mos bënim ndonjë gafë, ndonjë gabim, 
kundërsens. Ne na kërcënonte nëndrejtori i Institutit 
të Studimeve Marksiste-Leniniste, ku drejtoreshë 
ishte Nexhmije Hoxha. Sikur një presje të dilte gabim, 
ndiqeshim penalisht. Kishte shumë të deklasuar që 
përkthenin në këtë kohë. Për ndonjë gjë që nuk e 
kuptonim, s’mund të merrnim ambasadën franceze në 
telefon për t’i pyetur se çfarë kuptimi ka. I kam treguar 
të gjitha këto në një libër që e kam botuar në Francë, 
me titullin “Kujtimet e një përkthyesi”. 

Jeni autor erotik, ku me jehonën e Fjalorit Erotik 
të vitit 2004 nisni një seri librash, romane dhe 
tregime erotike. Pse u përfshitë në këtë tendencë? 
Pse kjo ide?

Po, jam autor erotik. Kam botuar shtatë libra 
erotikë. Kjo është tendencë e vjetër imja. Libri i parë 
erotik, Fjalori Erotik, u botua në vitin 2004. Kur isha 
në shtëpinë botuese “8 Nëntori”, një ish-student, që 

u bëmë shokë, ishte pedagog në Shkollën e Mesme 
të Gjuhëve të Huaja dhe më sjell një fjalor erotik 
frëngjisht-frëngjisht. Ai më tha: “Lexoje se është 
kryevepër.” E kam lexuar gjithë natën. Shikoj që në 
fund fare kishte ca përkufizime erotike nga Paul 
Eluard. I kopjova shpejt e shpejt, jashtë orarit, kur nuk 
kishte njeri. Tri-katër faqe nga ai fjalor i kam përfshirë 
në fjalorin tim të 2004-ës. Q ysh atëherë mendoja: Ah 
sikur të kishim një fjalor të tillë! Ndoshta ishim i vetmi 
vend në Europë që s’kishim fjalor erotik. Kur erdhi 
demokracia, në ’90-ën, nga viti 2004 u kujtova me 
vonesë, duke i hyrë menjëherë punës. Kështu u botua 
Fjalori i parë Erotik, nga shtëpia botuese “Ora” e 
Besnik Mustafajt. Ai pati jehonë, bëri edhe smirëzinj. 
Dikush kishte shkruar që nuk është fjalor erotik. Më 
pas u bë ribotim. Kjo më çoi më pas në shkrimin e 
librit me tregime erotike dhe me radhë një tjetër 
libër me skica erotike, variacione të një teme, po nga 
OMBRA GVG, duke mbërritur në librin “Tingujt 
e trupit tënd”, ku lartoj trupin e femrës... Ishte ideja 
për të çliruar veten nga fantazimet e mia erotike, pse 
të mos bien, shemben, edhe këto tabu. U ndjeva mirë 
në këtë fushë, sepse babai im ishte i lirë në të folur, 
shprehej lirshëm. Mamaja ime ishte më puritane, 
ndërsa tezja ime i mëshonte gojës, ishte e lirë, nuk 
kishte tabu. Kështu librat erdhën në këtë liri njëri pas 
tjetrit, derisa mendova për të provuar edhe romanin. 
Shkrova “Vajzat e ballkonit” dhe më pas “Po shkoj të 
kap Enisin”. Por dua të theksoj se këto romane nuk 
janë porno. Janë vepra, libra erotikë, por jo pronografi. 
Sepse theksi nuk vihet vetëm te mishi, por edhe te 
ndjenja, te koshienca, te subkoshienca, – të gjitha këto 
janë të pranishme. Ka edhe një sfond shoqëror, një 
emancipim të femrës. 

Kemi një pyetje klishe: A janë librat tuaj përvoja 
juaj?

Këtë e thonë gjithë shkrimtarët. Pa dyshim, ka 
elemente autobiografike, por nuk është përvoja ime. 
Unë kam dëgjuar, kam lexuar, kam imagjinuar, – apo 
s’kam një imagjinatë të shfrenuar, – kam sajuar... Tani 
kam bërë gati një tjetër libër me tregime erotike, e kam 
çuar për botim te “Pegi”, sepse te kjo shtëpi botuese 
ka korrektorë dhe redaktorë të vërtetë. Është Aida 
Baro që ka bërë një vit studime për editim, domethënë 
redaktim. Sepse edhe ky zanat do kulturë, ajo ka 
qenë redaktorja e pseudoromanit tim të parë “Vajzat e 
ballkonit”, ajo më ka bërë me shumë frikë. Këtu kam 
vënë re se ka një bllok nga ana e autorit për të mos i 
prekur veprën. Shumica dërrmuese kështu janë. Ndërsa 
Aida më tha se një paragraf e kisha më të fuqishëm 
në faqet e para sesa në faqet e fundit, kur duhet të 
shkojë kreshendo... Sigurisht që iu binda, sepse kishte 
të drejtë, ishte për të mirën time. Unë isha rritur me 
shkollën e Vedat Kokonës dhe Jusuf Vrionit, që na 
thoshin: “Lexojeni, lexojeni, bëni vërejtje, vërejtje, mos 
ngurroni, çfarë nuk shkon...” Me redaktorin diskutohet 
një për një, çdo vërejtje, çfarë qëndron, ç’është e duhur. 
Kështu edhe redaktori mëson të dialogojë me mua, por 
edhe unë mësoj që nuk jam i përsosur. Se shkrimtari 
e ka mendjen tek tërësia, tek idetë, karakteret etj. 
S’mund të merret ai me përsëritjen e një fjale tri herë, 
këtë e bën redaktori ose edhe korrektori.

Si i keni zgjedhur autorët francezë? Ç’gjurmë 
kanë ndikuar te ju, siç thuhet, deri në stil?

Në veçanti, ajo çfarë më ka tërhequr nga autorët 
francezë që kam zgjedhur për t’i përkthyer, është 
mënyra e të shkruarit që e kanë francezët, shkrimtarët 
e mëdhenj në përgjithësi. Kam marrë prej tyre nivelin 
e fjalisë, frazës. Fraza ime është e gjatë, fjalitë e 
varura, të ndërvarura, ku fraza ime gjarpëron. Kjo 
ka lënë gjurmë në mënyrën time të të shkruarit, deri 
te shkrimet që botoj një herë në javë te “Panorama”. 
Atje më thonë se e kam fjalinë e gjatë. Por kjo kështu 
vjen pak nga Proust, Claude Simon apo Julien Gracq, 
të cilit i kam përkthyer dy libra. Këta janë autorët që 
kanë ndikuar tek unë deri në stil, por është edhe Fatos 
Kongoli, jo aq në gjatësinë e fjalisë sesa në ritmin e 
faqeve, paragrafit.
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Rastësisht, duke gërmuar në arkivin e periodikëve shqiptarë, atë të Bibliotekës Kombëtare në Tiranë, 
në një prej faqeve kulturore të gazetës “Tomorri”, viti 1943, ndeshëm një poezi të rinisë së gjuhëtarit 
Eqerem Çabej të titulluar “Melankolia”, shkruar në kohën kur ishte student në Graz të Austrisë. Çabej 
ia kishte dërguar poezinë e tij personalisht Faik Konicës, kur ky e boton krah artikullit “Vjershat” në 
gazetën “Dielli”, në vitin 1926

POEZIA E PARË E EQEREM ÇABEJT

“MELANKOLIA”, KU KONICA 
ZBULOI INTELIGJENCËN 
GJUHËSORE 

Rastësisht, duke gërmuar në arkivin e periodikëve 
shqiptarë, atë të Bibliotekës Kombëtare në Tiranë, 

në një prej faqeve kulturore ndeshëm një poezi të rinisë 
së gjuhëtarit Eqerem Çabej të titulluar “Melankolia”, 
shkruar në kohën kur ishte student në Graz të Austrisë.

Konkretisht, ishte gazeta “Tomorri”, e vitit 1943, 
e njohur si gazetë e propagandës fashiste, po në fakt 
faqet kulturore-letrare kishin një qasje të një natyre 
krejt tjetër. Në vitin e parë të saj, 1941, ishte drejtor 
Vangjel Koca, që më pas dha dorëheqjen duke e marrë 
në drejtim Hilmi Leka. Nxitja për të hulumtuar drejt 
faqeve letrare, ku shumë personalitete të kulturës e 
dijes shqiptare të viteve ’40, siç duket, e kishin tribunë 
për t’u shprehur, – pra nga ky hulumtim në një prej 
numrave të saj ndeshim një shkrim të Faik Konicës 
mbi poezinë dhe poetët shqiptarë, si refleksion 
kritik nga vitet ’20. Tanimë e dimë stilin konician, 
mprehtësinë dhe ashpërsinë e tij kritike, e lidhur kjo 
me publicistikën, por sidomos me kontributin letrar. 

Në këtë kontekst vështrojmë edhe sot shkrimin 
që e botojmë të plotë (më poshtë), mbi vjershërimet 
në Shqipëri. Artikulli është “Vjershat”, ku Konica na 
afron jo vetëm panoramën poetike, por në konkretizim 
të kërkimeve të reja poetike sjell poezinë e Çabejt. Siç 
duket nga artikulli, gjuhëtari, në atë kohë student, ia 
kishte dërguar personalisht Konicës, kur ky i fundit 
e “përdor” si fakt të ri letrar, duke sjellë në krahasim 
një tjetër poezi. Kjo për Çabejn student, përderisa i ka 
besuar, duhet të ketë qenë një rast i artë, pasi poezia 
ishte e përfshirë e plotë jo vetëm si publikim, por dhe 
si vështrim kritik.

Tërheqim vëmendjen se ironia, intuita, e çon të 
sigurt Konicën në burimin e së vërtetës, qoftë si fakt 
letrar, por edhe stilist. Ndërsa çfarë vjen interesante në 
këtë histori, – mbi zbulimin e poezisë së Çabejt që mund 
të jetë ndoshta ndër të parat, përderisa Konica e cilëson 
faktin e studentit – është jo vetëm vlerësimi kritik, si 
punë fillestare e një vjershëtori. Konica flet për “njolla” 
të këtij krijimi, duke e shqyrtuar mirë inteligjencën 
gjuhësore të Çabejt, si një “nga ata që kuptojnë mirë 
vjershëtorët e gjuhëve të huaja”. Në krahasimin e 
atypëratyshëm me poezinë e Herman Neumann-
it vëmë re ngjashmëri stilistikore, koncepti poetik, 
por edhe të gjuhës letrare. Në këtë rast Konica nuk 
e “zhvesh” krejtësisht Çabejn nga shqyrtimi i shpejtë, 
por e “ruan” për t’i dhënë fuqi shkëndijës së krijuar në 
ndjeshmërinë e studentit të Grazit. Imagjinoni se ky 
artikull është shkruar në vitet ’20, pasi bëhet fjalë për 
një botim të mëparshëm në gazetën “Drita” në Boston, 
pra është një kohë kur dukej thatësirë në territorin 
letrar pas së ashtuquajturës Rilindje Shqiptare. Ndërsa 
entuziazmi i Konicës ka dy tehe, se si përkthimet dhe 
modeli poetik kultivon brendinë shpirtërore të poetit 
të ri, deri te shqetësimi se “munt të presim me kohë 
lulzimin e nonjë vjershëzie me frymë të ndryshme”.

(V. M.)
***

VJERSHAT
Një nga gjërat për t’ardhur çudi dhe keq në Shqipëri 
të sotme, është numër i math i njerëzve që shkojnë 
kohën duke shkruar vjersha të gjata, pa frymë dhe pa 
shie. Është vërtet se s’i bëjnë njeriu dëm; po munt t’a 
përdorjin kohën e tyre më mirë. Për një Gjergj Fishtë 
dhe për një Andon Chako, që dinë ç’është forma, 
ç’është ritmi, sa qindëra të terë që nxijnë kartë më 
kot! Mbaj mënt në kohë të luftës, në Vjenë, një Sulo 
Be’ Resuli më pruri një vjershë nj’a tetë-qint radhësh 
ku vajtonte tërmetin e Shkodrës. M’u lut t’a këndoj 
dhe t’a ndreq. E mbajta një javë: dhe duke shkurtuar 
këtu, duke shuar atje, duke prerë e duke arnuar, e 
përmblodha vjershën në nj’a gjashtë dhjet radhë vetëm. 
Kisha bërë fjalë me vjershëtorin t’piqeshim n’odën 
t’ime një ditë të shënuar. Dr. Omeri dhe Milto Gurra, 
të cilët kishin vazhduar gjithë ndryshimet, kur panë 
fytyrën e re të vjershës, qeshnë dhe thanë se auktori 
nuk do t’a njihte si të tijnë. Dëshërojin të ndodheshin 
në atë kohë që të shikojin si do t’a gëlltitë hapin 
vjershëtori. Po pijm çaj që të tre, “kur namëta”! u-hap 
dera dhe hyri Sulo Be’ Resuli. Pas komplimentave 
të zakonëshme, pyeti për vjershën, dhe unë i dhashë 
“veprën” e tij dhe shkurtimin që kisha bërë nga ajo. E 
këndoj me habi, u-verdh, u-skuq, kërkoj shpjegime - 
“shikoni këtu” i thashë: “një fjalë në shkurtimin t’im 
që nuk ish në vjershën t’uaj; nuk shtova gjësendi, vetëm 
hoqa ca radhë, u ndrrova vëndin ca të tjerave.

Me një fjalë e shoshita vjershën, bëra atë punë të 
mërzitur po të nevojshme të shoshitjes që e bën çdo 
vjershëtor i mirë po që juve nuk ju pëlqeu t’a bëni”.

- “S’di, munt të jetë më mirë kështu”, tha Sulo Beu;
“po unë nuk i vë dot fre enthuasiasmës: kur mar zjarr, 
më dalin vjershat posi tym, shkëndija dhe flagë, dhe s’e 
kam në dorë të qëndroi, t’i zgjedh e t’i gdhënt fjalët”. 
- “Kuptoj” i thashë; “ ju zënë ethet poetike, ju ndizet
gjaku, dhe nuk munt të ftoheni para se të mbushni disa
fletë kartë me vjersha”. - “Tamam ashtu” tha Sulo Beu.

- “Mirë” i thashë unë “po ca ditë pasi i keni shkruar,
pse mos i mirrni një nga një radhët. Këtë e bën çdo 

vjershëtor. Dini frengjishten dhe munt të marrim 
për shëmbëll La Fontaine-n, sa të lehta, sa natyrale 
duken vjershat e tij! Rrjedhin si nonjë vijë uji në mes 
të lëndinave. Duket sikur vjershëtori i ka shkrojtur pa 
pengim e pa mundim. Po në vafshim në bibliotekën 
e Parisit ku ruhen dorëshkrimet e La Fontaine-it, do 
t’i gjejmë të mbushura me të shuara, me shtime, me 
ndreqje nga dora e vjershëtorit dhe do të kuptojmë se 
ato vjersha që na pëlqejnë më tepër për gjuhën e ëmblë 
të tyre, e kanë vënë vjershëtorin në shumë punë”.

Vjershat, që të quhen me të vërtetë, vjersha, duhet 
të përmbajnë nonjë mendim të bukur, nonjë ndienjë të 
thellë ose të hollë, - dhe ky mendim, kjo ndjenjë duhet 
të çfaqet në një formë të mbaruar. Më zuri njëditëzaj 
syri një vjershë gjermane me titullin “Das Herz” - 
“Zëmëra”:

Zwei Kammern hath das Herz,
Drin wohen
Die Freud end der Schmerz.
Wacht Freude in der einen,
So schlummert
Der Schmerz still in der seinen.
O Freude, habe Acht!
Sprich leise,
Das nicht der Schmerz erwacht.

Zëmëra ka dy të ndara.
Atje rinë
Gëzimi dhe Dhëmbja.
Kur gëzimi ri zgjuar në njerën,
Ahere dremit
Dhëmbja e qetë në tjatrën.
O Gëzim, ki mëndjen!
Fol ngadalë;
Se mos zgjohet Dhëmbja!

Herman Neumann

Ja një vjershë e vërtetë; dhe ndonëse përkthimi do 
t’a dobtojë shumë, prap bukurija e saj nukë çduket fare. 
Nër Shqiptarët nukë gjenden vjersha me frymë t’atillë.

Mue vjershat shqip që më duken më të mbaruara, 
flas për të rinjtë, janë vjershat satirike, si ato të Ramiz 
Harxhit që u-kthyen në Shqipëri, të Merko Koronit që 
rron n’Amerikë, e të disa të tjerëve. Ato vjeresha kanë 
një kripë, një shie të veçantë, se janë thjesht kombëtare 
duke patur rrënjë të vjetëra në Shqipëri.

Nga student shqipëtarë jashtë, dua të thom nga 
ata që kuptojnë mirë vjershëtorët e gjuhëve të huaja, 
munt të presim me kohë lulzimin e nonjë vjershëzie 
me frymë të ndryshme. Një student n’ Universitet të 
Graz-it, n’ Austri, më dërgoj ca kohë më parë vjershën 
që vazhdon:

MELANKOLISË

Kur unj kryet mi tryezë,
Del ngadal nga det’ i zëmrës;
Madhështore
Mbretëreshë, në të zezë,
Sy prej sfinxi, shpirt-lëngore,
O Melankoli!-
E me buzët të përhirë,
E të ngurëtën fytyrë
Ç’thua? Ç’thua?...
Ah, dhe mua
Ngjeth Drithdire:
Sapo mezi vien gëzimi.
E ndiek ti si hij e tij,
Aq’e qetë,
Aq’ e shkretë,
O Melankoli!

Eqerem Çabej

Kjo vjershë ka disa njolla; po çfaq një dëshirë dhe 
një kërkim për rithmë të ri që është për të lëvduar.

Faik Konica
(Marrë nga gazeta “Dielli” e Bostonit, viti 1926)
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ISMAIL KADARE
SKANER NË ATHINË
Shënime

1

Jam ftuar në një takim ndërkombëtar 
shkrimtarësh në Athinë. Ftesa qëllon në kohë të 
favorshme. Shqipëria më 1984 me këmbëngulje 
kërkon përmirësim marrëdhëniesh me fqinjin 
e Jugut. Takimi është në shtator. Ftesa është 
miratuar qysh në pranverë.

Kam dëshirë të shkoj në këtë takim. Dëshira 
shoqërohet me dyshimin se mos atmosfera 
politike turbullohet. Befas këtij dyshimi i shtohet 
një pengesë e re. Një krizë e përsëritur e shiatikut 
më rëndohet në fillim të verës, duke më bllokuar 
në shtrat. 

I pari mendim i zymtë që më vjen, është 
rrezikimi i udhëtimit. Është hera e parë që ai nuk 
rrezikohet prej shtetit.

2

Vizitë nga dr. Preza. Si përherë, shoqërohet nga 
dr. Basha, dr. Preza nuk thotë asgjë pa kërkuar 
mendimin e dr. Bashës. Ky i fundit, nga ana e tij, 
përsërit përpiktazi ato që thotë dr. Preza.

Me sa duket, kam hernie diskale (dhjamth i 
shtyllës shpinore). Ndërkaq, përpara gjetjes së 
mjekimit të duhur afatgjatë, duhet përjashtuar 
dyshimi i kancerit. Ky është mendimi i dr. Prezës. 
Dhe, natyrisht, i dr. Bashës. Kur marrin vesh 
udhëtimin në Athinë, të dy këmbëngulin se duhet 
bërë një skaner atje. Për këtë do të më nxjerrin një 
autorizim.

Gjatë verës përpiqem të bëhem i riaftë për 
ecjen. Gjithë shqetësimin e kam se a do të jem në 
gjendje t’i bëj ata 200 a 300 hapa nga porta e daljes 
së ndërtesës së aeroportit gjer te shkalla e avionit.

3

Ndodhem në Athinë, në hotelin Astir Pallas. 
Pishinë, diell, luks, shkrimtarë. Mjedis që i 
jep dyshimit për kancer një ngjyrim të veçantë 
pikëllimi. Ia tregoj shqetësimin Danilo Kishit, 
fqinjit tim në hotel, me të cilin u njoha që në 
minutat e para të mbërritjes. Për çudi, në vend të 
më thoshte ‘s’ka gjë, mos çaj kryet!’, i jep rëndësi 
dhe më nxit të mos i shmangem vizitës. (Pak kohë 
më pas, ai do të kalonte vetë nëpër kalvarin e 
njohur.)

4

Në Athinë është ende nxehtë. I shmangem 
marrjes së fjalës në forum, ngaqë s’di ç’të them. 

Ose më mirë çdo gjë që mund të them mund të 
merret për keq. Nga të dyja anët: nga vendi im në 
radhë të parë, nga auditori ndoshta.

Atmosfera politike midis Shqipërisë dhe 
Greqisë befas keqësohet. Ajo që kisha frikë ka 
ndodhur, por tani s’më bën përshtypje fort. Në 
një darkë te zonja Fleming, vejusha e shpikësit të 
famshëm të penicilinës, më merren mendtë dhe 
rrëzohem. E zonja e shtëpisë e shqetësuar thërret 
një nga mjekët e njohur, mik të saj. Doktori i vjetër 
i shkollës angleze, me kostum të zi dhe orë me 
qostek, mbërrin në orën 11 pas darke. Më viziton. 
I them se kam një autorizim për skaner. Më thotë 
se duhet ta bëj patjetër. Më premton se do të 
ndërhyjë për të gjetur një vend në radhën e gjatë. 

5

Në Athinë vazhdojnë prej disa ditësh 
manifestimet kundër Shqipërisë. Ambasada 
shqiptare është e rrethuar nga forca të shumta 
policie.

Nisem për të bërë skanerin me një makinë të 

ambasadës. Një makinë e policisë na ndjek pas. 
Në fillim punonjësi i ambasadës e quan atë ndjekje 
përgjim. Pas pak e ndërron vetë mendimin dhe e 
lavdëron: thjesht një kujdes për të na mbrojtur nga 
ndonjë provokim.

Në oborrin e spitalit makina e policisë nuk e 
fsheh që na shoqëron hap pas hapi. Madje njëri 
nga policët hyn brenda në spital fill pas meje. 
Tjetri rri te hyrja.

6

Një infermiere e hijshme interesohet për mua. 
Flet një frëngjishte të këndshme dhe më thotë të 
mos mërzitem.

Në të vërtetë, kam një lloj qetësie që mund të 
quhet edhe mpirje. 

Infermierja hyn dhe del disa herë. Gjatë 
kalimeve vjedhurazi më shikon gjithë kureshtje, 
me sytë e saj gri të çelët. Më në fund, qëndron 
përballë meje.

- Më falni që po ju pyes, - më thotë me zë të
ulët. - Ç’jeni ju?

Unë ngre supet.
- Pacient, - i them.
- E di që jeni i huaj, - vazhdon ajo, - por...
Nga një kthim i kokës drejt derës që çon në

sallonin ngjitur, e kuptoj në çast përse e ka fjalën. 
Ka parë ose ka folur me policin, që ka zënë vend 
atje.

Buzëqesh dhe i them:
- Nuk jam i burgosur. Jam shkrimtar.
- Natyrisht, - thotë ajo, - s’e kisha fjalën atje...

Më falni...
Sytë i ka të bukur, tepër të ëmbël dhe bardhësia 

e petkut të saj më duket tronditëse.
Gjithë mjedisi duket sikur fsheh një mundësi 

dashurimi, nga ato që për arsye që merren me 
mend, nuk kryhen kurrë.
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Doktorët që do të më shikojnë, vijnë për të më 
takuar. Ata gjithashtu flasin frëngjisht. Janë tepër 
të sjellshëm, i ngjajnë mjekut me kostum të zi 
dhe me orë të vjetër me qostek. Të dy përmendin 
rekomandimin e zonjës Fleming.

Sytë e infermieres bëhen edhe më të ëmbël.
Është ajo që më ndihmon për t’u shtrirë nën 

mbulesën e rëndë të aparatit.
S’bëj ndonjë përpjekje për të mos menduar. 

Mendimet kanë ikur të gjitha, si të duan të më lënë 
të qetë. Mpirjes i shtohet përgjumja. Kërkëllimat 
e lehta të aparatit e shtojnë atë. Vizita vazhdon 
gjatë dhe më duket se mund të dremit. Por diçka 
e papritur më sjell në vete. Befas më ngjan se po 
e kuptoj të folurën e dy doktorëve që ndjekin në 
këmbë pamjen që jep aparati. Nuk kam ditur 
kurrë greqisht, veç disa fjalëve të pista, mësuar prej 
shokëve minoritarë të gjimnazit. 

Befas vë re se veç fjalëve të pista, di edhe ca 
fjalë normale. Pikërisht ato që nuk duhej t’i dija.

- Dhenine dhiskales, - thotë njëri nga mjekët. -
Ine allos. (S’është diskale. Është tjetër gjë.)

Pikërisht ajo që, me sa duket, ka dyshuar dr. 
Preza, mendoj. Dhe natyrisht, dr. Basha.

Dhe më tepër se ata të dy, unë vetë.

8

Një trishtim i një lloji të veçantë më kaplon 
befas. Si prerjet kirurgjikale që zbuten nga 
qetësuesit, ai nuk arrin të më shkaktojë therje të 
dhimbshme. Është ndoshta trajta prej sarkofagu e 
aparatit, zëri i mjekëve që vjen sipër tij, gjuha e huaj 
në të cilën shpallet dekreti, vetë thelbi i dekretit, 
që nuk pranon mëdyshje. As falje e stratagjema 
për t’i bërë bisht. Janë, me sa duket, të gjitha këto 
që, në vend të panikut më krijojnë njëfarë qetësie. 
Ine allos... Kaq ka qenë caktuar që të ndodhem 
në këtë botë. Të tjerë e kishin pasur afatin më të 
gjatë. Dhe po aq të tjerë më të shkurtër.

Një copë herë nuk arrij të gjej se ç’moshë kam. 
Natyrisht, po të përqendrohem qoftë edhe një 
grimë mund ta gjej, por, i mpirë siç jam, nuk i 
kap dot vetvetishëm, pa fjalë dhe pa shifra, vitet 
e qëndrimit tim në botë. Më parë se të ndodhë 
kjo, në trurin tim bëhet një tjetër njehsim. Shumë 
shkrimtarë kanë vdekur më të rinj se unë. Ndoshta 
gjysma, ka mundësi shumica... Pushkini, për 
shembull. Përse më kujtohet pikërisht ai? Nuk e 
di. Dhe aq më pak nuk jam në gjendje të gjej sa
vite ai është më pak se unë. Për gjendjen time kjo
ngjan vërtet tejet e vështirë.

Pra, Pushkini ka qenë më pak në këtë botë. 
Kjo është kryesorja. Ine allos. Ashtu si ai, ashtu si 
mijëra sivëllezër të mi, unë do t’i bindem dekretit. 
Nga të gjitha dekretet që kemi vuajtur ky është më 
i pranueshmi. Je vetëm për vetëm përballë qiellit. 
Pa ndërmjetës. Pa duar të huaja. 

Dhenine dhiskales. Ine allos. Fjalët më 
përsëriten pa dashjen time. Ka diçka që më ikën, 
që fshihet. Herë-herë më ngjan se e kap. Ka lidhje 
me atë që ky kumt i keq më erdhi nëpërmjet gjuhës 
greke. Asgjë tjetër s’më ka ardhur nëpërmjet saj. 
Në gjimnaz, midis marrëzive të shumta, kam 
qeshur si gjithë të tjerët, me greqishten e nxënësve 
minoritarë. Ka ndodhur shumë vjet më parë. Veç 
kësaj, s’kam menduar kurrë se një gjuhë mund të 
hakmerret kështu. Ine allos.

9

Mbulesa e shurdhët e aparatit nis të lëvizë 
ngadalë. Jam prapë i shtrirë, por tani jashtë 
bunkerit. Me sytë e lodhur shoh infermieren. 
Pastaj mjekët. Janë po ata, mjekët me sahate 
të vjetra me qostekë, që numërojnë orët që më 
mbeten në këtë botë. Bëj të ngrihem për të zbritur, 
por infermierja bën dy hapa drejt meje me ngut: 
‘Non’, më thotë me zë të butë. ‘Vous ne pouvez pas’.

Më shpjegon se askush s’është në gjendje të 
zbresë menjëherë për shkak të marramendjes së 
fortë.

Dy mjekët vazhdojnë të flasin me zë të ulët, 
por kuptimi im i greqishtes ka marrë fund 
përgjithmonë.

Infermierja më afrohet edhe më.
- Tani mbështetuni tek unë për të zbritur.
Më kap krahun tim dhe ma vë rreth qafës së saj.

Nga qafa, që ngjan edhe më e lëmuar nën petkun 
e bardhë, i vjen një erë e mirë. Ndërsa zbres, e lë 
kryet të afrohet edhe më te supi i infermieres dhe 
gjithë pikëllimi i lënies së kësaj bote, përpara se 
të lidhet me të afërmit, tempujt, katedralet dhe 
plazhet e gëzueshme, mblidhet befas tek ajo qafë 
vajze të panjohur. 

Ajo më shoqëron gjer te ndenjësja dhe ulet 
përbri meje. Mjekët janë ende në këmbë përbri 
aparatit.

- Unë e di ç’kam, - i them vajzës.
Ajo vështron e habitur për të thënë ‘ jo’.
- I dëgjova mjekët kur thanë ‘dhenine dhiskales.

Ine allos’. Ce n’est pas une discale. 
C’est autre chose.
- Kjo s’do të thotë ende asgjë, - thotë ajo. -

Deshifrimi i fotografive të aparatit kërkon mjaft 
kohë. Ju kuptoni greqisht?

- Jo, përveç atyre fjalëve.
Vajza buzëqesh dhe përsëri bën ‘ jo’ me krye.

Ajo vështron nga mjekët. Heshtja bëhet e vështirë. 
- A është polici përjashta?
- Me siguri. Pse pyesni?
Në të vërtetë, pyetjen e kisha bërë kot. Ose për

të dëgjuar atë fjalë, që befas m’u duk e rëndësishme.
Sikur të mos ishin mjekët, e ndieja se do ta 

përqafoja atë vajzë dhe po aq natyrshëm do ta 
puthja. Një gjë të tillë e kam pasur gjithmonë të 
lehtë. Jam i sigurt se nuk do të kishte kundërshtim. 
Ritualet nuk prishen në fund të jetës.

Mjekët afrohen më në fund. Shtojnë se s’duhet 
të shqetësohem.

Sytë e vajzës janë të thellë, me një gri të dendur, 
të pafund. Më shoqëron në sallonin përbri, ku 
nëpunësi i ambasadës shqiptare dhe polici grek 
rrinë sikur s’kanë lidhje me njëri-tjetrin.

Dalim njëri pas tjetrit të tre.

1984
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TRANSTROEMER, 
POETI I POETËVE
Përgatiti dhe përktheu: Shqiptar Oseku

 | BIBLIOTEKË

“17 poezi”. Ky qe emri i thjeshtë i një përmbledhjeje 
të vogël, e cila më 1954 i dha famë si gjeni një djali 
23-vjeçar, Tomas Transtroemerit, të pabotuar më 
parë. Viti i botimit do theksuar, se është me rëndësi. 
Njeriu nis t’i kuptojë përmasat e sakta të fenomenit 
Transtroemer veç po të kujtohet se 17 poezitë e 
tij pushtuan botën në vitet 1950, një dekadë me 
shpërthim pothuaj manik të poezisë. Bëhet fjalë për 
një epokë transformimi, me dekolonializim, autorë 
të angazhuar dhe revolucione në politikë e në letërsi. 
Konkurrentët e tij ishin korifenj, si Neruda, Qabani, 
EE Cummings e Tristan Tzara i frymëzuar nga 
dadaizmi, Brechti analitik, si dhe gjithë hordhia e 
egër dhe e pakompromistë e beatnikëve urbanë, Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, 
Gregory Corso dhe Diane di Prima, që asokohe po 
çelnin me trup e me mendje kufij të pashkelur më parë 
nga fisi i poetëve. 

Por Transtroemer shquhej si dita e nata nga gjithë 
të tjerët. Tropet e tij idiosinkretike kanë veprim të 
ngadaltë dhe motive nga natyra, nga pyjet, ishujt e 
detet, me qytetet si xixëllonja të trallisura midis tyre. 
“Kam një përfytyrim se çdo njeri rëndon në një vend 
të caktuar”, - i shkruan ai në një letër mikut të vet, 
poetit Robert Bly. - “Si një rruzull që rrokulliset gjersa 
gjen pikën më të ulët, ku mund të pushojë. Për mua 
ky vend është ishulli Runnarö. Kur qëndroj këtu 
mbi mol e kundroj mbi ujëra, ndiej se këtu ndodhet 
pikënisja ime në jetë”.  Gjuha e Transtroemerit 
është introspektive, me një bukurtingëllim eutonik 
të frymëzuar nga muzika klasike, me të cilën ai 

ishte shkolluar. Një kureshtje për botën e universin, 
gjithnjë nga pikëvështrimi reflektiv i njeriut të vogël 
që vështron amshimin. E një humanizëm spiritual, 
pothuaj fetar, që pasqyronte edukimin e tij si terapist. 
Gjithë këto tipare të poezisë së tij, të cilat sot quhen 
emblematike për shkollën skandinave të poezisë, në 
kohën kur u shfaqën së pari ishin risi. Jo se devijimi 
nga dekatoni i epokës u prit gjithkund mirë. Smira 
e kritika kishin goxha pikëpamje. “Shkarravina 
reaksionare të një aristokrati!” - shfrynte një kritik 
letrar marksist në vitin 1968. Dhe ndoshta Tomas 
Transtroemer ishte lindur e rritur për të shkruar 
poezi të tillë, bir i një çifti intelektual siç ishte. Babai 
i tij ishte redaktor, nëna pedagoge, që të dy me shije 
për art, muzikë e letërsi. Nga ai nuk pritej të ngjitet 
në barrikada, as të eksplorojë me droga. Në jetën e 
përditshme, Transtroemer studioi histori të letërsisë, 
por u diplomua në psikologji. Pastaj gjeti punë si 
terapist, u martua, bëri dy fëmijë dhe rrojti një jetë të 
vogël, në një shtëpi të vogël, në periferi të një qyteze 
të vogël edhe pasi fitoi çmimin Nobel, gjersa vdiq më 
2015. Një jetëshkrim, pra, krejt joheroik; gojëkëqijtë 
do ta quanin edhe të mërzitshëm. Pa alkoolizëm, pa 
dramë, pa divorc. Revolucionet, ato politike e seksuale 
të dekadës, erdhën e shkuan pa prekur aristokratin 
e poezisë. Transtroemer s’ishte mirë ekonomikisht. 
“Mungesa jonë e lekëve është komike, - i shkruan ai 
mikut Bly, - në fund të muajit shkundim rrobat me 
shpresë se bie ndonjë qindarkë”. Kur fiton çmimin 
Nobel në letërsi, Transtroemer shkruan thartë se “tash 
ka rrezik që gjindja të mendojnë se shkrimi qenka 

zanat lukrativ”. Por kritikët kishin të drejtë te një pikë: 
Transtroemer vërtet ishte dhe mbeti aristokrat në artin 
e poezisë. “Poezia është një ëndërr, të cilën unë e bëj 
tek jam zgjuar, - thotë ai në një intervistë, - poezitë dhe 
ëndrrat vijnë nga të njëjtat troje të njeriut”. Lexuesit të 
papërgatitur të asaj kohe, vargjet e tij jopretencioze, 
që s’kërkojnë lojalitet, as lypin a sajojnë revolucion 
në sipërfaqe, do t’i jenë dukur fillimisht si ishull 
prehjeje nga stuhitë. E njeriu vëren vetëm më vonë se 
ai ishull paska një mbret me fuqi të humnershme mbi 
fjalët, që të bën marifet nëndheshëm e të mbetet në 
kujtesë të trupit: një poet që t’i luan pllakat tektonike, 
thellë në palë të ndërdijes. Transtroemer mbase nuk 
shijohet lehtë nga lexuesi i keqmësuar me sheqerka 
të larme e xhingla-mingla. Ai është poet i poetëve, 
sepse preferohet prej shumë emrash në zë të letërsisë. 
Kritikët e viteve 1960 i pengonte pse Transtroemer 
tokësor e kërkonte dhe gjente njeriun matanë izmave, 
në viset tona të brendshme. Sot kjo quhet meritë. 
Dhe fakti që Transtroemer nuk afishon pllakate, as 
zbukuron konditat e ekzistencës, por arrin ta dojë 
njeriun me një agape pothuaj fetare, me gjithë natyrën 

NGA MARS -79

Lodhur nga gjithë që vijnë me fjalë, fjalë por jo 
gjuhë,

vajta tek ishulli i mbuluar nga bora.
E egra nuk ka fjalë.
Faqe të pashkruara hapen anembanë!
Has gjurmë thundrash të drerëve në borë.
Gjuhë por jo fjalë.

GURËT

Gurët që kemi gjuajtur i dëgjoj
tek bien, xham të kthjellët ndër vite. Në luginë
veprime të hutuara të çastit 
fluturojnë me britma 
prej majës së një peme tek tjetra, heshtin
në ajër më të rrallë se e tashmja, shqiten
si dallëndyshe prej një majës së malit
tek tjetra, gjersa 
ikin te rrafshnaltat më të largëta
përgjatë kufijve të qenies. Atje bien
gjithë bëmat tona
xham të kthjellëta
drejt asnjë fundi
pos vetes sonë.

HARQE ROMAKE

Brenda në kishën madhështore romake turistët 
ngushtoheshin 

në gjysmerrësirë.
Hark pas harku hapeshin gjer në pambarim.
Ca dritë qirinjsh fjafurinë.
Një engjëll pa fytyrë më mori në grykë
e më pëshpëriti në gjithë trupin:
“Mos u turpëro pse je njeri, ji krenar!
Brenda teje hapen hark pas harku pa mbarim.
Ti nuk mbaron kurrë, dhe ashtu duhet të jetë.”
Unë u mbyta në lot
e më nxorën në pjacën që vlonte nga dielli
bashkë me Mr e Mrs Jones, zotin Tanaka dhe sinjora 

Sabatinin
e brenda gjithë atyre hapej hark pas harku 
pa mbarim.

BRUMBULLI

Fanatiku më i madh është dyshuesi më i madh. Ai 
vetë s’e di.

Ai është një pakt misia dy vetash
ku njëri do të jetë i dukshëm qindpërqind e
tjetri i padukshëm.

Sa u urrej shprehjen ‘qindpërqind’! 

SEKRETE NË RRUGË

Drita e ditës ra mbi fytyrën e njërit që flinte. 
Ai pati një ëndërr më të gjallërishme,
por s’u zgjua.

Terri ra mbi fytyrën e njërit që ecte
mes tjerësh në rrezet e paduruara
të diellit të fortë.

U ngrys befas si nga një rrebesh shiu.
Unë po qëndroja në një dhomë që zinte çdo çast -
një muze fluturash.

E megjithatë dielli njësoj i fortë si më parë.
Furçat e tij të paduruara pikturonin botën.

KARTOLINA TË ZEZA

Kalendari i mbushur, ardhmëria e panjohur.
Kabllot nanurisin iso pa mëmëdhe.
Bie borë në detin e rëndë plumb. Hijet
grinden në skele.

Mu në mes të jetës ndodh që vdekja vjen
e i merr masën njeriut. Ajo vizitë
harrohet e jeta vazhdon. Por kostumi
qepet në heshtje.
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e këtij të cakërruar. Kjo s’mund të quhet ndryshe, veçse 
madhështi etike e triumf i humanizmit në poezi. 

Pas vdekjes së tij, në mars 2015, më shkoi ndër mend 
sa në konflikt që duhet të kenë qenë dy emrat e poetit. 
Ai quhej në emër të parë Tomas, nga armenishtja 
 binjak”, emër biblik i një ndjekësi të Krishtit që“ ,אמואת
dyshoi ringjalljen e mësuesit të vet. Njësoj si dyshuan 
kritikët në ringjalljen e poezisë reflektive që pruri 
Transtroemer. 

Por suedezët, si shumë europianë të tjerë, pagëzojnë 
fëmijët me dy a më shumë emra. Emri i dytë i poetit 
ishte Gösta, nga e folmja popullore për Gustav, Got 
Stav: mbajtës i skeptrit të Zotit, mbret. Këtë status 
ia pranoi zyrtarisht edhe akademia suedeze, duke e 
nderuar si laureat të çmimit Nobel për letërsi më 2011, 
katër vjet para se të vdiste. 

Motivimi i tyre ishte jashtëzakonisht i goditur, se 
Transtroemer “përmes imazhesh të dendësuara e të 
tejdritshme na jep një qasje të re ndaj realitetit”. Kësaj 
mund t’i japësh veç aminin. Pse poeti i poetëve ndryshoi 
poezinë, e la pas vetes një trashëgimi, e cila qe saktë 
ashtu si thuhej në motivim. Një qasje e re ndaj realitetit. 

GERMA ZJARRI

Nën muajt e zymtë jeta ime përndizej
vetëm kur dashuroja me ty.
Si xixëllonja ndizet e fiket, ndizet e fiket 
- mund t’ia ndjekësh xixëllimat e shtegtimit
në terrin e natës mes ullinjsh.

Nën muajt e zymtë shpirti më ulej i ndrydhur
e i pajetë
por trupi më vinte drejt e tek ti.
Qielli i natës pëlliste.
Ne milnim vjedhurazi gjithësinë e mbijetonim.

RROKULLISJA E DITËNATËS

Qetësisht zgjohet këneta pyjore, shikon brenda 
në asgjë. E asgjë s’dëgjohet pos pikash nga 

gjethnajë
e zymtë dhe gumëzhima natërore thellë
në kanjonin e verës.

Bredhi qëndron si akrep i një sahati,
gjembaç. Ligatina shkëlqen nën hije të malit.
Klithma shpendi! Dhe më në fund. Ngadalë nis
të ngrehet perdja e mjegullës.

Pranvera është stina e librit në Lajpcig. 286.000 
vizitorë, një rekord i ri për panairin, 2500 botues dhe 
më shumë se 3.600 autorë. Me këto shifra mund të 
mburret Panairi i Lajpcigut (Leipziger Buchmesse), 
festa e dytë më e madhe e librit në Gjermani. Ditët e 
panairit (21-24 mars) nuk janë vetëm ditë të takimeve 
të botuesve apo nënshkrime kontratash. Panairi i 
Lajpcigut njihet si një pikëtakim i rëndësishëm i 
autorëve me lexuesit. Nën moton “Lajpcigu lexon” 
organizohen qindra lexime autoriale dhe diskutime të 
drejtpërdrejta të autorëve me lexuesit e tyre. E veçanta 
e këtij viti ishte se Kosova dhe Kanadaja u përfaqësuan 
për herë të parë në Lajpcig si shtete me stendat e tyre. 
Një financim i Ministrisë së Kulturës së Kosovës, me 
përkujdesjen e ministrit të Kulturës Kujtim Gashi dhe 
Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë. Në stendën e 
Kosovës, megjithëse nga sipërfaqja jo shumë e madhe, 
renditeshin 150 tituj, nga 50 botues. Për drejtorin e 
Bibliotekës Kombëtare Fazli Gajraku një moment i 
veçantë: “Hera e parë që provojmë të sjellim botimet 
e Kosovës në Panairin e Lajpcigut. Koncepti ka 
qenë të prezantojmë botimet e vitit 2018 dhe ato të 
këtij viti. Vetë Biblioteka Kombëtare nuk vlerëson, 
ajo përfaqëson kulturën e botimit, por kemi qenë të 
kujdesshëm që përzgjedhja e titujve të bëhet nga 
referenca të njohura tashmë”.

Organizimi i këtij prezantimi të parë në Lajpcig 
nuk ka qenë një sfidë e lehtë. Jo thjesht për vështirësitë 
teknike që paraqet kjo premierë e letërsisë së Kosovës 
në Lajpcig. Sipas drejtorit të Bibliotekës Kombëtare 
të Kosovës, Fazli Gajraku, për vende si Kosova që 
nuk udhëtojnë ende pa viza në BE, organizimi i 
evenimenteve të tilla kulturore kthehet në një garë 
me kohën. Pa vizë nuk ka udhëtim, nuk ka aktivitet. 
“Por kishte një vullnet të madh, një vullnet të fortë 
të ministrit të Kulturës dhe të Bibliotekës Kombëtare 
për ta realizuar këtë. Shumë veta nuk kishin viza 
dhe i morën ato në orët e fundit para udhëtimit”. 
Fazli Gajraku nuk harron të falënderojë ambasadën 
gjermane në Prishtinë.

Edhe ambasadori i Kosovës në Berlin, Beqë Cufaj, 
e sheh pjesëmarrjen e Kosovës në Lajpcig si një sukses. 
E sa herë ndodh që të jemi prezentë në lajmet gjermane 
për suksese, pyet ai. “Është sukses i madh për një vend 
të vogël. Ministria e Kulturës u angazhua fort për këtë, 
por duhet të ecim më tej si vend, të krijojmë një imazh 
tjetër e të jemi më prezentë si kulturë”.

Jo e lehtë për vendet e vogla të tërheqin vëmendjen me letërsinë e tyre në panaire të mëdha si 
në Lajpcig. Megjithatë, Kosova u prezantua për herë të parë si shtet. Shqipëria vazhdon traditën e 
bashkëpunimit me Tradukin

PANAIRI I LAJPCIGUT
VENDET E VOGLA DUHET TË 
KENË DURIM TË MADH
Nga Lindita Arapi

Katalogu i autorëve më të suksesshëm
Shqipëria në Lajpcig – ndërkohë është kthyer në 

traditë. Nuk është e lehtë për vende të vogla të tërheqin 
vëmendjen me letërsinë e tyre në panaire të mëdha. 
Edhe përkthimi i autorëve nga letërsitë e vogla është 
një sfidë më vete. Për këtë ka 11 vjet që vjen në ndihmë 
rrjeti i përkthimit “Traduki”, një bashkëpunim 
ministrish e institucionesh nga rajoni mbështetur nga 
Ministria e Jashtme gjermane e Fondacioni S. Fischer, 
i cili është kthyer ndërkohë në shtyllë të rëndësishme 
për shkëmbimin kulturor të rajonit të Ballkanit me 
botën gjermane. Stenda e “Tradukit” tanimë e ka 
krijuar traditën si një skenë e prezantimit letrar si edhe 
debatit për problematikat kulturore në rajon. Edhe 
autorët shqiptarë janë pjesë e kësaj skene prej disa 
vjetësh, duke prezantuar pjesë nga veprat e tyre, duke 
shkëmbyer e krijuar kontakte të reja. Shqipëria është 
pjesë tanimë e debatit kulturor ballkanik në podiumet 
e organizuara posaçërisht për këtë në stendën e 
“Tradukit”.

Këtë vit Ministria e Kulturës kishte sjellë dy autorë 
të rinj, Saimir Muzhakën dhe Lisandri Kolën, që 
të ishin pjesë e diskutimit në Lajpcig. Fokusi ishte 
drejtuar tek autorët e nderuar me çmime, portrete në 
përmasa të mëdha të këtyre autorëve kishin përkufizuar 
stendën e Shqipërisë.  Drejtoresha e Qendrës së Librit 
në Ministrinë e Kulturës, Mimoza Hysa, thekson 
se është synuar kthimi në traditë i prezantimit të 
katalogut të autorëve më të suksesshëm të një viti më 
parë. “Ky katalog synon t’u propozohet çdo vit shtëpive 
të huaja botuese për të lehtësuar komunikimin me 
letërsinë shqipe”.

Pretendimi nuk fshihet: Letërsia shqipe kërkon të 
zgjerojë hapësirën e saj të veprimit. Por komunikimi 
letrar i gjuhëve të vogla me botën kulturore përtej 
kufijve gjeografikë është një rrugë e gjatë. Mimoza 
Hysa është e vetëdijshme për këtë, megjithëse, kur e 
dëgjon të flasë me pasion për përkthimin e rolin e tij në 
prezantimin e letërsisë shqipe, kupton se “fëmija” i saj 
më i dashur këto vite ka qenë projekti i prezantimit të sa 
më shumë shkrimtarëve shqiptarë në Perëndim. Lajm 
i mirë është se ky komunikim ka bërë deri më tani një 
copë rrugë të mirë drejt afrimit letrar të Shqipërisë me 
Europën. Lajmi më pak i mirë – rruga që ka mbetur 
përpara është ende shumë e gjatë. Autorët shqiptarë e 
dinë shumë më mirë se autorët e tjerë se ç’nënkuptohet 
me fjalën durim. 
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Kaleidoskopi, si instrument optik, por edhe 
si topos letrar, shfaqet jo vetëm si mundësi 

e pafund e kombinimit të një numri të kufizuar 
elementesh, por dhe si vendi ku një tërësi e pafund 
imazhesh (interpretimesh) janë të mundura përmes 
një mundësie po aq të madhe këndvështrimesh 
(lëvizjesh, qoftë dhe minimale, të aparatit). Kjo 
prirje për t’i “sinkretizuar” të dyja këto rrafshe i 
ka dhënë edhe titullin përmbledhjes studimore 
të studiueses së letërsisë, Laura Smaqit, në një 
vështrim sintetizues të dukurive pamore, vizuale, 
me artin e fjalës.

Janë tekste kritike të shkruara viteve të fundit, 
që bëjnë objekt rishqyrtime të traditës studimore 
mbi autorë ose periudha; vështrime të karakterit 
historik mbi rolin e ndërsjellë të tekstit (krijimtarisë 
letrare) dhe kontekstit; krijimtarinë e botuar nëpër 
periodikë; vepra, autorë dhe periudha që prej 
fundit të shek. XIX deri në krijimet bashkëkohore.

Autorët, si Jeronim de Rada, Fan. S Noli, 
Ernest Koliqi, Ismail Kadare dhe Dritëro Agolli 
janë po aq në vëmendje sa Gasper Pali, Mustafa 
Greblleshi, Kin Dushi, trajtimet mbi të cilët 
janë shumë më modeste në studimet tona. Ky 
libër ka qenë një nga pretendentët kryesorë për 
çmimin “Çabej” në fushën e kërkimit shkencor 
për të rinj, që ndan këto vite të fundit Akademia 
e Shkencave. “Kjo prirje për t’i “sinkretizuar” 
të dyja këto rrafshe, është pjesë e përpjekjeve 
për të sjellë një kontribut modest në një prerje 
studimore jo fort të pranishme në studimet tona, 
ku “pamjet”, perceptimi edhe në rrafshin vizual të 
krijimtarisë letrare, vihen në bosht të trajtimeve”, 
- thotë studiuesja. Duke shkëputur thelbin e
disa trajtimeve, marrim si shembull De Radën,
shqetësimin e studiueses se si është përcjellë ky
poet arbëresh përmes teksteve origjinale dhe
përshtatjeve, duke ngritur pyetjen se sa e njohim
realisht De Radën; sa besnike, korrekte, kanë qenë
përshtatjet e krijimtarisë së tij, pra sa autentik
shfaqet autori në to. Me këtë trajtesë Smaqi synon
të krijojë një tablo që lexuesi shqiptar ka krijuar për
De Radën përmes përshtatjes së veprave kryesore
të realizuara në Shqipëri që në vitet ’50 deri sot.

Ndodh që në periudha të caktuara prania e 
shumtë, e larmishme, e autorëve dhe e krijimtarisë  
letrare si në prozë dhe në poezi, të sjellë si rezultat 
përqendrimin më të madh të vëmendjes së 
studiuesve tek autorët madhorë që, në një mënyrë 
a një tjetër, janë vënë në fokus. Me këtë vështrim, 
Smaqi merr modelin e Gasper Palit, si një ndër 
ata autorë që gjatë gjysmës së dytë të shekullit 
të shkuar nuk u “mohuan” dhe nuk i munguan 
shkrimet, – sado jo të shumta – por që si pasojë 

Autorë pak apo aspak të trajtuar në studimet tona letrare, siç është G. Pali, M. Greblleshi, çështje po ashtu të 
patrajtuara, si tregimtaria e P. Markos, drama në frëngjisht e B. Mustafajt, shqetësimet filologjike se sa e njohim 
realisht De Radën përmes përshtatjes në shqip etj., vijnë në një studim përmbledhës të studiueses Laura Smaqi, 
me librin “Kaleidoskop”,  ku jepet njëkohësisht edhe një interpretim paralel i letërsisë dhe imazhit, përmes të cilit 
letërsia shihet e lidhur me pikturën dhe artet vizive

LAURA SMAQI
”KALEIDOSKOP“, NJË 
INTERPRETIM PARALEL  
I LETËRSISË DHE IMAZHIT

e mungesës së botimeve të shpeshta, ashtu si dhe 
të mungesës në antologjitë shkollore, mbetën pak 
ose aspak të njohur nga lexuesi i gjerë. Në këtë 
punim Smaqi merret me kombinimin e vështrimit 
historik – duke pasqyruar trajtimin që i është bërë 
autorit në studimet e periudhës nga vitet ’45-’90, 
sidomos me interpretimin e disa poezive të poetit, 
ku ky poet i takon atij grupi autorësh që patën 
fatin e keq të kenë një jetë të shkurtër, një poezi 
modeste në vëllim, të shpërndarë në organet e 
shtypit e të mbetur në dorëshkrim, por me vlera të 
vëna në dukje qysh në botimin e tyre.

Tregimtarinë e Petro Markos studiuesja e 
konsideron si një pjesë pothuaj të anashkalueshme 
të krijimtarisë së tij. Duke u studiuar përgjithësisht 
si romancier, ndonjëherë si publicist, Smaqi ndalet 
në faktin se me tregimet Petro Marko nis botimet 
e tij të para në shtypin e viteve ’30, që paraprijnë 
pjesëmarrjen në luftën e Spanjës, internimin dhe 
kampet që shoqërojnë botimin e romaneve dhe 
vijojnë deri në fund të jetës së tij. Në “Tregimtaria 
e Petro Markos në shtypin e viteve ’60” Smaqi 
thotë se periudha e parë e shkrimtarit, ajo e viteve 
’30, paraqet interes shkencor në aspektin historik, 
si tregues i përpjekjeve të zhvillimit të prozës 
në këtë periudhë. 73 vjet pas botimit të parë e 
të vetëm në Shqipëri, “Gremina e dashunisë” e 
Mustafa Greblleshit mbetet roman i panjohur për 
lexuesin e sotëm dhe i patrajtuar në studimet tona. 
Duke e lidhur këtë me fatin e autorit, Smaqi thotë 
se kjo përcaktoi edhe veprën e tij, si dhe faktin që 
romani u botua e ribotua disa herë në Prishtinë, 
por asnjëherë në Tiranë.

Në trajtesën “Gremina e dashunisë - romani 
“mozaik” i M. Greblleshit”, studiuesja përmend 
se ky roman doli nga shtypi në vitin 1944 prej 
shtëpisë botuese “Ismail Mal’Osmani”, por si datë 
e përfundimit shënohet prej autorit data 1 janar 
1942, gjë që do të thotë se autori e ka shkruar 
romanin kur ishte vetëm 19 vjeç.

Duke marrë krijimtarinë letrare të Kin Dushit, 
Smaqi në tekstin e saj studimor e çon këtë autor 
pikërisht në klimën e debateve mbi gjuhën letrare 
dhe gjuhën e letërsisë në vitet ’50, duke u shprehur 
se ky autor është rasti tipik që u përgjigjet 
ndryshimeve në letërsi, me vendosjen e sistemit 
komunist, kur letërsia nis të vihet në shërbim të 
konsolidimit, forcimit dhe vendosjes së një dialekti 
në pozicionin e standardit (quajtur gjuhë letrare).

Në tekstin “Krijimtaria letrare e Kin Dushit dhe 
klima e debateve mbi gjuhën letrare dhe gjuhën 
e letërsisë në vitet ’50”, studiuesja vëren ndër të 
tjera se Kin Dushi është i vetmi autor shkodran 
që ka shkruar tri romane dhe një përmbledhje 

ÇMIM KARRIERE NË ITALI

Visar Zhiti vlerësohet për 
“universalizmin estetik të 
dhimbjes njerëzore”
Shkrimtari Visar Zhiti është nderuar me një çmim 
të ri ndërkombëtar. Pas nderimit në vitin 2016 
për “gjuhën e shpirtit”, vlerësimi vjen sërish nga 
Italia. Këtë herë “Premio Internazionale di poesia 
e narrativa, Europa in versi - 2019” është çmimi 
i dhënë nga “La casa della poezia di Como” për 
librin “La notte è la mia patria” (Nata është atdheu 
im), dërguar në konkurrim nga botuesi “Pazzini”. 
Motivacioni për këtë çmim të karrierës veçon 
narrativën e poetit nga “burgjet në universalizmin 
estetik të dhimbjes njerëzore”. 

Visar Zhiti u lind në Durrës, i biri i aktorit 
dhe poetit Hekuran Zhiti. Pas përfundimit 
të studimeve në Institutin e Lartë Pedagogjik 
në Shkodër, poeti filloi karrierën e tij të 
mësimdhënies në qytetin malor verior të Kukësit, 
duke demonstruar një interes në fillim në vjersha, 
disa nga të cilat u botuan në revistat letrare.

Në vitin 1973 përgatiti për përmbledhje 
“Rapsodia e jetës së trëndafilave”. Ishte koha e 
Plenumit të 4-t të KQ-së së Partisë së Punës, 
në të cilin Enver Hoxha filloi një fushatë të 
egër kundër të rinjve që pëlqenin kulturën 
perëndimore. Babai i Zhitit kishte pasur më parë 
një konflikt me autoritetet dhe poeti i ri papritmas 
u bë një nga viktimat politike të diktaturës për 
të frikësuar intelektualët shqiptarë. Dorëshkrimi 
i përmbledhjes së tij të përmendur më sipër, 
që kishte qenë dorëzuar për botim në shtëpinë 
botuese “Naim Frashëri”, u konsiderua si një 
krijim me gabime të rënda ideologjike dhe që 
nxinte realitetin socialist. Ai u arrestua më datë 8 
nëntor 1979 në Kukës. Mbasi u dënua në një gjyq 
qesharak në prill të vitit 1980 me trembëdhjetë vjet 
burg, ai u dërgua në burgun e Tiranës dhe më vonë 
transferohet në burgun famëkeq të Spaçit. Shumë 
nga të burgosurit që ishin me të në burg, vdiqën 
nga keqtrajtimet, torturat dhe kequshqyerja ose 
pësuan çrregullime mendore.

Ai u lirua nga burgu në fillim të vitit 1987 dhe 
u “lejua” nga pushteti komunist për të punuar në 
një fabrikë të prodhimit të tullave në Lushnjë. 
Mbas rënies së diktaturës komuniste në vitin 1991, 
ai arriti të shkojë në Itali, ku punoi në Milano 
deri në vitin 1992. Përmes një burse studimi 
nga Fondacioni Heinrich Boll, Zhiti shkoi në 
Gjermani në vitin 1993 dhe vitin e ardhshëm 
shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Pas kthimit të tij në Shqipëri, ai punoi si 
gazetar dhe u emërua kreu i ndërmarrjes botuese, 
e cila kishte planifikuar të botonte librin e tij të 
parë. Ai ka qenë i punësuar më vonë nga shërbimet 
administrative të parlamentit të ri shqiptar dhe 
në vitin 1996 u zgjodh vetë në parlament. Mbas 
realiteteve të zymta të politikës shqiptare, u tërhoq 
nga politika. Në vitin 1997 u emërua atashe 
kulturor në ambasadën shqiptare në Romë, ku 
qëndroi deri në vitin 1999. Libri i tij i parë me 
poezi, “Kujtesa e ajrit”, u botua në Tiranë në vitin 
1993, i cili përfshinte disa poezi nga burgu.
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merr figurat të gatshme nga kujtesa vizive dhe 
imagjinata e lexuesit, u jep zë, e kthen ngjarjen në 
një akt, pjesë teatrale, ku kisha e heshtur kthehet 
në një skenë ku luhet historia që përsëritet dhe që 
është vetë jeta”. Përgjithësisht, thotë Smaqi, është 
pranuar ideja se poezia e Nolit i drejtohet veshit, 
jo syrit, duke i shtuar edhe rolin e rëndësishëm 
që luajnë tingujt, aliteracioni, asonancat e bëjnë 
poezinë e tij dinamike dhe të ashpër. Në “Tablotë 
dhe portretet e Nolit”, kumtesë e mbajtur në 
konferencën “Homo poetikus homo politicus” në 
Tiranë, 2012,  Smaqi ndër të tjera thekson se kjo 
marrëdhënie e ndërmjetme me artin pamor duket 
se dëshmon në rastin e Nolit se përveç forcës 
së fjalëve, si në kuptimet ashtu dhe në fuqinë 
tingullore të tyre, edhe forca e imazhit, gjetja e 
vështrimit, perspektivës, lojërat me dritëhijet, 
ngjyrat, ishin elemente të nevojshme, që në një 
reflektim politikani nuk duhej t’i kishte lënë 
mënjanë, por t’i përdorte me mjeshtëri. “Ndoshta  
ky “mësim” i marrë nga piktura është dhe një nga 
pengjet jo të pakta të Nolit”, - thotë studiuesja në 
fund të këtij “rrëfimi” pak të njohur. 

Një tjetër autor është Dritëro Agolli, duke e parë 
si krijimtarinë e tij poetike, “gjuhën si karikaturë 
dhe përmendore”. Për këtë i referohet romanit, të 
quajtur fillimisht novelë, “Shkëlqimi dhe rënia 
e shokut Zylo”, si dhe poemën “Nënë Shqipëri”. 
Ishte revista e kohës, “Hosteni”, vendi ku satira 
“shfaqet” me liri, në Shqipërinë e gjysmës së dytë 
të shek. XX, duke i krijuar hapësirë shkrimtarit për 
novelën e tij. “Karikatura e krijuar përmes gjuhës 
bashkon tragjiken dhe humorin. Nëse në vizatime 
ajo shfaqet me deformim fizik apo ekzagjerim të 
disa tipareve, si metaforë e një ideje, në roman ajo 
realizohet si në rastet kur i bëhet portreti Zylos, 
ashtu dhe si karikaturë situatash”. Libri si botim i 
Shkencave Albanologjike, ndoshta përbën rastet e 
pakta ku vështrimi individual ngre dilema letrare, 
pse në këtë morí botimesh letrare letërsia shqipe 
ende nuk e ka një klasifikim hierarkik.

V. Murati

tregimesh e përshkrimesh në toskërisht, duke 
eksperimentuar dhe duke shkruar në një gjuhë që 
vështirë të jetë pjesë e identitetit të tij si individ. 
Balada e Kostandinit dhe Doruntinës është 
ndër më të njohurat, më të komentuarat dhe më 
të interpretuarat e krijimeve tona popullore. E 
quajtur ndryshe si baladë e besës dhe fjalës së 
dhënë, ose e ringjalljes, kjo është konsideruar si një 
nga shprehëset e përbërësve bazë të identitetit dhe 
të kulturës sonë. Duke pasur parasysh një fakt të 
tillë, se sa realizime veprash janë mbështetur mbi 
këtë baladë, studiuesja, në javën e albanologjisë, 
mbajtur në Prishtinë në vitin 2007, ka sjellë në 
trajtesë “Baladat ballkanike si drama izolimi”, 
duke iu referuar një teksti dramatik pothuaj të 
panjohur për lexuesin shqiptar, “Doruntine fille-
soeur”, një histori për opera dhe teatër dramatik 
të Besnik Mustafajt. “Doruntina” e Mustafajt 
është botuar në vitin 1997, si tekst dramatik, 
nga shtëpia botuese “Actes Sud”. Destinuar për 
publik të huaj, për të bërë të mundur bashkimin e 
baladës origjinale me frymën e re, apo rishkrimin 
e saj, autori, thotë Smaqi, ka ndier të nevojshme 
bashkëngjitjen në botim të dy teksteve të tjera në 
rolin e parateksteve: baladës në formën e Tregimit, 
si dhe Komente për legjendën dhe personazhet e 
saj.

Nga një tjetër punë kërkimore, Smaqi ndalet 
për të nxjerrë në dritë një aspekt të krijimtarisë 
së Fan Nolit, të mbetur disi në hije, lidhjes 
interesante me pikturën. Duke kthyer në imazhe 
fjalën biblike, studiuesja thotë se “Nolit nuk i 
interesojnë tiparet e personazheve biblike, ai i 

Parlamenti Evropian ka miratuar dje ligjin e ri 
për të drejtën e autorit. Shoqata e Botueseve 
Shqiptarë ka publikuar disa pika mbi ndryshimet 
thelbësore të ligjit të ri

Parlamenti Evropian
U miratua ligji për të 
drejtën e autorit, ja 
çfarë ndryshimesh sjell

Parlamenti Evropian ka miratuar ligjin e ri për 
të drejtën e autorit. “Një ditë e rëndësishme për 
kulturën dhe Europën”, kanë deklaruar botuesit 
kryesore në EU. Reforma ka ngjallur debat dhe ka 
nxitur protesta të shumta gjatë muajve të fundit. 
Wikipedia dje errësoi të gjitha faqet e veta për të 
shprehur mospajtimin me vendimet parlamentare.

Ja çfarë ndryshon
Ligji është miratuar, por në një formë të zbutur 

përsa u përket disa pikave kritike që kanë qenë 
subjekt i protestave. Neni 11 u sanksionon botuesve 
mundësinë të paguhen nga platformat tregtare për 
përdorimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes së tyre, 
nëpërmjet negocimit të marrëveshjeve. Përshkrimet 
e shkurtra të artikujve që shfaqen në kërkimet në 
Google (snippets) si dhe lidhjet (links) brenda faqeve 
të internetit përjashtohen nga ligji i ri. Botuesve do 
t’u kërkohet t’i ndajnë këto të ardhura me gazetarët.

Mbrojtja e krijuesve
Një objektiv tjetër i ligjit është mbrojtja e 

krijuesit të përmbajtjes, materiali i të cilëve shpesh 
qarkullon nëpër platforma të mëdha sociale 
(Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest ), gjë për 
të cilën ata nuk marrin asnjë shpërblim. Përdoruesit 
nuk do të mbajnë më përgjegjësi për përmbajtjen që 
ngarkojnë, nëse ajo nuk është e mbrojtur nga e drejta 
e autorit, por përgjegjësi për këtë do të mbajnë vetë 
platformat. Platformat e vogla janë të përjashtuara 
nga ky ligj, ndërsa mesataret do të kenë detyrime të 
reduktuara.

Wikipedia dhe meme-t shpëtojnë
Ngarkimi i përmbajtjeve në enciklopeditë online 

si Wikipedia nuk do të preket nga ligji i ri. Meme-t, 
gifs dhe kolazhet e fotove me qëllime parodike dhe 
satirike po ashtu nuk preken.

Komentet e para
Botuesit me të drejtë gëzohen: “Një faqe e 

bukur dhe një ditë e rëndësishme për kulturën 
dhe Europën”, komentoi presidenti i Shoqatës së 
Botuesve Italianë (AIE), Ricardo Franco Levi, pas 
miratimit në Strasburg të Direktivës për të Drejtat 
e Autorit. “Parlamenti Evropian - thotë Fabio Del 
Giudice, drejtor i Confindustria Italy - ka miratuar 
përfundimisht një reformë të ekuilibruar të 
rregullave për përdorimin e përmbajtjes kulturore 
në internet, duke i dhënë fund ligjit të xhunglës që 
ka mbizotëruar në internet qysh nga lindja e tij dhe 
duke riekuilibruar të drejtat mes atyre që krijojnë 
kulturë dhe atyre që e përhapin atë për qëllime 
ekonomike”. Sigurisht ky është vetëm hapi i parë 
për shpërblimin e drejtë të krijuesve, materiali i të 
cilëve qarkullon padrejtësisht në ueb. Mbetet për t’u 
parë se si do të zbatohet ligji.

Janë tekste kritike të shkruara 
viteve të fundit, që bëjnë objekt 
rishqyrtime të traditës studimore 
mbi autorë ose periudha...
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Poezia e Koto Hoxhit, me gjallje të poetit, s’e pa 
dritën e botimit. Ajo u përhap si këngë, gojë 

më gojë. E tillë... ajo rron edhe sot e kësaj dite. 
Njeriu bën çudi, kur gjen, pas kaq vjetësh, vjershat 
e “Basho Kotos”, ngado nëpër Lunxhëri.

Studiuesit gabojnë, kur mendojnë se e kanë 
mbledhur trashëgiminë letrare të Rilindësit të 
Madh.

Një përpjekje e thjeshtë, bërë, para pak kohësh, 
në fshatrat Qestorat e Saraqinisht, zbuloi të tjera 
poezi e të tjera fragmente vjershash. Kjo shtron 
detyrën që, sa më parë, të mblidhet kjo krijimtari 
që mbahet mend nga bashkëfshatarë të poetit... Bij 
e bija, nipër e mbesa të ish nxënësve të “Shkollës së 
Qestoratit”, bartësit e kësaj poezie mund t’i gjejmë 
në Lunxhëri, por edhe në Gjirokastër, edhe në 
Tiranë.

Poezi të Koto Hoxhit kanë qenë botuar në “Valët 
e Detit” të Spiro Dines. Në ndonjë përmbledhje 
të Visar Dodanit, prapë kemi gjetur vjersha të 
Koto Hoxhit. Sterjo Spasse, në të ri, botoi, në 
“Normalisti”, kujtime të të afërmëve të poetit.

Më 1973, në Antologjinë “Poetë të Rilindjes”, 
u zgjodhën gjashtë poezi të vjershëtorit lunxhiot, 
sigurisht më të mirat e më të plotat.

Mësuesi i Merituar, Koço Mosko prej Stegopuli, 
në verë të vitit 1962, bëri një punë të lavdëruar, 
duke mbledhur nga goja e Nicë Vangjelos e Zogë 
Bires, ç’mbahej mend, gjer atëherë, nga krijimtaria 
e Koto Hoxhit. Mbi këtë material, poetesha 
Valentina  Mosko botoi, kohët e fundit, një studim 
të vetin në gazetën “Mësuesi”.

Veç poezive, Koto Hoxhi... shkroi dhe pjesën 
“Dasma lunxhiote”, të cilën e vuri në skenë, 
më 1874 dhe e shfaqi ngado, nëpër Lunxhëri e 
Gjirokastër.

Për brezin e tij, Koto Hoxhi vallen e hoqi në 
krye. Ai nis të vjershërojë para gjithë të tjerëve. 
Naimi e pati mësues, Abdyli këshilltar, Samiu 
bashkëpunëtor. Mosha e bënte autoritar atë. Në 
vitet e Lidhjes së Prizrenit dhe në veprimtarinë 
e Shoqërisë së Shkronjave, fjala e Koto Hoxhit 
pati përherë rëndësi. Gjithë kjo, nxiti Jani Vreton 
që të shprehej kësisoj për mësuesin e madh nga 
Lunxhëria:

Trëndafil me gjemba,
Do ta them të parën:
Si burrat e motit
Na nderuat farën.

Ndërsa vetë Koto Hoxhi, kur shkruan për 
vëllezërit Frashëri, e thotë haptaz:

... Tre djem nisurë prej arit,
Si kokrra e margaritarit,
(Unë) i zgjodha nga Frashëri.

Vargjet na bindin se Koto Hoxhi luajti një rol 
të rëndësishëm për të futur Abdylin, Naimin e  
Samiun në rrugën e Lëvizjes Kombëtare.

Duke u nisur nga gjithë këto, shumë vetave u 
është mbushur mendja se “Alfabeti i Stambollit” 
qe vepër e Koto Hoxhit. Sigurisht, ata kanë ku 
mbështeten.

Mjaft dëshmi na mësojnë se kur u shfaq “Dasma 
lunxhiote”, më 1874, “Mësuesin e Qestoratit” 
e thirrën në Mitropoli. Dhespoti iu kërcënua 
atëherë, ngaqë kishte shkruar shqip. Flitet se Koto 
Hoxhi iu përgjigj klerikut në këtë mënyrë: “Po 
nëpër dasma, hirësi, populli, gjithë motit, në shqipe ka 
kënduar! Si ta shkruaja greqisht “Dasmën Shqiptare 
të Lunxhërisë”?!”

Tashti vjen pyetja: “Me çfarë alfabeti u shkrua, 
më 1874 “Dasma Lunxhiote”, kur s’qenka shkruar 
në greqisht?...”

Koto Hoxhi në Letërsinë shqiptare, çeli traditën 
e poezisë militante. Ngado që shkoi, përhapi idetë 
e çlirimit kombëtar. Vetë, trashëgimia poetike, 
mbetet biografi e plotë e vjershëtorit, një ditar në 
vargje, ku janë dhënë gjithë shqetësimet e Kotos, 
përpjekjet dhe mendimet e tij.

Në vitet e zjarrta të Lëvizjes për Pavarësi, Koto 
Hoxhin do ta gjejmë po mes flakëve. Në Stamboll 
ai është përherë mes themeluesve të Shoqërisë 
“Drita”... Në Janinë kërkon lejen për një shkollë 
shqipe. Në Gjirokastër, organizon atdhetarët. Po 
limerin e tij, “Komiti me Penë”, do ta ketë gjithnjë 
në Qestorat... dhe atje... që të përfytej me Kristaq 
Efendinë... që të zhdukte strofkën me gjarpërinj, 
të ngritur nga Patrikana.

Duke fluturuar çerdhe më çerdhe, Koto Hoxhi 
s’e pushoi një herë këngën shqipe. Ndaj dhe 
mbetën të shpërndarë vargjet e tij. Në këtë anë, ai 
ngjan fort me Zef Seremben, zogun që këndonte 
duke fluturuar. Por, ndërsa arbëreshit iu ndodh 
një nip i mësuar që ia mblodhi e ia botoi këngët, 

DITARI POETIK 
I KOTO HOXHIT
Nga Hyjni Ceka

për “Basho Koton” s’u gjend kush t’i ndreqte 
qoftë edhe varrin. Ai ngeli mes ferrave, derisa më 
1936, mësuesit gjirokastritë, me kursimet e tyre, 
i ngritën lapidarin, në të hyrë të Qestoratit... Në 
100-vjetorin e Lidhjes së Prizrenit e bashkuan, 
pastaj, me atdhetarë të shquar, pranë “Varrezave të 
Rilindësve”, në Gjirokastër.

... Vjershat e mbledhura, kësaj radhe, janë 
tetë gjithsej. Ato pati mirësinë të na i përmendte 
Thiano Rumbi, e moshuar tani. Shpesh, ajo, dhe 
harronte, atëhere dëshpërohej... po, kujtohej, pas 
pak, kështu që vjershat, në fund na i dha të plota. 
Në këshillim me të nderuarin Koço Mosko, doli se 
vetëm tri nga këto krijime ishin të panjohura. Dhe 
me kaq, ne u kënaqëm, sepse këto vargje hedhin 
dritë të fortë mbi “Plakun e Lunxhit”. Fytyra e tij 
portretizohet më e plotë tani. Ai del para nesh si 
luftëtar i vendosur për shkollë shqipe dhe hasmë 
deri në vdekje me veglat e Patrikanës.

Dërgo mentorë
Ndër ne, të psojmë
Mësonjëtore me dituri,
Se mbemë foshnje,
Pa e mundojmë
Gjendjen tonë me marrëzi.

Se marrëzia
Me errësirë
Njeriun në botë nuk e ndriton...
Asnjë komb, kurrë,
Nuk bëhet mirë,
Gjuhën e tij, kur s’e mëson.

Vjersha është e kohës, kur Koto Hoxhi bën 
përpjekje pranë Valiut, në Janinë, për të çelur 
shkollë shqipe në Qestorat. Çuditërisht, ajo 
dëshmon se rilindësi ecën në atë vazhdë që pat 
çelur Naum Veqilharxhi. Po këto ide, do t’i gjejmë 
në gjithë mendimin e gjithë poezinë e Rilindjes  
sonë Kombëtare.

Lufta për shkollë shqipe merr për Koto Hoxhin, 
rëndësi të dorës së parë. Lëvizja e Rilindjes gjeti 
kundërshtarë të rreptë në parësinë e Lunxhit. Të 
kamurit e Labovës e të Qestoratit, të pasuruar 
kurbeteve, vinin tani të helenizonin gjithë 
Lunxhërinë... me shkolla të mostrave “To Zapion” 
apo “To Zografion”. Në këto vite, Koto Hoxhi u 
bë titan duke luftuar dhe me qiellin, duke pasur 
armë vetëm penën e për shokë një Nane Petër nga 
Saraqinishta e një Janko Minxhë nga Krina.

Prandaj në ditarin e tij poetik, gjatë këtyre 
viteve, temën e gjuhës shqipe e të shkollës shqipe, 
do ta gjejmë më se një herë. Në këto vjersha do të 
pasqyrohet sakrifica e vetë poetit dhe gatishmëria 
e tij për t’u therorizuar. Herë-herë këto poezi do 
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Shkolla e parë shqipe e Korçës, u mbajt nga dishepujt e Koto Hoxhit... Pandeli Sotiri, Petro Nini e Janko 
Minxha qenë, më së pari, nxënës të Kotos, në Qestorat të Lunxhërisë

Hyjni Ceka
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Ngarend pas ikjes
Cikël poetik nga Andreas Dushi

Gjithë natën,
Fëtyrën tënde e shoh vizatuar,
Në pentagramin e pranverës time,
Që si melodi largon vjeshtën,
E ikjes tënde!

Agimi e theu triumfalisht xhamin e errësirës
Trishtim!
U erdhi fundi ëndrrave...
Ëndrrave të mia me ty!

***

Dashuria jote,
Më lagu këmbët me baticën e saj,
Unë u gënjeva e u hodha,
Për të notuar në të!

Batica iku,
Çka mbeti ishte rëra
Mes së cilës ngulur
Rrinte koka ime!

*** 

Boshi çeli krahët,
Përqafoi zbrazëtinë time...
U bënë një!

Bota tash si unë,
Asgjë nuk ka brënda,
Nuk ka çka!

Unë jam botë,
Bota është unë!
Bota e dikujt,
Por jo dikush
Bota ime!

***

Ikja jote,
Rrinte fshehur në trupin e një njeriu prej bore,
I cili u shkri 
Nga dashuria e syve të mi!

të na kujtojnë Naimin, me këngët e “Fyellit” ose 
të “Qiriut”.

Digjem-tretem nderë,
Punoj për të tjerë,
Me gaz ndritoj,
Gjë nuk pësoj...

Si bleta lëshohem
Në lule, në fletë,
Mjaltën do ta mbledh
Në koshere do ta hedh.

(Treguar nga Thiano Rumbi)

Ose:

Dhe un’ sa të rroj,
Pa ndonjë kursim,
Do të lakmoj
Që t’ ju jap mësim,
T’ ju qytetëroj.

(Mbledhur nga Koço Mosko)

Duke shfletuar ditarin poetik të Koto Hoxhit, 
midis kaq e kaq vjershave, gjejmë dhe atë më të 
bukurën: “Vajtimin për mëmën”. Nëna e poetit 
vdiq nga marazi, kur djalin ia rrëmbyen dhe ia 
mbyllën në “Jedi Kule”. Poeti do t’i këndojë nënës 
lunxhiote, asaj që ka punuar tërë jetën si bujkeshë, 
që ka mbjellë në ara, që ka vjelur nëpër vreshta.

“Vajtim për mëmën” është krijimi i vetëm i Koto 
Hoxhit që ka arritur te ne i pacënuar. Bejtexhinjtë 
s’kanë vënë dorë mbi të, kështu që na ka shpëtuar 
dhe figuracioni dhe mendimi i Kotos. E, nëse 
duam ta vlerësojmë poetin si artist, këndej duhet 
të nisemi, nga “Vajtimi për mëmën”. Atëhere s’do 
të jepnim gjykime të shpejtuara... S’do ta quanim 
“Rapsod shëtitës”, si te “Poetë të Rilindjes”, po 
vjershëtor të vërtetë, “bilbil” të Lunxhërisë.

... Lidhur me këtë vjershë, vjen një fragment 
prej katër vargjesh, që ne patëm rastin ta zbulojmë, 
kësaj radhe, në Qestorat:

A më njeh që s’ jam i huaj?!
Ke frikë se s’të paguaj?!
Qasu pranë, more “uratë”,
Në dorë t’i kam paratë.

Nga kjo strofë mësojmë ngjarje të largëta, 
dhembshuri e revoltë bashkë. Pas burgut, për 
Koto Hoxhin erdhën ditë të rënda. Kisha dhe 
Zografoja bënë çmos t’ia helmonin jetën. S’ia 
falnin përhapjen e mësimit, s’ia falnin përpjekjet 
për Shqipërinë, as bashkëpunimin me Abdylin e 
Shefki Kallajxhinë. Mbi fytyrën e Kotos hedhin 
baltë. Në Qestorat, ai ndodhet krejt vetëm tani, se 
mëmën e gjen të vdekur, e vajzën të sëmurë. Sipas 
zakonit, kërkon të bëjë një “Përshpirtje” në kujtim 
të nënës. Kisha ia mohon dhe këtë. Me zemër të 
plasur, Kotoja vërsulet mbi priftërinjtë, i qesëndis 
ata dhe u përmend zotin e tyre të vërtetë: “paranë”.

... Kristaq Efendiu, në këtë kohë, ka sjellë 
në Qestorat mjeshtër nga Voshtina, po ndreq 
kalldrëmet e çesmat, restauron kishën e “skolinë” 
dhe, ngado, vendos nga një pllakë, “shenja 
bamirësie”. Por, kur rruga zgjatet andej, nga “Çeta 
e Sipërme”, ustallarët e ndalin punën. Ajo është 
lagjja e Koto Hoxhit. Arhondi i madh urren, jo 
vetëm Koton, por edhe rrugën e tij dhe “çetën”. E, 
prapë se prapë, vjershëtori s’u tund nga Qestorati. 
Fshatin e tij të dashur, s’e lë në duart e tradhtarëve 
e të fanatikëve. Ai lufton deri në fund, me penën e 
tij, me këngën e tij...

Në krijimtarinë e mbledhur, bëjnë pjesë edhe 
tri poezi, që, të renditura, njëra pas tjetrës, do 
të përbënin kronikën në vargje të ngjarjeve të 
stuhishme të Lidhjes së Prizrenit. “Themeluesi 
i Shoqërisë së Shkronjave”... mbetet udhëheqës 
shpirtëror i Kryengritjes Shqiptare. Si i tillë 
predikon vëllazërim midis shqiptarësh, prej feshë 
të ndryshme. Këtë ai e bën në mes të Lunxhërisë, 
ku Fanari, me gjyrykun e Zografos, pëlliste veç 
për ndarje e përçarje. Tri poezi: “Burr’, o djalë i 
Shqipërisë”, “Tre djem nisurë prej artit”, “Mbi varr 
të Shefki Kallajxhiut”. Këto vjersha kanë gjatësinë 
e poemave dhe u kushtohen djemve të Halilit: 
Abdylit, Naimit dhe Samiut, si dhe shokut më 
të ngushtë të poetit, Shefki (Sabri) Kallajxhiut. 
Poeti ka një adhurim të veçantë për çdo shqiptar, 
që jetën e tij e vë në shërbim të Atdheut. Në këto 
poezi ky adhurim shprehet me një përdëllimë të 
veçantë. Koto Hoxhi i urtë, që na duket aq i qetë 
nëpër fotografi, me poezinë e tij, zë vendin e një 
patrioti kryengritës që e do Shqipërinë si poet 
delikat, që urren si inatçi gjithë armiqtë, qofshin 
halldupë, qofshin shovinistë, po, edhe imperialistë 
të fuqishëm qofshin... Ai s’lë pa ua përplasur 
urrejtjen në turi. Tamam shqiptarçe.

Deri më sot ne s’kemi një studim të plotë, të 
thelluar, mbi veprimtarinë politike dhe krijimtarinë 
letrare të Koto Hoxhit. Ata që u përpoqën, u 
nisën nga gojëdhëna e sensasione. S’u morën me 
“autobiografinë në vargje”që la këngëtari pas.

Armiqtë e dogjën veprën e Kotos. Një natë e 
një ditë s’pushoi zjarri në furrë. (E kam nga Mëmë 
Nica këtë fjalë. H.C) po vjershat e tij mbetën. 
Populli i këndon dhe i hedh valle. Ta mbledhim 
e ta harrim atë. Nga ky brumë, pastaj t’i ngremë 
“Basho Kotos” monumentin.

... Ai që do të ketë fatin ta bëjë, këndej të nisë, 
nga “Ditari poetik”.

1978

Valle e kënduar lunxhiote

Iku palla-jatagani,
Doli pena e mellani...

Kushtrim i Koto Hoxhit, lëshuar më 1879
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Opera e oborrit të qytetit perandorak, Vjenës, 
galeria e katërt, vendi 40 krojcer gratis 

nga kryetari i grupit k. k. të të angazhuarve për 
duartrokitje. Me stomakun hungërues te personazhi 
Gounod i “Faustit”. Çfarë bën kjo tetëmbëdhjetë vjeçe 
e gjysmë.

Pranë meje një vajzë. Shikimi im anash 
jashtëzakonisht më i shpeshtë, me gjithë errësirën, 
mund të vinte re: fytyrën shumë tërheqëse, bionde 
të errët. Përpara fillimit të aktit të dytë ne flasim me 
njëri-tjetrin. Një zë i dashur. Lumturia është aty, më 
në fund! Po të jesh kaq i ri, thua gjithmonë “më në 
fund”, nuk ke kohë. (Aty ku pret kaq shumë kohë.) 
Jam i magjepsur në mënyrë të papërshkrueshme nga 
fqinja ime dhe kam frikë… me faqe të rrufitura, më 
shumë sesa i thjeshtë në veshje, jo i gjatë, jo i bukur… 
si mund të shpresoja…

Akti i kopshtit: “të dashuroj, kaq thellësisht, jam 
krejtësisht i yti…”. Unë hapa dorën time, të djathtën e 
zgjas – në mënyrë vërtet të pandërgjegjshme – paksa 
kundrejt saj… Dhe ajo, pa më parë në sy, vendos dorën 
e saj të majtë, – atë të zemrës – heshturazi, tek e imja. 
Nuk guxoj ta shtrëngoj këtë dorë të vogël që dridhet, 
e mbaj atë me kujdes si një zogëz të gjorë, e mbaj atë 
gjatë, gjatë – përgjatë tërë aktit të kopshtit.

Çfarë lumenjsh lumturie më ngrohnin 

tejpërtej! Ajo apo asnjë! (Ju lutem, mos harroni, 
tetëmbëdhjetë vjeçe e gjysmë!) Pushimi i madh. Më 
kot lutja ime të shkonim të shëtisnim pak. Bëhem 
më këmbëngulës. Ajo më falënderon me vështrim të 
pashpjegueshëm të druajtur, qëndron e ulur. Unë nuk i 
ndahem asaj, dëshiroj ta bind për një ekskursion, nesër, 
pasnesër, së shpejti, vetëm shumë shpejt, në pyllin e 
Vjenës dëshiroj të endem bashkë me të mbi një det 
gjethesh të verdha, sepse është vjeshtë, është në këtë 
moshë të dhimbjes së botës, stina ime. (Q ysh atëherë 
të katër stinët më përkasin mua.)

“Megjithatë, sa bukur do të ishte… Nuk e besoj 
se ju do të ecni me mua”, - përgjigjet ajo në mënyrë 
enigmatike. Unë bëj be e rrufe, betohem, harroj çdo 
masë. - “Shttt! Shtt! Qetësi!” - buçet nga të gjitha 
anët. (Me të drejtë! Por o Zot! Tetëmbëdhjetë vjeçe e 
gjysmë!)

“Kori i engjëjve, grupi qiellor, shpirti yt përjetësisht”.  
…Perdja. Unë përmbush detyrën time si duartrokitës i 
operës, pastaj ngrihem. Ajo qëndron e ulur.

“Është më mirë, të shkoni… Ikni, unë nuk do të 
vij me ju, sigurisht që jo”, - përgjërohet ajo. Unë i marr 
nga dora kuponin e gardërobës. Triumf, unë kam një 
peng! Sjell mantelin e saj, qëndroj duke pritur me 
pallton e saj atje dhe ia ngul sytë derës. Dhe pres. Më 
në fund… një vajzë që çalon ecën me mundim drejt 

meje. Më lë që ta ndihmoj të veshë pallton. “Shumë 
faleminderit”, - thotë ajo, duke parë në zbrastësi, me zë 
të ashpër. Nuk mund ta fshihja tmerrin tim, belbëzoj 
diçka si mirupafshim…

Ka kaluar thuajse një jetë njeriu qysh prej asaj 
mbrëmjeje. Sa e sa pije më janë ofruar qysh atëherë. 
Të ëmbla, të tharta, të hidhura… Megjithatë: Ky çerek 
shekulli nuk ishte i ëmbël, as i hidhur, as i thartë në 
mënyrë të mjaftueshme, që të më bëjë të harroj se dikur 
mund të shuhej i gjithë ngazëllimi, e gjithë magjepsja, 
sepse... një këmbë ishte më e shkurtër sesa tjetra. Këtë 
qenie të mjerë e kam kërkuar gjithë këto vite, si një i 

Në fillim të shekullit XX një aktor me timbrin ekzotik gjuhësor mori vëmendjen dhe adhurimin e 
publikut në gjithë Europën, me karrierë të nisur nga skena gjermane. Ishte aktori me origjinë shqiptare, 
Aleksandër Moisiu, të cilin e kujtojmë në 140-vjetorin e lindjes së tij (2 prill 1879), me njoftimin se 
Shtëpia Botuese Argeta LMG po përgatit botimin e veprës letrare, shoqëruar me intervista të panjohura 
nëpër mediat europiane, së bashku me një antologji çfarë është shkruar për këtë aktor. ExLibris boton 
një tregim ku për herë të parë shfaqet Moisiu krijues, si dhe kulmin e aktorit, kur shkrimtari Stefan Cvajg 
i kushton talentit të tij një artikull, krahas 40 personaliteteve të shquara të botës së artit ndërkombëtar

NJË VAJZË
Nga ALEKSANDËR MOISIU

MOISIU NË BISEDË
Nga STEFAN CVAJG

Tashmë kjo, siç përkrah ai ndonjërin, – shkëndijë 
drite në syrin e errët, hijeshi në çdo gjest të 

trupit melodioz, gjithnjë ende i ri për shkak të zjarrit 
komunikues – tashmë ky të bën për vete. Ndonjë fjalë 
e thotë ai për përshëndetje, një “Gëzohem” ose “Më në 
fund po shihemi sërish një herë”, por më parë se buza 
të formojë një gjë të tillë, me tonin grykor të vetëm e 
megjithatë dridhës, prej kohësh fjala është thënë tashmë 
nëpërmjet dorës së zgjatur përzemërsisht, nëpërmjet 
kësaj buzëqeshjeje të mirë të hapur shpengueshëm lart 
në sytë shprehës dhe njëkohësisht, poshtë në buzën 
e gjallë djaloshare: jugor, jugor i pashërueshëm, ai 
sjell gjithmonë me vete, për të mos ngrirë, diellin e 
atdheut të tij. Ai duhet të ketë ngrohtësi, ngrohtësinë 
e njerëzve dhe ndjenjave, shokëve, miqve, shokëve të 
ngushtë, grave. Eshkë për zjarrin e tij gjithmonë të 
gatshëm, për të qenë ai vetë i vërtetë: atij do t’ia marrë 
frymën ngurtësia, atë do ta vrasë mërzia. Pas disa 
minutash ai e përkul ashpër një fjalë te një çengel, për 
të ngacmuar ndonjërin si banderileroja demin, sepse 
ai ka nevojë që njerëzit rreth vetes t’i gjallërojë, në 
diskutime të jenë pasionantë, të nxitur për zgjim, ai 
do ngrohtësi, zjarr apo të paktën fishekzjarr. Jo, asnjë e 

mirë indiferente apo e keqe mbi teatrin dhe aktorët, 
ky zanat i gjallëruar, jo: diskutim, diskutim mbi 
çështjet shpirtërore, politike, vendimet që përfshijnë 
tërë njerëzimin, tërë kohën. Qenie salamandrike, e cila 
ndihet mirë vetëm në nxehtësi, në të ndjerin e ngrohjes 
tokësore, ai në teatër, ashtu si në dhomën më private, 
krijon në fillim atmosferën e shqetësimit shpirtëror, 
gatishmërinë e duhur të nervave dhe tani vetëm, kur 
fjalët përplasen nxehtësisht kundër njëra-tjetrës, ai vetë 
hidhet në sferën e mundshme vetëm për të. Pastaj ai 
fillon të flasë, të tregojë, të sqarojë dhe zëri përkëdhel 
veten, rrotullohet poshtë e lart shkallëve si një mace 
duke luajtur me lëmshin e saj, mendimin e zhvilluar në 
oktavat që ngjiten dhe bien muzikalisht përgjatë tërë 
shkallës së instrumentit tingëllues të fytit; nganjëherë 
me një qepallë mbyllin sytë për ta ndier ligjërimin e tij 
vetëm si muzikë, pastaj sërish ndonjëri joshet nga loja 
e hirit të trupit të tij, kureshtar për të parë në mënyrë 
të pandërgjegjshme ritmiken e lëvizjes shoqëruese 
dhe për të shijuar ekstazën e tij si çast i përsosur nga 
pikëpamja plastike. Dhe pikërisht më shumë nga 
kureshtja sesa nga bindja atij i hedhin papritmas ashpër 
ndonjë trung kundërshtimi në rrugë, vetëm që pastaj 
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Para se t’i hapja sytë drejt teatrit, mësuesit e mi 
tashmë ishin atje. Ata kishin ndërtuar shtëpitë 

e tyre dhe qasjet e tyre poetike mbi mbetjet e 
jetëve të tyre. Shumica nga ta janë të panjohur, apo 
pothuajse nuk kujtohen: ata kanë punuar në heshtje, 
në përulësinë e dhomave të provave dhe në teatrot 
e mbushura përplot spektatorë dhe, ngadalë, pas 
vitësh pune dhe arritjeje të jashtëzakonshme, ata 
gradualisht shkuan nga këto vende dhe u zhdukën. 
Kur unë kuptova se fati im do të ishte t’i ndiqja hapat 
e tyre, unë gjithashtu kuptova se kisha trashëguar atë 
traditë të hidhur, unike të të jetuarit në të tashmen pa 
ndonjë pritje tjetër përveç se të arrish transparencën 
e çastit të papërsëritshëm: takimit me një tjetër në 
errësirën e një teatri, pa mbrojtje të mëtejme sesa 
vërtetësia e një gjesti, një fjale që shpërfaqet.

Atdheu im teatror qëndron në ato momente të 
takimit me spektatorët që vijnë në teatrot tona natë 
pas nate, nga këndet më të ndryshme të qytetit tim, 
të na shoqërojnë dhe të ndajnë disa orë, ca minuta. 
Jeta ime është ndërtuar nga ato momente unike 
kur unë pushoj së qeni vetja, të vuaj për veten, dhe 
rilindem dhe e kuptoj domethënien e profesionit 
teatror: të jetosh çaste të një të verteteje të pastër 
kalimtare, ku e dimë se ajo që themi dhe bëjmë, 
atje nën dritat e skenës, është e vërtetë dhe reflekton 
pjesët më të thella, më personale të vetes sonë. Vendi 
im teatror, imi dhe ai i aktorëve të mi, është një vend 
i endur nga momente të tilla, ku lëmë pas maskat, 
retorikën, frikën e të qenit kush jemi dhe rrokemi 
duarsh në errësirë.

Tradita teatrore është horizontale. 
Askush nuk mund të pohojë se teatri 
ekziston në ndonjë qendër të botës, 
në ndonjë qytet apo ndërtesë të 
privilegjuar. Teatri, siç e kam marrë, 
përhapet përmes një gjeografie të 
padukshme që bashkon jetët e atyre 
që e performojnë dhe mjeshtërisë 
teatrore në një gjest të vetëm unifikues. 
Të gjithë mjeshtrit e teatrit vdesin 
me momentet e tyre prej një qartësie 
e bukurie të papërsëritshme; ata të 
gjithë shuhen në po të njetën mënyrë, 
pa ndonjë tjetër epërsi që t’i ruajë ata 
dhe t’i bëjë të shquar. Mësuesit teatror 
e dinë këtë, asnjë pranim nuk është i 
vlefshëm kur përballet me atë siguri 
që është burimi i punës sonë: krijimi i 
çasteve të vërtetësisë, të dykuptimësisë, 
të fuqisë, të lirisë në mes të një pasigurie 
të madhe. Asgjë nuk mbijeton përveq 
të dhënave apo shënimeve të veprave 
në video dhe fotografi që do të mund ta 
kapte qoftë një ide të zbehtë të asaj që 
bënë. Sidoqoftë, ajo që do të mungojë 
gjithmonë nga këto të shënime është 
përgjigja e heshtur e publikut i cili 
kupton në një çast se ajo që ndodh 
nuk mund të përkthehet e as të gjindet 

jasht, se e vërteta që shpërndahet aty është një 
përvojë jetësore, për pak sekonda, më e tejdukshme 
sesa vetë jeta. Kur e kuptova se teatri ishte një vend 
më vete, një territor i madh i cili mbulon gjithë 
botën, një vendosmëri u ngrit brenda meje, e cila 
ishte gjithashtu realizimi i një lirie: nuk të duhet 
të shkosh larg, apo të lëvizësh nga ku je, nuk duhet 
të vraposh e as të ecësh vetë. Publiku është kudo 
që ti të jesh. I ke kolegët që të duhen përkrah teje. 
Aty, jasht shtëpisë tëndë, ke realitetin e përditshëm 
të errët e të padepërtueshëm. Pastaj ti punon nga 
ajo palëvizshmëri e dukshme për të dizajnuar 
rrugëtimin më të madh nga të gjithë, ta përsërisësh 
Odisenë, udhëtimin e Argonautëve: je një udhëtar i 
palëvizshëm i cili nuk ndalet së shpejtuari dendësinë 
dhe ngurtësinë e botës së tij reale. Rrugëtimi 
yt është drejt çastit, momentit, drejt takimit të 
papërsëritshëm me shokët e tu. Udhëtimi yt është 
drejt tyre, drejt zemrës së tyre, drejt subjektivitetit 
të tyre. Ju udhëtoni me ta, në emocionet e tyre, në 
memoriet e tyre të cilat ju i ngjallni dhe mobilizoni. 
Udhëtimi juaj është marramendës, dhe askush nuk 
mund ta matë apo ta heshtë atë. Asnjeri nuk mund 
ta njohë atë në masën e duhur, është një udhëtim 
përmes imagjinatës së njerëzve tu, një farë që mbillet 
në tokën më të largët: ndërgjegjen qytetare, etike 
dhe humane të spektatorëve tu. Për shkak të kësaj, 
unë nuk lëviz, qëndroj në shtëpi, mes më të afërmve 
të mi, në qetësinë e dukshme, duke punuar ditë e 
natë, sepse e kam sekretin e shpejtësisë.

Përktheu nga anglishtja Agon Myftari

Çdo vit në Ditën Botërore të Teatrit personazhet më të rëndësishëm të teatrit japin mesazhin e tyre përmes 
një teksti që gjen jehonë të mënjëhershme. Më 27 mars 2019 ishte artisti e shkritmari Carlos Celdran, nga 
Kuba që dha këtë mesazh…

TEATRI SOT - KRIJIMI I ÇASTEVE TË 
VËRTETËSISË, FUQISË, LIRISË NË 
MES TË NJË PASIGURIE TË MADHE

Nga Carlos Celdran (Kuba)

të shohin edhe inatin e tij në mënyrë alegorike, hedhja 
përpjetë e beftë nga kolltuku, vetullat që mblidhen 
fort midis syve, për të dëgjuar se sa krejtësisht metalik 
bëhet ky zë nën mbulesën muzikore, shumë i mprehtë, 
prerës, një thikë e hekurt. Por tashmë ai ka vënë re se 
atë vetëm donin ta joshnin me kundërshtim arbitrar, 
jashtë nga vetja dhe brenda më thellë në nxehtësi – që 
e goditën më furishëm për të shtendosur tërë regjistrin 
dhe ai, i cili jeton në lojë, buzëqesh hareshëm dhe në 
mënyrë djaloshare dhe duhet të të hapet zemra, kur e 
sheh atë të buzëqeshë kështu, krejt pa vetëkënaqësi, jo 
për veten, por për të tjerët, kështu siç flet ai për të tjerët, 
ai që dhuron pareshtur, ai që kumton përjetësisht. 
Atë nuk mund ta përfytyrosh të nxehur, të mbyllur, 
jo: gjithmonë vetëm duke luajtur, duke buruar, duke 
u shkapërdarë. Si rrjedhojë, mëson, bashkë me të, 
çdo herë sërish diçka nga më esencialja e botës në një 
orë që fluturon shpejt: për të qëndruar i ri nëpërmjet 
përkushtimit dhe për të mos u lodhur falë dëshirës 
gjithnjë të njëjtë për pasionin gjithmonë të ri. 

syrgjynosur në errësirë që kërkon dritën, kam kërkuar 
me sy dhe me zemër. Unë atë nuk e takova kurrë sërish.

Kam parë një pjesë të mirë të rruzullit tonë tokësor 
të xhungosur, kam harruar pabesisht shumë gjëra të 
përjetuara, disa i kam ruajtur dhe mbajtur. Por kurrë 
nuk do ta harroj atë, çaluesen e gjorë, e cila ishte e 
ulur pranë meje në galerinë e katërt dhe nuk donte 
të ngrihej me çdo çmim, për të fshehur këtë defekt 
përpara një vështrimi që e përkëdheli atë.

Sot, pas njëzet e pesë vjetësh, unë i them asaj “Më 
falni” – dhe i puth fajtor duart e saj… 

Përktheu nga gjermanishtja Elda Gjana- Boriçi
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