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  EDITORIAL

AKADEMIA KULT 
E YLLI SULËS DHE 
ISH-BOOKSTORE 
E TEG-ut

Nga BUJAR HUDHRI

Ishin ditët e mia më të vështira si gazetar dhe 
botues gazete, në gusht ’92, kur shkoja te profesor 
Shuteriqi të fshihja tirazhin e gazetës së porsa 
shtypur në kombinatin poligrafik dhe nxitoja për 
të gjetur ndonjë furgon që t’i çoja në Elbasan. Ishte 
gazeta që kisha themeluar më 14 shtator 1991, 
“Fjala e lirë”. Më duhej t’i fshihja te profesori i 
nderuar, sepse ishte dhënë urdhër nga ministri 
i industrisë i asaj kohe, gjithë shtypshkronjave 
të vendit (të cilat ishin vetëm shtetërore) që të 
ndalohej shtypi i saj. Nuk më harrohet kurrë 
ngazëllimi i profesorit, ndërkohë që merrja gazetat 
dhe sidomos, fjalët e tij: Mos e harro se ç’të kam 
thënë për Sul Domin! 

(Sul Domi, një pasanik i madh nga qyteti i 
profesorit, nga Elbasani, blinte shtypin e huaj dhe 
ia sillte jo vetëm djalit të tij, Mahirit, që më vonë 
do të bëhej një nga gjuhëtarët më të shquar, por 
edhe shokëve të tij të klasës. Çdo javë gazetat e 
mëdha franceze, italiane, vjeneze ishin në tavolinat 
e mësimit. Jo rastësisht, nga ky qytet i erdhi 
kulturës shqipe një brez i artë.)

M’u kujtuan të gjitha këto, ndërsa ndiqja 
spektaklin e katërmbëdhjetë të ndarjes së çmimeve 
Kult. Nuk ka asnjë dyshim, ky mbetet aksioni më 
i madh kulturor që një biznesmen shqiptar ka 
bërë. Sepse këtë e drejton një zotëri si Ylli Sula, që 
vjen nga bota e artit, letërsisë, në botën e biznesit. 
Është nga rastet e rralla, që një biznes arrin të 
realizojë spektakle të një niveli të tillë, pothuaj pa 
ndihmën e shtetit, por me një strategji të qartë e 
largpamësi dhe kryesorja, me një dashuri të madhe 
për kulturën e vendit të tij. 

Vite më parë, kur po ndërtohej qendra tregtare 
më e madhe në vend, TEG, të gjitha shtëpitë 
botuese morën lajmin për hapjen e librarisë më të 
madhe në vend, me emrin “Bookstore”. Në fillim 
çdo gjë dukej se po shkonte mbarë, por nuk kaluan 
veçse gjashtë muaj kur nisën vështirësitë e para 
të këtij bashkëpunimi kaq të çmuar për të gjithë 
botuesit dhe lexuesit. Nuk bëheshin likujdimet në 
rregull për librat e shitur, nëse debatoje, matanë 
telefonit përgjigjeshin çdoherë zëra të panjohur. 
Ndërrohej personeli vazhdimisht. Pas njëfarë kohe 
na lajmëruan se duhet të tërhiqnim gjysmën e 
librave, sepse do të zvogëlohej libraria. Pas ca kohe, 
na lajmëruan të merrnim edhe një sasi tjetër, sepse 
libraria do të zhvendosej në korridoret e qendrës 
tregtare. Dhe më në fund, na telefonuan se do të 
mbyllej! Sepse kishte dalë me humbje nga shitja e 
librave! 

Bill Gates dhe 184 njerëz të pasur nga 22 vende 
të botës, kanë themeluar një klub ku pranohen ata 
që pjesën më të madhe të pasurisë së tyre, do t’ia 
dhurojnë publikut, përpara se të ikin nga kjo jetë.

Do t’i drejtoja një lutje publike pronarit, jo 
vetëm të TEG-ut, zotit Mane dhe dhjetëshes së 
pasanikëve shqiptarë që ai kryeson, që të kthejnë 
sytë dhe investimet nga kultura e vendit të tyre. Jam 
i sigurt se do të ndihen më të nderuar dhe, krye-
sorja, do të bëhen edhe më të pasur. Shpirtërisht.

Romani “Ati”,  publikuar  nga Botimet Poeteka, 
vjen si “një himn kushtuar prindërve, flijimeve të 
tyre të pafundme dhe heshtjes së përkorë që shoqëroi 
përkushtimin”, çka jo gjithmonë u shndërrua në 
mirënjohje, dhe keqkuptimeve të shumta me 
shoqërinë dhe kohën në të cilën jetojmë. Me këtë 
shënim, çfarë nxiti tek shkrimi  i  romanit “Ati”? 
Pothuaj hyjni, pothuaj mister, pothuaj hije e vetes.

Ardian-Christian Kyçyku: Romani përmban më 
pak nga sa meriton mirënjohja ndaj prindërve, por 
është më tepër se kaq. Thelbi i tij përqëndrohet tek 
hakmarrja dhe hak-dhënia, jo thjesht në trajtën e 
njohur e të shtjelluar nga letërsia apo kinematografia. 
Duket se gjakmarrja klasike, e pranishme edhe 
në popuj të tjerë, ka qenë një mjet njerëzor për ta 
mbajtur racën sa më të pastër. Në letërsinë shqipe e 
jo vetëm, me përjashtim të Kutelit tek “Gjonomadhë 
e Gjatollinj”, hakmarrja  me  degëzimet e saj shpesh 
shtangëse, qëllimisht apo jo, na paraqit ne shqiptarët 
si njëfarë kafshësh të rralla që duhet të gudulisin 
krenarinë e të huajve, duke iu dëshmuar sërish se sa të 
qytetëruar janë ata. Por, para se të jemi kafshë të rralla, 
ne jemi njerëz të rrallë, siç është Ati, Irma dhe djali i 
tyre, Tiku. E letërsia, po nuk nxori në pah njerëzoren, 
gjer edhe kur kjo nuk përmendet në shtyp, nuk është 
më letërsi, por monedhë këmbimi.

Ky roman shtron disa kuptime filozofike mbi 
Njeriun, pas tij “Ati” i romanit: gjithnjë vonë për të 
pasur një tjetër shpirt, një tjetër sjellje, një tjetër fat. 
Pse tëhuajëzohet ky njeri, pse duket aq i çuditshëm?

  Ati është një prind si shumë të tjerë, por shqiptar 
si gjithnjë e më pak të tjerë. Kur merr papritur një 
goditje që ngulmon t’ia shfarosë emrin, duke i vrarë 
djalin, vihet në lëvizje dhe është gati të vdesë, në vend 
të të birit, vetëm që të mos tjetërsohet a të huajsohet. 
Ndaj edhe duket aq i çuditshëm. Në këto kohëra, 
gjërat e natyrshme, misionet e parme të njeriut, 
duken shkarje, prapambetje, madje  çmendurí. Sasia 
çnjerëzore dhe cilësia nënnjerëzore e lajmeve të sotme 
ia  kanë  mpirë njeriut shqisën e së vërtetës, aftësinë 
për ta ndarë qartë realitetin nga pasqyrimi i këtij të 
fundit në shtyp, aq sa gjer edhe gjërat thelbësore, 
vendimtaret, duket sikur ndodhin në një film. Drama 
është se gjaku e vuajtjet, me të cilat shlyhen ngjarjet, 
janë të mirëfillta, jo prej letërsie a kinemaje.

Ju jetoni dhe shkruani në dy gjuhë, kultura të 
ndryshme. Të hysh “brenda” një tjetër kulture e të 
krijosh një bashkëjetësë me gjuhën e mëmës, çfarë 
sfide ka qenë për ju?

Ka qenë dhuratë nga Zoti, jo sfidë. Mbase tingëllon 
ca si tepër poetike, por nuk kam të drejtë ta them 
ndryshe.

Si jeni gjendur në Rumani, çfarë ju detyroi migrimin 
atje?

Ika me një bursë për doktoratë, nuk mërgova. Por 
u gjenda mes disa mërgimesh njëheresh, ose mes 
një mërgimi të shumëfishtë. E kuptova shpejt se, pa 
mërgimin, një shkrimtar nuk mund të jetë i plotë. 
Kisha pak përvojë nga fëminia e hershme, kur u 
desh të zhvendoseshim nga Pogradeci në Tiranë, dhe 
megjithë dhembjen e tmerrshme, mërgimi i parë ishte 
më fort një rrjetë simbolesh, që duhej të më stërviste 
për mërgimin ku gjithçka duhet përjetuar gjer në 
skaje. Dhe unë i përjetova të gjitha si më i zakonshmi 
ndër shqiptarë.

 Falë mërgimit, ju keni kohë që jetoni në “Rumaninë 
e përhershme”. Kjo është shumë më tepër nga sa 
mund të thuhet në një bisedë, siç edhe e cilësoni ju. 
Sa ngjarje vendimtare për letërsinë dhe kulturën 
shqiptare janë zhvilluar atje?

Ngjarje si shkrimet dhe botimet e Lasgushit, 
Mitrushit, Naimit, Asdrenit; prania dhe veprimtaria, 
përfshi martirizimin, e Monsinjor Vladimir Gjikës; 
veprimtaria e Vangjel Zhapës dhe shumë të tjera 
njihen e çmohen tashmë, - ndonëse jo gjithmonë sa 
duhet, - nga historia dhe kultura shqiptare, por edhe 
rumune. Veç shkrimeve, botimeve e ndihmesave në 
lëmin shpirtëror, letrar e shoqëror, mendoj se një 
rëndësi vendimtare ka pasur mbërritja dhe përvoja e 
secilit syresh në hapësirën rumune, që ka një larmi 
marramendëse e ku mund të gjesh ende të gjalla, si 
të ruajtura me shkas, copëza nga Pogradeci, Durrësi, 
Tirana, Shkodra etj. Të huajt e njohin shumë pak 
Rumaninë e përhershme, ndërsa ne shqiptarët, me 
fare pak përjashtime, nuk kemi kohë ta vlerësojmë 
si duhet rëndësinë e këtyre trojeve për kulturën dhe 
historinë tonë.

Ardian-Christian Kyçyku në Rumaninë e tij të përhershme na tregon 
nga Bukureshti në  Tiranë “Ati”, romanin e tij të fundit, i cili u vlerësua 
si “Libri artistik më i mirë për vitin 2018”, nga Akademia Kult. Letërsia e 
migrimit, dhe raportet e tij me vendin amë. Pse një shkrimtar nuk gjen 
prehje me librat e tij... 

PA MËRGIMIN, 
NJË SHKRIMTAR 
NUK MUND TË 
JETË I PLOTË

Intervistoi: VIOLETA MURATI
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Shfaqni një dashuri të pamatë për 
letërsinë rumune; si do ta përshkruani 
atë?

Dashuria është vetiu diçka e pamatë, 
përndryshe do të ishte smirë e fshehur. 
Dhe brenda meje është e njëjtë ndaj çdo 
letërsie të mirëfilltë, që, përmes zërave 
të vet të papërsëritshëm, nuk shprehet 
në vend të tjetërkujt e as nuk lejon të 
flasë ndokush në vend të saj. Letërsia 
rumune ka një poezi të pazakontë, që 
nga gjeniu Eminesku e Luçian Blaga 
e deri tek Nikita  Stanesku, Marin 
Soresku e të tjerë. Pasuria e saj është 
aq befasuese, saqë të detyron ta shijosh 
pa u ngutur të endesh nëpër gjykime 
që do të duhet të bëhen pas 30 a 50 
vjetësh. Ka edhe një ngjashmeri tjetër 
mes poezisë dhe  hapësirës  kulturore 
rumune: nuk shtypin, nuk kufizojnë e as 
nuk magjepsin në mënyrë të rëndomtë, 
që të ndikohesh prej tyre. Mund të flitet 
për një mikpritje të epërme. Pas 27 
vjetësh në këtë hapësirë, për shembull, 
është e pamundur të gjesh në librat e 
mi, qofshin shqip, qofshin rumanisht, 
ndonjë ndikim tematik a stilistik, veç 
atij të ngjarjeve dhe mençurisë së zonës.

A keni ruajtur asosacione me 
fëmijërinë, qytetin tuaj të lindjes? Për 
shumë shkrimtarë ky është një rezervat 
i shenjtë për krijimtari, a ndodh kjo 
edhe me ju?

Po, kam arritur prej vitesh në gjendjen 
kur mund ta pi kafenë në Pogradec pa 
qenë atje, të kuvendoj me gjyshërit pa 
qenë as fantazmë, as i dalë mendsh. Gati 
çdo vit shkoj e rijetoj pjesë moshash që, 
në kohën përkatëse, nuk i kam çmuar sa 

duhet. Kujtoj gjithmonë tri shprehje: 
“Vendlindja është vendi i shenjtë i takimit 
me Zotin” (Vangjel Zhapa), “Kur s’jemi 
më fëmijë, kemi vdekur” (patriarku 
i skulpturës moderne,  Konstantin 
Brankush) dhe “Zoti e sheh botën me 
sytë e fëmijëve” (Nënë Tereza). Është 
vendimtare për një shkrimtar që të mos 
harrojë se ku e ka takuar Zotin; si duhet 
të mbetet gjallë sa më gjatë dhe me 
çfarë sysh ta shohë botën. E njëjta gjë 
më ndodh edhe ndaj Tiranës, ku kalova 
(gërshetuar me Pogradec) pjesën e dytë 
të fëminisë dhe rininë e parë.

Në Rumani hesapet me komunizmin 
janë mbyllur herët, krahasuar me ne. 
Keni kontribuar me studimet tuaja, 
shkrimet dhe revistën që drejtoni për 
njohjen e shkrimtarëve, të persekutuar 
në kohën e komunizmit. A vazhdoni 
të mendoni edhe pas tre dekadash, 
se termi disidencë vazhdon të jetë 
gjithnjë e më i brishtë?

Hesape të tillë nuk mbyllen aq shpejt sa 
duket dhe besoj se digjen pak etapat, nëse 
mendësia e një brezi ngutet të mposhtë 
gjëra që nuk i ka paguar me çmimin e 
saktë. Jam marrë jo pak me shkrimtarët 
e ndëshkuar zyrtarisht, por gjithmonë 
jam përpjekur të ruaj masën. E para se, 
për vuajtjet dhe padrejtësitë, duhet të 
flasin fillimisht ata që i kanë përballuar, 
ose shkrimtarë e intelektualë me empati 
të pazakontë. Mund të vihet re lehtë 
se, më të zgjedhurit ndër ta, asnjëherë 
nuk e kalojnë cakun me dëshmi, sepse 
dinë që shpesh vuajtja përfshin edhe 
shpërblimin – dhe, nga ana tjetër, ai që 
vuan vërtet, është mjaft i kujdesshëm 
që vetëm ta mësojë e jo ta velë lexuesin. 

Pas një vuajtjeje të mirëfilltë, pakkujt i 
nevojitet vërtet mëshira apo nderimet 
e të tjerëve. Vuajtja nuk e ka në natyrë 
të lypë shpërblim nga njerëzit. Sa i 
përket disidenës, ajo rumune ka qenë e 
hapur, e qartë dhe e përgjakshme. Mes 
të tjerash, për shembull, kam nderin 
të jem mik prej vitesh me shkrimtarin 
dhe disidentin e shquar rumun Paul 
Goma (lindur më 1935, me banim në 
Paris), i mbiquajtur edhe “Sollzhenicini 
rumun”, apo “një Xhojs i universit të 
burgjeve”; diktatura rumune e dëboi nga 
vendi në vitin 1977, ia hoqi shtetësinë, 
e përjashtoi edhe nga Bashkimi i 
Shkrimtarëve të Rumanisë  – dhe ai 
i  rifitoi të drejtat e ligjshme vetëm pak 
kohë më parë. Në veprën e tij dhe të disa 
të tjerëve, me dëshmi të padiskutueshme 
e me emra-mbiemra, mund të zbulohet 
qartë se ç’mekanizma u përdorën qysh 
nga rënia e Murit të Berlinit për të 
sajuar disidencën e shkrimtarëve të 
oborrit, për të hedhur dyshime mbi 
disidencat e vërteta dhe sidomos për të 
hapur një betejë të rreme shtypi mes ish-
oborrtarëve e viktimave, me qëllim që, 
bashkë me famën e merituar të viktimave, 
të rritej, ose të mbetej e paprekur fama 
e ish-oborrtarëve. Janë gjëra  që, po u 
trajtuan me ndershmëri e përkushtim, jo 
vetëm do ta pasurojnë tejmase historinë 
e letërsisë, por do t’i sjellin baraspeshën e 
domosdoshme edhe kritikës letrare.

Në vëllimin me tregime “Perla”, me të 
cilin fituat “Pena e Argjendtë”, gjendet 
një fjali për këto kohëra kur “mashat e 
pandehin veten duar”… kur ka jo pak 
të aftë që duan të sundojnë marrëzisht 
mbi letra? A ekzistojnë në ju gjendje të 
tilla?

Kjo është një zonë e sunduar nga 
demagogjia. E po ta shohësh me sy 
fëmije, çdo demagogji synon të të 
marrë shpirtin e pastaj lekun, ose 
anasjelltas. Mediokrët dhe ata të aftë që 
bëjnë çmos për të ushtruar kontrollin 
mbi letra, i bashkon kapërcimi i masës: 
në mburrje, në  praní, në këshilla a 
direktiva për gjithçka e ndaj kujtdo, 
me dyndje prej amatorësh në fushën e 
tjetërkujt etj. Kjo ndodh prej shekujsh 
dhe nuk është ves vetëm ballkanas. Besoj 
se diku-dikur, arritjet letrare shkaktojnë 
një nakatosje të pashëndetshme lëngjesh 
në organizëm, boja e shkrimit thahet, 
ose prishet, dhe që aty nis e ndizet 
një etje e frikshme për “më shumë, më 
gjatë, më fort, prapë  dhe  pafund”, derisa 
arritjet letrare njësohen me tiraninë 
e tipit politik. Historikisht, tiranët, 
pas vdekjes, lenë a zenë pasardhës, 
ose zhvendosen në  qënie  që s’ta pret 
mendja. Hëpërhë duket sikur dalja nga 
skena e “kontrolluesve” do të lerë pas 
një katrahurë të pandreqshme (dhe 
frika ndaj saj bën pjesë në mënyrat e 
kontrollit), por e drejta dhe letërsia e 
përkushtuar i presin në kohën e duhur 
duart që lëvizin mashat. Çdo letërsi 
kalon ritmikisht mes gjendjesh të tilla, 
që ndonjëherë mund të zgjasin edhe 
gjysmë shekulli.
 
Duket si një nga hapësirat më fatlume 
ajo me Rumaninë edhe për letrat 
shqiptare e sidomos për shkrimtarët e 
lindur në Pogradec. Është interesante 
fenomeni i këtij qyteti që tërheq në 
lidhje të hershme me Rumaninë, deri 
tek ju...

Lidhja ime i detyrohet në radhë të parë 
tim eti, Kopi Kyçykut, që nisi studimet 
në Bukuresht në vitin 1960. Pastaj shija 
e letërsisë së Poradecit e të Kutelit, 
hollësitë nga mërgimet e tyre këtu, 
treguar nga gjyshër e të afërm, sepse edhe 
me Lasgushin, edhe me Mitrushin kemi 
lidhje farefisnore. Duhet thënë që, për 
mua, ka shumë  Poradec  të përhershëm 
në Rumani dhe shumë Rumani të 
përhershme në Poradec.

A keni një “prognozë” për letërsinë 
shqipe, atë që është përpjekur të dalë 
nga kufijtë?

Një letërsi e madhe del më lehtë jashtë 
kufijve kulturorë e gjuhësorë, sa më 
natyrshëm ruhet të mos dalë nga kufijtë e 
vet të brendshëm. “Lehtë” nuk nënkupton 
edhe “shpejt”. Libra dhe autorë të 
veçantë, shumica mesatarë, dalin ndërkaq 
me mënyra të tjera, por pa arritur të 
përfaqësojnë një letërsi të tërë dhe pa 
mbetur gjatë në vëmendje. Deri në vitet 
’30 e ’40 të shekullit që shkoi, letërsia e 
madhe shqipe bëhej jashtë kufijve dhe 
mundohej natyrshëm të hynte edhe 
brenda. Tani letërsia që bëhet brenda 
kufijve synon me çdo kusht të dalë jashtë. 
Nuk më duket se do të ketë arritje të 
shënuara në rrafshin e mass-medias, - se 
në brendësi letërsia shqipe është e nivelit 
ndërkombëtar, - nëse letërsia e madhe 
shqipe që shkruhet edhe sot jashtë kufijve 
nuk do të zerë vendin e merituar brenda 
kufijve. Për fat të mirë, po ndodh.
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Diku iu është bërë një pyetje 
interesante, që preferojmë ta 
përsërisim:  Nëse komunizmi nuk do 
kishte rënë, a mund të përfytyroni se cila 
do ishte mundësia juaj si shkrimtar?

Përderisa shkruaja krejt ndryshe 
nga letërsia që qarkullonte me a pa 
detyrim, mund të pohoj se komunizmi 
kish rënë me kohë për mua. Bukuritë 
dhe jeta që bëja në Pogradec e Tiranë 
më tundonin heraherës me bindjen 
se po mbahem mbyllur në një qeli jo 
krejt frymëzënëse në vend të tjetërkujt. 
Gjatë pjesës tjetër të kohës jetoja në 
hije, jo keq dhe  bukur. Nuk i hyja me 
tepricë në hapësirën jetike askujt. 
Gjërat morën drejt përmbysjes pasi më 
arrestuan në Liqenin e Pogradecit, me 
akuzën se doja të arratisesha, ndonëse 
as që bëhej fjalë për arratisje. Mua më 
mjaftonin arratitë letrare, mirpo disa 
ditë më parë kishin thyer kufirin disa 
“armiq të popullit” dhe pushtetarët 
dolën e arrestuan kë gjetën nëpër ujra, 
për t’u dëshmuar eprorëve se e kryenin 
detyrën si duhet. As rrezikun që më 
vinte nga shkrimet e para nuk e nuhata 
menjëherë. Dëshira ime ishte si e çdo 
fillestari: të  bëja  letërsi të madhe. Nisa 
të kthjellohesha më tej pas shtyrjeve 
që u bëheshin dy librave të dorëzuar 
tashmë (1988) në Shtëpinë Botuese “8 
Nëntori” (“Bravat e vjetra” – 4 romane, 
dhe “Rrëshqitazi mbi rrathë” – romani 
“Lumenjtë e Saharasë” dhe disa proza 
të shkurtra). Sqarimi  i plotë  erdhi 
pas debateve që kishin ndodhur para 
se të më jepej  Çmimi Inkurajues  në 
Konkursin Kombëtar të 45-vjetorit të 
Çlirimit. Njëri nga anëtarët e jurisë qe 
shprehur: “ky  (unë)do rrasur brenda, se 
është i tëri jashtë  (normave të realizmit 
socialist). Prita ca kohë që të marr vesh 
nëse jam jashtë e të bie brenda, apo jam 
brenda e të mbetem jashtë. Dola brenda, 
pra mbeta jashtë. Dorëshkrimi fitues 
ishte një dramë e titulluar “Triumfi 
i Proteut” dhe përmban ca ngjarje 
që  u përmbushën  me një përpikmëri 
rrënqethëse në fillim të viteve ’90... Nuk 
di si do të rridhte fati im pasi mësova se 
jetojmë nën  tiraní,  por pjesën tjetër të 
vetes, atë me të cilën u njësova më vonë 
falë mërgimit, nuk besoj se do ta kisha 
gjetur. E tillë ishte natyra e regjimit: 
t’i vriste nga brenda pjesët me të cilat 
duhej të njësoheshe jashtë... Mirë është 
të dëshmoj edhe se sprova për të hequr 
dorë nga letërsia më duket më e ashpër 
sot, kur s’dihet, siç thotë personazhi im 
Gined Enkelana, “nëse erdhi liria, apo 
u zmadhua burgu”. Kohë pas kohe, si 
me plan, më janë fanitur e më faniten 
njerëz, ndonjëherë miq a kolegë, që më 
ftojnë tërthorazi, ose me këmbëngulje 
të hapur, të merrem me diçka tjetër, se 
vetëm ashtu mund të zmbraps sulmet e 
varfërisë, ose mungesën e luksit, që nuk 
përputhet me titujt dhe ofiqet e mia.

I keni kushtuar një ese lidhjes së letër-
sisë me mërgimin edhe me gjuhët që 
zgjedh për të ruajtur Kujtesën… Çfarë 
ka të reflektuar në këtë “dedikim”?

Nuk di sa e dukshme është për njerëzit 
e sotëm, por në shtyp dhe nëpër libra 

të shumëshitur po zhduket hapësira për 
fjalën e duhur, për fjalën e saktë dhe të 
ndershme. Njëherazi, shtypi e mass-
media po zëvendësojnë Metaforën 
me gallatën dhe me çnjerëzoren 
zbavitëse, ose çmeritëse. Këto kanë 
bindur gati  këdo, aq më tepër kur s’ka 
përjetuar gjë në lëkurën e vet, se mund 
të japë mendime, ose edhe direktiva për 
gjithçka, sidomos për çështjet  e rënda, 
siç  janë  mërgimi, letërsia, dygjuhësia, 
liria e shprehjes, vuajtja në emër të 
një ideali e të tjera. Ështe një zhvatje 
përvoje dhe emri, siç është përdhosje e 
shumëzim me zero i atyre që vërtet kanë 
ç’të thonë, dhe ftohemi ta pranojmë 

shfarosjen intelektuale me buzën në gaz, 
ose me kënaqesinë e errët sikur kjo po i 
ndodh ndonjë vrasësi a hasmi. Loja që 
bëhet tani ndaj Kujtesës po bën dëme 
jo krejt të pandreqshme, por shformuese 
ndërgjegjesh, - dhe çdo brez ka të 
drejtën e perëndishme të mos plaket 
i mashtruar, - sepse është e mbushur 
me harresë që hiqet si Kujtesë. Këto 
mjaftojnë jo vetëm për një ese.

 Në epokën e sotme, - thoni ju në librin 
studimor “Trialog”, -  që mund të 
emërtohet edhe e Luftës së shumfishtë të 
hormonit kundër neuronit dhe e trupit 

kundër librit – duket pamje e zymtë, nëse 
mund t’ju pyesim se, me këtë, a mendoni 
që letërsia e ka humbur synimin dhe 
forcën për të zgjedhur dhe ruajtur thelbe 
që meritojnë të mos harrohen dhe që 
mësojnë qënien njerëzore?

Më duket se qënia njerëzore tashmë është 
bindur për jetë a vdekje se i di të gjitha. 
Pakësimi i kësaj paditurie apokaliptike, 
- se  çrrënjosja  duket e pamundur për 
njerëzit, - besoj se mund të rrallojë 
luftrat, por sadopak edhe varfërinë. Se 
kur shtohet padija mendjemadhe, për 
fat të keq, shtohet edhe mishi për top, 
edhe varfëria.

Është e huazuar si fjali, që mund t’jua 
përafrojmë shumë saktësisht ju: Duke 
ardhur në Shtëpi, në Evropë… nga 
Lindja? A mund të kemi një model 
përvoje?

Ne jemi lindur, - disa të zgjedhur edhe 
jetojnë, - në Evropën e Përhershme, 
aty ku Lindjen dhe Perëndimin nuk i 
përçan dot asgjë. Aq më pak në letërsi.

Ju është dhënë Çmimi Kombëtar “Penda 
e Argjendtë” në vitin 2012; sërish më 
2015 nga Akademia Kult, por edhe tani; 
çfarë vlerësoni tek ky çmin, ndoshta 

nisur nga skepticizmi kaq i përhapur 
mbi jetën e brendshme letrare?

Jeta letrare mund të dëshpërojë 
shumëkënd, po qe se gjendja e saj 
gjykohet nga ç’thonë shtypi e mass-
media. Akademia Kult më ka lënë 
mbresa të thella përmes hijeshisë 
me të cilën punon, me heshtjen prej 
njerëzish që vërtet çmojnë vlerat dhe 
veprojnë me një përkushtim që rritet 
natyrshëm, sa më tepër vështirësohen 
kushtet shoqërore... Nga ana tjetër, do të 
ketë gjithmonë çmime të mëdhenj për 
shkrimtarë të vegjël e sidomos mesatarë, 
si dhe çmime të rëndomtë për autorë e 
libra të papërsëritshëm. Pakënaqësitë 
nuk kanë anë e fund në botën e letrave. 
Por meriton mirënjohje të thellë dhe të 
shprehur publikisht qoftë edhe vetëm 
fakti që një grup njerëzish, privatë apo 
zyrtarë, të vetëdijshëm për andrrallat 
e qejfmbetjet, mblidhen çdo vit dhe 
japin me guxim çmime që rrallë mund 
të përfliten si të padrejtë. Kësaj here, 
për shembull, deri në çastin e fundit, 
nuk dija cili ishte fituesi.  E meqë, kur 
po ndiqja nga Bukureshti ceremoninë e 
ndarjes së çmimeve të Akademisë Kult, 
iku zëri (difekt teknik në transmetim), 
e mësova që kisha fituar duke lexuar në 
buzët e prezantueses.

Në tregimet dhe romanet tuaja, ajo 
çfarë kanë vërejtur edhe studiuesit, bie 
heroi në ndërtimin e romanit. Kupton 
se heroi i vërtetë është vetë jeta, me 
personazhet e saj? Një raport që 
ndërton me kujtimet, të shkuarën dhe 
kujtime të asaj të ardhmeje që s’vjen 
kurrë… A po vuajmë nga “e shkuara më 
e mbrashtë e njeriut”?

Kujdesem që të flas përmes të tjerëve (e 
pashmangshme në letërsi), por kurrë në 
emër të tyre. Ka raste kur jeta e një libri 
më zëvendëson krejt – dhe këto janë 
periudhat e mia më të bukura.

Rruga drejt botës nuk është vetëm 
fizikisht, por edhe ajo e botës së 
brendshme e njeriut, sipas një përvoje 
surealiste “Duke kundërshtuar vetveten 
nga brenda me anë të vetvetes”, (Sartri) 
Ç’është letërsia për ju?

Më duket se është fjala për një rrugë 
drejt një bote, të cilën e ëndërrojmë, por 
të cilën, me sa ethe sa e ëndërrojmë, me 
po aq kryeneçësi e prishim. E krisim sot 
dhe ankohemi nesër, kur na mbeten në 
duar thërrimet... Zakonisht, pas pyetjes 
se  ç’është letërsia, ka mbetur vetëm kjo 
pyetje. Gjithkush i jep përgjigjen e vet 
dhe nuk bindet nga përgjigja e askujt 
tjetër. Kaq liri ka letërsia.

Ndalemi pak edhe tek romani  Home, 
ku shkruani:  "Pastaj përshëndetjet 
reshtën; tanët bluajtën kujtime e 
mendime, pine fërnet e biseduan derisa 
ra një heshtje pusi, një heshtje e bekuar, 
heshtja kur gruaja lypfoshnjë, e quante 
Home Çkena, mirpo doli se nuk paskësh 
qenë fjala për një grua të vetme, dhe 
doli se heshtja paskësh qenë zhurmë, një 
zhurmë krejt e padëgjuar më parë”. Me 
këtë roman ju e ktheni letërsinë në 
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një banesë shpirtërore, ku jetojnë së 
bashku shkrimtari, personazhet dhe 
lexuesi… Ky i fundit ngre pyetjet: 
Kush i thotë këto gjëra, unë, ai apo ne?

Ai që pyet, në heshtje, kur është i 
vetmuar si para vdekjes.

Bashkë me babain tuaj, akademikun 
Kopi Kyçyku, keni themeluar dhe 
drejtoni Revistën “Haemus”. Haemus, 
emri i parë i Ballkanit, një vend që ka 
mbijetuar mbi një mitologji, ku popujt 
kanë luftuar e bashkëjetuar me fatet 
e njëri-tjetrit. Sa e ndjeni këtë, kur 
tani ndani jetesën shpirtërore mes dy 
vendeve?

Revistën ”Haemus” e themeluam në 
vitin 1998. Ditën e Flamurit, - kështu 
ndodhi, - mbushen 20 vjet jetë. Tanimë 
revista ka një rrugë të qartë dhe një 
ndikim jo të pakët në qarqet intelektuale 
e artistike shqipfolëse e evropiane. Edhe 
falë Revistës, por sidomos falë librave në 
dy gjuhë, nuk e ndjej më jetën të ndarë. 
Lëkurët e një shkrimtari kanë vend për 
shumë hapësira e gjuhë.

Pyetje e fundit: jetoni në Rumani, por 
i pranishëm në shumë shtëpi botuese 
dhe me shumë botues. Pse nuk gjeni 
prehje; është problemi juaj, botuesit, 
apo mënyra se si e lidhni këtë me 
krijimtarinë tuaj?

Po bëj një shaka: prehjen duhet ta 
zgjedhin ata që s’kanë (më) gjë për të 
thënë… E vërteta është se nevojitet një 
guxim i dyfishtë për të botuar një libër 
timin, edhe ngaqë nuk sjell shitje, edhe 
ngaqë sjell shumë heshtje. Si dëshmi 
se kontrolli mbi letërsinë nuk mbahet 
dot i tëri nga dy-tre njerëz të aftë a të 
paaftë, guximin e mësipërm e kanë 
pasur tashmë jo pak botues, njëri syresh 
shkrimtar e studiues i shquar, Arian 
Leka (Botimet Poeteka), apo botues të 
sprovuar si Naim Zoto (Sh. B. Naimi), 
Afroviti Gusho e Ilir Buzali (D.I.J.A. 
Poradeci), apo më të rinjtë, nga Kosova, 
Feride E. Berisha (Sh. B. PA) e Berat 
Dakaj (Sh. B. Armagedoni). U jam 
mirënjohës parreshtur. Dhe bindem 
sërish se librat e shkruar me shpirt 
dhe pa synime jashtëletrare e gjejnë 
gjithmonë botuesin. 

Revistën ”Haemus” e 
themeluam në vitin 1998. 
Ditën e Flamurit, - kështu 

ndodhi, - mbushen 20 
vjet jetë. Tanimë revista 

ka një rrugë të qartë dhe 
një ndikim jo të pakët 
në qarqet intelektuale 
e artistike shqipfolëse 
e evropiane. Edhe falë 

Revistës, por sidomos falë 
librave në dy gjuhë, nuk 

e ndjej më jetën të ndarë. 
Lëkurët e një shkrimtari 

kanë vend për shumë 
hapësira e gjuhë.

Jeni vlerësuar në Itali, në vitin 2015, me çmimin e 
përkthyesit më të mirë të huaj, për të cilën pati një 
ceremoni të posaçme duke u shprehur se të mungonin 
duartrokitjet dhe mirënjohja e kritikëve, studiuesve dhe 
lexuesit  shqiptar. Ja ku jemi në rastin konkret, nderoheni 
nga Akademia Kult, si përkthyese, përcjellëse e letërsisë 
italiane në gjuhën shqipe, duke marrë çmimin me poezinë 
e një autori mjaft të ndërlikuar e të vështirë, si Montale…
Jo i zakonshëm ky vlerësim, e ndjek një histori?

Besoj se vlerësimet fshehin gjithnjë pas një rrugëtim, një 
proces që bëhet i dukshëm vetëm në fund, atëherë kur për ty 
gjithçka ka mbaruar. Vlerësimi në Itali më zuri në befasi: nuk 
kisha menduar kurrë se karriera ime meritonte të vlerësohej 
me një çmim të tillë. Vlerësimi vinte nga emrat më të njohur 
të letërsisë dhe përkthimit në Itali, të cilët përpos përkthimit 
kishin vlerësuar maksimalisht mënyrën sesi kisha zgjedhur ta 
përcillja letërsinë italiane në shqip: përzgjedhjen e autorëve, 
shoqërimin me shkrime kritike e studimore, intervistat me 
autorët dhe praninë e tyre në Shqipëri. Pati sidomos rëndësi 
për ta studimi që shoqëronte botimin e veprës së Magrisit në 
shqip, duke qenë se kishte të bënte drejtpërdrejtë me punën 

time si përkthyese. Kjo për të thënë se përkthimi nuk fillon 
dhe nuk mbaron me shqipërimin e veprës. Përkthyesi është 
njëkohësisht dhe një përçues kulturash, ndaj përgatit terrenin 
pritës, si kur përgatitet tona për mbjelljen e një peme: punimi, 
plehërimi dhe ujitja që pema të lëshojë rrënjë. E njëjta gjë ka 
ndodhur edhe me poezinë e Montales. Edhe pse e kam njohur 
herët si poet, shumë vonë kam vendosur ta përkthej veprën e 
tij sepse edhe formimi im si përkthyese ka ndjekur etapat e 
veta: e kam nisur me autorë që ua njihja më mirë krijimtarinë 
si Pascoli, Leopardi, Quasimodo, për të mbërritur në autorë 
më të vështirë si Magris apo së fundmi Montale. Para dhjetë 
vitesh vendosa ta studioj veprën e tij, e veçanërisht kalimin 
e rëndësishëm të autorit nga “Eshtra sepjesh” te “Rastet” që 
ka shënjuar edhe një hop cilësor në krijimtarinë e poetit. Për 
këtë kalim delikat në vitin 2009 mbrojta tezën studimore 
në mbarim të trevjeçarit për Letërsi e Kulturë Italiane në 
Universitetin ICoN në Itali, me temën: “Nga “Eshtra sepjesh” 
te “Rastet”. Mbi ecurinë kritike të veprës së Montales”, e 
cila u vlerësua me maksimumin e pikëve. Gjatë viteve në 
vijim mora përsipër edhe përkthimin e këtij vëllimi duke e 
shoqëruar atë edhe me një aparat të domosdoshëm shpjegues.   

Pas vlerësimit në Itali, më 2015, për botimin e veprës në shqip të Claudio Magris, 
Mimoza Hysa është vlerësuar nga Akademia Kult si Përkthyesi më i mirë i vitit 
2018, me përkthimin e poezisë “Rastet” të Eugjenio Montales

Intervistoi: VIOLETA MURATI

Mimoza Hysa
Përkthimi i Montales 
në Shqipëri, i ndërlikuar 
dhe i keqkuptuar

(Vijon në fq. 6)
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Çfarë duhet të dijë lexuesi shqiptar në veçanti, i 
mësuar për më tepër për një kohë të gjatë me poezinë 
e shërbesës, poezinë himnizuese, para se të marrë në 
dorë veprën e Montales? 

Lexuesi ynë është edukuar gjatë me letërsinë e shërbesës, 
me poezinë himnizuese dhe militantiste, ndaj rezulton 
disi e vështirë ngulitja shijimi i një letërsie që ka pikë së 
pari vlera estetike. Montale i ka dhënë përgjigje kësaj 
pritshmërie kur është shprehur se poezia e tij nuk është 
krijuar për të përcjellë mesazhe, edhe pse mesazhet janë 
për rrjedhojë të pashmangshme, por është krijuar për 
të shoqëruar lexuesin në vështirësitë e jetës duke i falur 
kënaqësi estetike dhe shpirtërore. Lexuesit do t’i duhet 
të kalojë një proces njohjeje të autorit e përmes tij edhe 
të vetes gjatë leximit të këtij vëllimi. 

Gjithmonë për letërsinë shqipe është folur si një 
“ardhje me vonesë” për nga lëvizjet, rrymat krahasuar 
me ato evropiane. Rasti Montale për një tregues 
kronologjik çfarë ndodhte në vitet ’30 në Shqipëri, 
çfarë dëshmon sipas jush?

Historia e zhvillimit të letërsisë shqipe është një 
histori vonese, histori shmangiesh nga rrymat dhe 
dukuritë letrare bashkëkohore, histori asimetrike nga 
pikëpamja kronologjike dhe shembujt për ta përligjur 
këtë konstatim janë të shumtë. Mjafton të përmendim 
“Lahutën e Malcisë” së Fishtës, një epos romantik 
i ardhur në 1937, kur në letërsinë europiane gëlonin 
rrymat impresioniste, surrealiste, futuriste, hermetike, të 
cilat patën jehonë, sërish të vonuar në shqip, vetëm pas 
viteve nëntëdhjetë. Edhe pse studiues të shumtë janë 
marrë me shkaqet historike dhe letrare të shmangieve 
në letërsinë shqipe, ka mbetur ende pa u saktësuar diçka 
thelbësore: vonesa në procesin e zhvillimit të letërsisë 
shqipe është në vetvete vonesë në përkthimin në kohë 
të letërisë botërore. Sipas treguesit kronologjik të 
përmbledhjes, “Rastet” është shkruar në një hark kohor 
që shkon nga viti 1928 deri në vitin 6 Rastet 1939, 
kohë kur në Shqipëri Ernest Koliqi boton “Gjurmët 
e stinëve” më 1933; Lasgush Poradeci po më 1933 
boton “Vallen e yjeve” dhe në 1937-ën nxjerr vëllimin e 
dytë poetik “Ylli i zemrës”; Migjeni boton poezitë e tij 
nëpër gazetat e kohës, si dhe “Vargjet e lira” më 1936, 
edhe pse nuk ishin bërë të njohura për lexuesin e, së 
fundmi, Gjergj Fishta përfundon dhe boton “Lahutën 
e Malcis” më 1937, të nisur që më 1905-ën. Te të katër 
këta poetë bashkëkohës të Montales, sendet nuk kanë 
arritur të ngjallen, të shpirtëzohen e të qendërzohen 
duke anashkaluar unin lirik, për të arritur në shkallën 
sipërore të indiferentizmit ekzistencialist modern, 
mohues ndaj realitetit. Poetët, qoftë pozitivisht e qoftë 
negativisht, kanë vendosur lidhje me këtë realitet duke 
u pozicionuar: me adhurim për rrënjët e shkuara te 
Koliqi, me përbuzje për të tashmen te Migjeni, me 
paqe me universalen njerëzore te Poradeci dhe me 
himnizim ndaj arketipales te Fishta. Po ashtu, në asnjë 
nga poetet shqiptarë nuk ka lindur dyshimi mbi fuqinë 
e fjalës: poezisë i besohet roli pasqyrues i realitetit 
dhe përcjellja e mesazheve. Në një panoramë të tillë, 
Montale bashkëkohës me katër poetët shqiptarë, 
tingëllon i pakuptueshëm dhe pa referentë mbështetës.

Për ironi, “pak më vonë” kemi rastin e Zorbës, që ju 
e përmendni se mund të jetë ndikuar nga Montale, 
në një kohë që kontaktet me letërsinë perëndimore 
u vështirësuan...ç’ishin sipas jush këto kërkime për 
thelbin poetik, edhe pse poezinë e Zorbës, ashtu si 
Camajn e të tjerë lexuesi i njohu vonë?

Zef Zorba, me sa kam lexuar kohët e fundit prej tij, 
do të ketë njohur më mirë dhe të jetë ndikuar më 
tepër nga përmbledhja e parë e Montales “Eshtra 
sepjesh” (provat e Zorbës në bashkëlidhjen e poezisë 
me muzikën, në ciklet “Fugat e fundit” apo “Mbresat e 
rrugëve”, kanë përkime të qarta me ciklin “Lëvizje” të 

Montales), meqenëse “Rastet” u botua në pak kopje më 
1939-ën dhe u përhap vite më pas kur Zorba ndodhej 
në Shqipëri dhe kontaktet me poezinë botërore u 
vështirësuan. Kjo nuk e pengoi poetin shqiptar të bëjë 
paralelisht gati të njëjtin kërkim ndaj thelbit të poezisë, 
mundësisë së saj për ta shprehur realitetin, ashtu si 
poeti italian. E dëshmon këtë jo vetëm të kuptuarit 
e poezisë, si imazh që evokon objektin, por edhe 
kërkimet e tij për të qëmtuar fjalë të rralla e arkaike, 
përpjekja për të ringjallur një fjalor të harruar, proces 
ky i përafërt me atë të Montales përtej detit. “Shtegu” 
shpëtimtar montalian që te “Rastet” i besohet “gruas-
engjëll”, konceptohet njëlloj edhe në poezinë e Zorbës, 
të shkruar më 1946: I errët ky shteg. Nuk mundem/
rrugën me gjetë pa dritën/ tande. (Çka më sëmbon?)/ 
Në cep të greminës,/që joshë e ngujon,/ a nuk e 
sheh si po lëkundem?/.... dhe po e njëjta fytyrë që te 
Montale është e mbuluar nga “akujt” (Të çliroj ballin 
prej akujve), te Zorba është me “pluhur bore”. E gjitha 
kjo për të dëshmuar se botimi jo në kohë i poezisë së 
Zorbës apo edhe Camajt, njohja e vonuar e lexuesit 
shqiptar me këta poetë, që “rimarrin fillin e këputur të 
vazhdimësisë së letërsisë shqipe”, të paktët ku mund të 

gjenden përkime me poezinë moderne bashkëkohore, 
vështirëson dhe komunikimin e veprës së Montales me 
lexuesin shqiptar.

Në fakt përkthimi i vonë, i një aradhe autorëve me 
përmasa ndikuese në letërsinë e çdo vendi, siç ju 
jeni ndalur në parathënie nga Montale, Xhojsi, 
Elioti, Paundi, Beketi, Stivensi , Mandelshtami, 
Rilke etj  e ka vënë përkthyesin shqiptar në mëdyshje 
të rëndësishme, që lidhen me konceptet por dhe 
mënyrën e përkthimit… Nisur nga rasti konkret, 
qoftë përkthyesi, por dhe letërsia pritëse a mendoni 
se kanë probleme për të zgjidhur ende?

Natyrisht që ka. Vonesa në përkthimin e autorëve me 
përmasa të tilla  ndikuese në letërsinë e çdo vendi, si 
Montale apo Xhojsi, Elioti, Paundi, Beketi, Stivensi, 
Mandelshtami, Rilke dhe Kafka e vë përkthyesin 
shqiptar para mëdyshjeve të rëndësishme, që ndajnë 
prerazi koncepte bazë mbi mënyrën e përkthimit dhe 
funksionin e tij, duke qenë se përkthimi në këtë rast 
kthehet në një fenomen të ri e, për rrjedhojë, qëllimi i 
përkthimit anon më tepër në zgjidhjen e problemeve 

(Vijon nga fq. 5)
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me letërsinë pritëse, sesa me nxjerrjen në pah të 
veçantisë së veprës. Përkthimi i kuptuar si metatekst 
duhet të përforcohet nga gjegjës parapritës, nga citime 
apo reminishenca të mëparshme, e në mungesë të tyre, 
përthithja e autorit ndërlikohet. Në këtë këndvështrim, 
rasti i përkthimit të poezisë së Montales vështirësohet, 
jo thjesht nga mungesa e një strukture referente rrymash 
moderniste në letërsinë shqipe, por veçanërisht nga 
ardhja e vonuar e poezisë anglosaksone të shekullit 
të kaluar në shqip, sidomos poezisë së Eliotit dhe 
konceptit të tij të “bashkëlidhjes objektive”, që ndikoi 
në mënyrë vendimtare në procesin krijues të poetit.

Si ka qenë vëmendja për këtë poet në kohën kur u 
botua?

Ardhja e një autori të rëndësishëm në gjuhën pritëse 
përbën edhe një moment letrar për kulturën vendase 
dhe teorikisht ka lidhje, jo vetëm me problemet specifike 
të përkthimit, por sidomos me funksionimin e tij dhe, 
për këtë arsye, procesi duhet të përgatitet për të mos 
dështuar dhe për të mos e kthyer veprën në një ishull 
artificial. Ndihmesë të madhe në këtë rast japin kanalet 
e specializuara për kalimin e përkthimit, si: universitet, 
revistat letrare, kritika dhe mediumet profesionale. 
Për ta kuptuar më konkretisht dhe për të krijuar një 
kuadër të plotë të mekanizmave që i krijojnë terrenin 
një fenomeni letrar, po paraqes rastin e përkthimit të 
Montales në Angli. Montale u përkthye në Angli si 
poet bashkëkohës dhe me një vëmendje të veçantë të 
protagonistëve të rëndësishëm të panoramës letrare 
anglosaksone, si Elioti e Beketi. Botimi i poezive të tij 
kaloi në disa faza: periudha 1928-1936 u karakterizua 
nga botime të vazhdueshme në revistat më në zë letrare 
të kohës në Angli, shoqëruar me recensione kritike. Një 
botim përmbledhës i veçantë u bë më 1946-ën, nga Fine 
Arts Department of Reading, me një numër të kufizuar 
kopjesh, vetëm 150. Më 1946-ën, BBC hapi një kanal 
të ri, Third Programme, unik në llojin e tij, i orientuar 
si medium masiv në shërbim të kulturës, me financime 
shtetërore, i drejtuar nga një prej personaliteteve në 
fushën e gazetarisë si Donald Kern-Ros2 , themelues i 
një reviste të rëndësishme letrare, përkthyes dhe lektor 
universiteti. Më 1955-ën, kanali i kushtoi dy emisione 
të rëndësishme poezisë së Montales dhe për këtë rast u 
përgatit dhe vëllimi i parë me përmbledhje poezish, të 
përkthyera nga Edvin Morgan, nën kujdesin e shkollës së 
Art-University of Reading dhe kritikut Luixhi Menegelo. 
Një aparat i tërë kritike: revista, studime, programe të 
specializuara për të paraprirë ardhjen e një autori të 
rëndësishëm në një botim të veçantë, edhe pse referentët 
metatekstualë në letërsinë anglosaksone ishin të shumtë.

Në Shqipëri ky poet, ashtu siç ju ka përfshirë edhe 
juve, ka një proces përkthimi duke kujtuar disa emra 
si Anton Papleka, Shpëtim Kelmendi, Arben Dedja, 
Visar Zhiti, Xhevahir Spahiu, e më vonë në cikle nga 
Ledia Dushi, Leka Ndoja etj… ku është Eugjenio 
Montale në gjuhën tuaj?

Përkthimi i Montales në Shqipëri pas viteve 
nëntëdhjetë ka ardhur si një proces i ndërlikuar dhe 
i vështirë. Megjithatë vlen për t’u përmendur si një 
arritje e rëndësishme përmbledhja e parë e “Antologjisë 
së poezisë italiane të shekullit XX”, ku gjendet dhe një 
cikël me poezitë e Montales, me përkthime të Shpëtim 
Kelmendit, Anton Paplekës, Klara Kodrës, Arben 
Dedjas, Visar Zhitit dhe Xhevahir Spahiut. Cikle 
të poezisë së Montales janë botuar në revistat letrare 
Mehr Licht, Aleph, Poeteka, si dhe në suplementin 
Milosao nga përkthyesit e mësipërm dhe të tjerë, si 
Ledia Dushi, Leka Ndoja etj.. Vëllimi i parë poetik 
i Montales “Eshtra sepjesh”, është botuar më 2006 
shoqëruar me parathënie kritike dhe shënime përkatëse. 
Në përkthimet e sipërpërmendura, edhe pse në veçanti 
ka metatekste të arrira dhe stilistikisht të qëlluara, nuk 
mungojnë dhe moskuptimet dhe keqkuptimet. Në 
këtë vazhdë përkthimesh mendoj se vëllimi “Rastet” 
ka ardhur së pari i pajisur me një aparat shpjegues të 
domosdoshëm për të kuptuar poezinë montaliane dhe 
së dyti i shoqëruar me shkrime kritike që lehtësojnë në 
një farë mënyre përthithjen dhe kuptimin e autorit.  

Na tërheq vetëdija intelektuale që ka shoqëruar 
poezitë e Montales duke kuptuar atë si “art që lindet 
nga përplasja e arsyes me diçka që nuk është arsye”. 
Çfarë është kjo “beteje” me fjalën?

Çdo krijues ngre brenda vetes pyetje të rëndësishme, 
të cilave përpiqet t’u japë përgjigje gjatë gjithë 
krijimtarisë së tij. Për Montalen, si poet filozof, pyetja 
tunduese ka qenë: sa mundësi ka poezia të paraqesë të 
vërtetën, realitetin? Sa mundësi ka që mendimi i cili 
u nënshtrohet ligjeve të logjikës të paraqesë kaosin e 
përvojës jetësore? Sa mundësi ka fjala, e prerë kallëp 
dhe e aftë për të përcaktuar vetëm një koncept abstrakt 
në një kohë të ngurtësuar, të depërtojë në këtë realitet 
të pakapshëm e shumëformësh që nuk ndalet dhe 
ta ngulisë atë një herë e mirë? Në fazën e parë të 
krijimtarisë së tij, te vëllimi “Eshtra sepjesh” (Ossi di 
seppia), ku janë përmbledhur poezi të shkruara nga viti 
1916 deri në vitin 1925, Montale mban një qëndrim 
mosbesues lidhur me aftësinë shprehëse të fjalës e të 
poezisë në vetvete. 
Ajo çfarë poezia mund të thotë, sipas poetit, është 
vetëm “ajo që nuk jemi”, pra një përkufizim mohues 
ndaj realitetit “të ashpër” e “zhuritës” që na rrethon. 
Poeti dhe poezia e tij janë zënë ngërç në një botë 
shterpë, aspak mikpritëse për njeriun, armiqësore dhe 
të ftohtë, ku vuhet “e keqja e të jetuarit”, e kuptuar si 
sëmundje ekzistenciale. Me gjithë këndvështrimin e 
errët, Montale që në zanafillë ia beson shpëtimin fjalës, 
poezisë, kuptuar kjo e fundit ashtu siç e përcakton vetë 
poeti si “art që lindet nga përplasja e arsyes me diçka 
që nuk është arsye...”, pra  si vetëdije intelektuale për 
të gjetur dritën e shpresës dhe të rrugëdaljes. Montale 
ia ka besuar fjalës poetike mundësinë e kuptimit dhe 
zbërthimit të botës përqark. Kjo ka përbërë edhe sfidën 
e krijimtarisë së tij.

Ç’janë Rastet? Ka një shpjegim nga ju pse ky jetësim 
kaq misterioz për figurën femërore?

“Rastet” paraqitet si një korpus këngësh dashurie, ku 
spikat prania e tri figurave femërore, mes të cilave 
veçanërisht njëra, personazhi i gruas-engjëll, siguron 
edhe pasurimin e kumtit nëpërmjet shndërrimit të 
saj të vazhdueshëm. Vetë poeti ia ka kushtuar veprën 
I. B.-së, studiueses amerikane, me origjinë hebreje, 
Irma Brandeis me të cilën pati një lidhje dashurie 
të parealizuar. Në vitet e fundit është botuar edhe 
letërkëmbimi mes Montales dhe Irmës që përbën edhe 
një material shtesë për interpretimin e kësaj vepre. 
“Rastet” paraqitet si kërkimi i një takimi që shndërrohet 
pabeft në ndarje: gratë e kësaj përmbledhjeje paraqiten 
si personazhe në arrati, bredharake që nuk zënë vend, 
gjithnjë me mendjen e ngritur; ose janë figura femërore 
të pranishme ose jo, që sulmojnë poetin me kujtimet 
e tyre e me fanitjet e magjishme, që sakaq davariten. 
Vëllimi “Rastet” është në një farë mënyre paraqitja 
stilistike e kundërshtisë së vazhdueshme, e ngërçit të 
përhershëm mes emocionit dhe arsyes, mes shpirtërores 
dhe pamjes së qashtër të reales. 
I shkruar në një kohë të errët për Italinë, nga viti 1928 
deri në vitin 1939 kur dhe u botua, “Rastet” edhe pse 
në dukje nuk ka lidhje me situatën politike të vendit, 
u kthye në një simbol të vështirësisë për të jetuar, të 
mundësisë për t’iu shmangur vorbullave përpirëse të 
kohës, në një shpresë për rininë e asaj kohe.

Ju e kërkoni  me ngulm, si nga rastet e rralla në 
përkthime, vëmendjen e lexuesit drejt këtij poeti, 
por ashtu si ju, në kërkim të përmbushjes së vet 
shpirtërore, si një “ftesë për të shpresuar”…Aq sfidë 
ishte përkthimi për ju i kësaj vepre?

Mendoj se është detyrë e njerëzve të letrave që në 
zallahinë e botimeve të orientojnë lexuesin drejt 
letërsisë së mirë. Montale është një autor i thellë që 
të ndihmon për të kuptuar gjithë rrugëtimin e poezisë 
italiane duke filluar prej Dantes, ndaj njohja me të do 
të ishte një mundësi e mirë për të përshkuar shekuj të 
zhvillimit të poezisë. 
Përpos procesit njohës, poezia e Montales të 
ndihmon për të kryer edhe një rrugëtim në kërkim 
të përmbushjes shpirtërore dhe të kënaqësisë estetike, 
ndaj dhe kam bërë detyrën time si udhërrëfyese dhe 
shpjeguese e tekstit montalian. Për ta arritur këtë më 
është dashur që të këtë proces ta kaloj vetë si lexuese, 
studiuese dhe përkthyese. Më kanë ndihmuar mjaft 
edhe miqtë e mi krijues dhe njohës të letërsisë italiane 
gjatë procesit të përkthimit. Do të doja të përmendja 
këtu konsultimet dhe mendimet e vyera të poetëve 
dhe përkthyesve Parid Teferiçi, Luljeta Lleshanaku 
dhe Arian Leka, si dhe studiueses Persida Asllani. Një 
punë të kujdesshme ka bërë gjithashtu shtëpia botuese 
PEGI, kryeredaktorja Aida Baro, redaktorja letrare 
Tereza Babasuli dhe korrektori Arlon Lika, të cilët i 
falënderoj përzemërsisht.

Përkthimi i Montales 
në Shqipëri, i ndërlikuar 
dhe i keqkuptuar
...Botimi jo në kohë i poezisë së Zorbës apo edhe Camajt, njohja e vonuar e 
lexuesit shqiptar me këta poetë, që “rimarrin fillin e këputur të vazhdimësisë së 
letërsisë shqipe”, të paktët ku mund të gjenden përkime me poezinë moderne 
bashkëkohore, vështirëson dhe komunikimin e veprës së Montales me lexuesin 
shqiptar.
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Shkreli do të ishte organizatori 
kryesor i udhëtimit të shkurtër të 
shkrimtarit Ismail Kadare në Kosovë 
në vitin 1980, një udhëtim që do 

të linte mbresa te shkrimtari për 
vetë ndjesinë që të jepte shkelja në 
gjysmën tjetër të hapësirës shqiptare, 
sidomos në ato vite. Shëtitjet në 
Prishtinën e atyre viteve, bisedat në 
kafene që zgjasnin gjatë, nuk do të 
shlyheshin nga kujtesa e Kadaresë.

Romani i tij “Krushqit janë të 
ngrirë” do të merrte shkas nga kjo 
vizitë që do ta kristalizonte më mirë 
idetë për Kosovën për shkrimtarin. 
Vitet ’80 ishin vitet e një përballjeje të 
inteligjencës kosovare me pushtetin e 
egër. Në një analizë që i bën romanit 

“Krushqit janë të ngrirë”, shkrimtari 
Mehmet Kraja shkruan se Kadare i 
ka shndërruar në personazhe miqtë 
e tij poetë Esat Mekulin dhe Azem 
Shkrelin.

KADARE MBAN 
NDERIMIN LETRAR 
ME EMRIN E AZEM 

SHKRELIT

LIQENI

Flas me ty
Ti hesht e luan me valë.

Ti s’je më syri
Im as loti i saj.

Flas me ty
Ti shikon pulëbardhat.

Për Shën Naumin
Paske zemër t’gjerë

Flas me ty,
Ti kotesh mrekullie.

Më vjen të zbres në fund t’fundit
Të vdes i gjelbërt me algjet.

NGA DITARI I SE PREMTES

Natën mirë, asgjë s’mundi të ndodhë
gjithë ditën, mezi qe e premte, mezi lindi
pak diell vonë pasdreke sa të jetë
data katërmbëdhjetë, sa të flenë
mbi barin e urtë të Tafr Toskës
xixëllonjat, natën e mirë mundime
sendesh të vogla, flini, unë sonte
vetëm do ta vë një gur fjalë nën kokën
e lodhur të ditës, vetëm uji të verdhë
do të derdh për shëndetin e bimëve
të verdha e do t’vete se asgjë s’mundi
të ndodhi pos të jetë e premte sa të flenë
mbi barin e urtë të Tafr Toskës
xixëllonjat, datë e lënguar, nëse fyshkesh sa të
s’do të përshkohesh lakuriq si krimbi
datë e lënguar, po të lë mes numrash
harrimit po të lë dhe vetë po nisem
një mendimi që s’na e fle moshën të premteve.

PËRSHËNDETJE ME MIQ 
(ISMAIL KADARESË)

Plot fjala është me ju, plot kupa, plot gjiri i nënës
Kudo e ngado është e juaja pos mohit, pos orës së prapë 
Dhe krismës prapa shpinës, po unë me se të ju zbukuroj 
në baladë, o miq, me se, o dega ime e epër e fisit, 
Atij tisi të hollë e tisi të rrallë, tri herë të zier 
Në ashtin tuaj e timin, po unë me se të ju kem, me se-
Të ju përyjnoj, e vetëm ju e dini atë bar të mirë 
Atë lëng rrëzë fjale me të cilin m’i mëkoni plagët 
Ethet e qentë m’i përzeni kur kam zjarrmi, kur digjem 
Ujë etjes m’i jepni bri kroit të Martinit e bri Kruje 
Ullirin e moshës ma piqni, zotynë shëndet iu dhashtë 
Nga jeta e vet e popullit, nga gjaku, nga shpendi ynë 
Ju dhashtë, me se të ju di, me se të ju zbukuroi në baladë, 
e jeni sa krip ka koka, sa fij bari, sa deti, Alkal 
Me Alkal ju dëgjoj e më ktheni me mallë në shtizë

VDEKJA E MALËSORIT

Asnjë kokë përkulur
Se ja rrëxoni lisat

Asnjë gjëmë mësa guri
Se ja shembni majet
Asnjë lot asnjë
Se ja shteroni krojet

Në sytë e tij vetëm
Harroi prendimin dita

Ç›mendim i vrugët
Ç›mendim i ftohtë ndër vetulla
Lum ky çfarë vdekje

Një tufë poezi nga Azem Shkreli, lirika dhe gjeste poetike që nxisin mendimin për 
ekzistencën, dashurinë, njeriun edhe në raporte estetike të qenies së tij si poet. 
Krahas cilësisë, poezia e Shkrelit vlerësohet se shënoi kthesë në rrjedhat e poezisë në 
Kosovë: e zgjeroi spektrin tematik; e subjektivizoi dhe intimizoi lirikun dhe çfarë është 
më me peshë, solli një ndjesi të re, të mprehtë ndaj gjuhës, ndaj fjalës. Kështu, ajo i 
hapi rrugë bindshëm poezisë së viteve pesëdhjetë, të ngarkuar me patosin e euforisë 
kolektive 

POEZI nga 
AZEM SHKRELI
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KËNGA QË S’DESHI TË SHKRUHET

Një ditë prej ditësh
Në shtarë e gjeta,në gjurmë të kalit

I mëkova drithmat
Vesë i mola,qumësht zogu

U rrit e bukur, e zezë
Kënga që s’deshi të shkruhet

NJERËZIT

Sikur të takoheshim me vetveten sy me sy, 
do të putheshim apo kishim për tu pështy?

BIBLIOTEKË |

Azem Shkreli lindi më 1938 në Rugovë të Pejës. 
Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa në 
Prishtinë ai vazhdoi shkollën e mesme për të 
vazhduar fakultetin Filozofik, degën e gjuhës 
dhe të letërsisë shqipe. Për shumë vjet ai ka qenë 
kryetar i shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, 
drejtor i Teatrit Krahinor në Prishtinë dhe 
themelues e drejtor i Kosova Filmit. Vdiq në 
pranverën e vitit 1997. Ka botuar këto vepra në 
poezi Bulzat (1960), Engjujt e rrugëve (1963), E 
di një fialë prej guri (1969), Nga bibla e heshtjes 
(1975), Pagëzimi i fjalës (1981), Nata e papagajve 
(1990), Lirikë me shi (1994), Zogj dhe gurë 
(1997). Në prozë: Karvani i bardhë (1961), Sytë 
e Evës (1975), Muri përfundi shqipes Shtatë nga 
at, si dhe dramat: Fosilet (1968), Varri i qyqes 
(1983) etj. Poezitë e tij janë përkthyer në shumë 
gjuhë të huaja. Shfaqja e Azem Shkrelit si poet, 
përpos që përputhej me ardhjen e talentit të 
fuqishëm, shënonte njëkohësisht kthesën e parë 
drejt hapjes dhe modernizimit të poezísë shqipe 
të Pasluftës. Shkreli u ngjít natyrshëm në kulmet 
e poezisë së sotme shqiptare dhe këtë vend ai 
e konsolidoi dhe e përforcoi nga njëra vepër 
poetike në tjetrën, deri në atë të fundit, që e la 
dorëshkrim “Zogj dhe gurë”, botuar më 1997.

Veprimtaria në poezi dhe në prozë e Azem 
Shkrelit në fund të viteve pesëdhjetë dhe në 
fillim të gjashtëdhjetave, shënon kthesë cilësore 
dhe kthesë në praktikat krijuese letrare. Gjatë 
viteve pesëdhjetë, si gjimnazist, Azem Shkreli, 
ka mundur të lexojë nga letërsia e kohës në 
gjuhën shqipe një poezi tematikisht të kufizuar, 
me strukturë dhe sajim artistik gjuhësor pa 
origjinalitetin e duhur. Në prozë gjendja ishte 
edhe më e varfër. Me përjashtim të ndonjë emri, 
(Hivzi Sulejmani) ajo pak prozë e autorëve jo fort 
të talentuar, kryesisht trajtonte tematikën e luftës 
dhe të fitores përmes rrëfimit klishe bardh e zi 
dhe të metodës së realizmit socialit. Kështu Azem 
Shkreli shënoi kthesën e parë më të rëndësishme 
në poezi, në radhë të parë, duke e çliruar Unin lirik 
intim nga ai kolektlv, duke selitur në të temën e 
dashurisë për vendlindjen dhe duke portretizuar 
njeriun e truallit rugovas, me ngjyrimet e traditës 
dhe të lashtësisë, dashurinë për vashën, lirikën 
peizazhiste, etj. Nga ana tjetër thyerjen e parë të 
madhe në letërsinë shqiptare, kosovare, Shkreli e 
bëri me romanin “Karvani i bardhë” si edhe me 
tregimet e përfshira në vëllimin “Sytë e Evës”, që 
qëndrojnë ndër më të realizuarat në prozën tonë 
të shkurtër...

SOGJE

Sonte ne të dy
jemi dy sy të kësaj sogje

Orët zgjuar
Do të rrinë, këmbanat zgjuar

Sonte unë e ti
jemi ai zgjim i zekthët

Ujqit në këmbë
Do të jenë, Kosova në këmbë

Natë që s’more
Pushkë, as të mori pushka

KATËR KËSHILLA VETES

 
Mos u bëj poet nëse s’mund të lindësh
me seicilin varg, të lindësh me seicilën fjalë.

ngrehu mbi veten në dot t’rrokësh frerët e 
     erërave,
të shkelësh shpërgajt e mërisë dhe shtrëngatat
e gjakut tënd.

n’se dashurohesh, dashurohu n’flakë e n’valë,
jo ne sy të kaltër, se bëhesh det i çmendur 
     pendimi.

mos u bëj poet nëse s’mund të vdesësh
për secilën varg, të vdesësh për secilën fjalë.

KAFSHA E ZEZË

Heshtja det i lëkundur dhe vetimët
Fshikin terrin trupi i saj përdridhet
Ku janë njerëzit. Nga janë nisur bimët
Një langua leh e s’ik as lidhet

Ulurin përmotshëm mbase së ligës 
Ja ndjen erën diku në gjakun tim 
Ai rrëmbimit të vet i turret digë 
Rreptas pastaj etur merr gufim

Tej durimit dhimshëm. Të trazuara
Ngrihen grevë të pabërat duan dëshmi
Protestojnë. Gjithë gjërat e ndaluara
Bredhin mëllefit të vet me zhauri

Dhe leh kafshë e zezë e s’ik as lidhet
Heshtja det i lëkundur dhe vetimët
Fshikin terrin trupi i saj përdridhet
Ku janë njerëzit. Nga janë nisur bimët

Ja që kështu na qenka kafshë e dehur
Mëtimi. Pastaj vetëm cuklat kur të na mbeten
Do thonë: Ai me fjalë e ajo me të lehur
Të rrojnë se njerëzisht e hëngrën veten
Të pastë ndjesë harrimi hero i herave tjera

PSALME PËR KOSOVËN

Po Kur pikon gjak
Kalliu, kur piqet vera

Kur hyn në gjakun tim
Nusërore e të bëhem krushk

Më mëso vetëm t’i bie
Kitarës, më mëso të vdes bukur

ZJARRMIA

Tash sa kohë
po don të gdhijë
e s’po mundet...

MOTIVE TË VERDHA

Po ikim nga gjaku im motive të verdha
Po ikim nga gjaku ose një herë tjetër
Po lindim mes bimëve tjera

Aty e tej janë poshat 
Shtatgjata të vendlindjes janë delet 
Të bardhat dele blegërore dhe bari 
I njomë i qumështit po ikim 
Nga gjaku im aty e tej janë zogjt 
Pupëlvogël zogjt pupëlgjelbër dhe krojet 
Të cemtat kroje ujëloti aty e tej 
Janë vashat më të egrat vasha
Të bukurisë që falet dhe vetima
Po ikin nga gjaku im motive të verdha 
Aty e tej nuk vdesin vetëm sytë
Na ngjethen dhe gishtat na ngjethen e fjalët
Po ikim nga gjaku im më mirë po ikim
Nga gjaku ose një herë tjetër
Një herë tjetër po lindim mes bimëve tjera
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Nga BIDATZ VILLANUEVA

Romanet e Kadaresë, ku ndërthuren rishkrimi i miteve të 
traditës klasike, gojëdhënat popullore, historitë përrallore 
dhe personazhet e kallura në botë të ndërlikuara dhe 
origjinale, ku mund të shihen gjurmët e Dantes, Kafkës, 
Servantesit, Homerit apo Eskilit, e bëjnë këtë autor 
shqiptar një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të shek. 
XX, dhe krijimtarinë e tij letrare një nga më vendimtaret 
e këtij fillimshekulli. Kjo intervistë do të na bëjë të mundur 
ta njohim akoma më tepër shkrimtarin e madh shqiptar.

Ti i quan veprat e Kadaresë si një shkëndijë lirie në 
“gjirin e territ totalitar”. Çfarë do të spikatje prej 
veprës së tij?
Vepra e Kadaresë është një luftë e pareshtur për të 
arritur botimin, duke iu kundërvënë politikës së 
Regjimit, madje herë-herë duke vënë në rrezik edhe 
vetë jetën e tij. Prandaj ai thur strategjinë e vet për t’ia 
hedhur censurës. Tirania e Hoxhës vuri në lëvizje një 
Stratagjemë të Madhe mashtrimesh, gënjeshtrash e 
krimesh dhe, që të mund ta kallëzonte këtë në veprat e 
tij, Kadareja e pa veten të detyruar të thurte një poetikë 
të mirëfilltë rezistence, për të cilën bën fjalë eseja ime. 
Romanet e Kadaresë nuk janë vetëm një ushtrim i 
zgjuarsisë letrare, por gjithashtu janë edhe një shembull 
i dredhive dhe hileve me anë të të cilave mund t’ia 
hedhësh një censori. Gjetja e modeleve klasike për t’i 
portretizuar këto situata të ndaluara, e shndërron veprën 
e Kadaresë në një ese të përhershme mbi atë çka na bën 
njerëzorë, duke vënë në skenë, me stilin e Shekspirit, 
Dantes apo Servantesit, personazhe të paharrueshme, 
të cilët, shpesh herë, na përfaqësojnë të gjithëve. 
Mund të themi se Kadareja e ka përdorur letërsinë si 
një armë politike?
Jo saktësisht politike. Mua nuk më pëlqen asnjë lloj 
letërsie politike apo e komprometuar, besoj se një gjë 
e tillë përfundon duke e kalbur xunkthin e cilësisë 
letrare. Letërsia e Kadaresë, thënë më mirë, është një 
letërsi rezistence. Rezistence ndaj një situate kriminale 
dhe krimit të Shtetit. Ai ka nevojë të shprehet dhe të 
rrëfejë gjëra të rrezikshme që në Shqipërinë e Hoxhës 
nuk pranohen. E vërteta është se Kadareja kufizohet të 
shkruajë, ose të përpiqet të shkruajë me normalitet, në 
vendin më jonormal në botë: këtu qëndron rezistenca 
e letërsisë së tij. Pastaj, e lexuar prej të tjerëve, kjo 
rezistencë që është produkti i nevojës për frymëmarrje 
dhe për t’u shprehur, mund të merret si një armë 
politike, por kjo tashmë ndodh në këndvështrimin 
e interpretimit, jo në zanafillën e krijimit të veprave, 
të cilat, më shumë sesa nevojës për kundërshtim, i 
binden nevojës për t’u shprehur lirisht. Ama është e 
qartë, përpjekja për të krijuar lirisht në atë Shqipëri, 
detyrimisht, ishte ushtrimi i kundërshtimit, i rebelimit. 
Dhe, së fundmi, gjithashtu i rezistencës politike.
Ti e nis librin duke treguar lidhjet që ekzistojnë mes 
Shqipërisë dhe Luftës civile spanjolle; domethënë, 
përmend luftëtarë shqiptarë që luftuan në anën e 
republikanëve. A është më e ngushtë nga ç’mendohet 
marrëdhënia mes dy vendeve?
Ç’është e vërteta, ne në Spanjë dimë shumë pak për 
Shqipërinë. Përkundrazi, ata po e kanë një imazh të 

spanjollëve, kjo, në një pjesë të mirë, falë letërsisë. 
Shkrimtari Petro Marko ka shkruar një roman për ato 
Brigadat Ndërkombëtare me të cilat luftoi në betejën e 
Qytetit Universitar, dhe e titulloi veprën në spanjisht: 
“Hasta la vista”. Një shprehje me të cilën, ende edhe 
sot, disa shqiptarë tashmë të moshuar të befasojnë sapo 
marrin vesh që je spanjoll.

Pastaj është imazhi që kemi ne për Shqipërinë, që 
për shumë njerëz është një vend i mbyllur dhe që për 
shumë kohë qe kokëfortësisht komuniste. Shumë prej 
nesh, për një kohë te gjatë, kemi pasur përshtypjen e një 
Shqipërie që Kadareja ka dashur të na japë në veprat e 
tij, ku shkrimtari, neve që e kemi lexuar, na e ka ndërtuar 
imazhin kombëtar të atij vendi nëpërmjet letërsisë së 
tij; ç’është e vërteta, gjithmonë kishim besuar se qasja 

më e madhe mes dy vendeve gjendej tek ai pirati që suri 
rob Servantesin, i quajtur “Mami shqiptari”. 
Kadareja kërkoi strehim në Francë. Ti gjithashtu 
përmend edhe romane që në Shqipëri u censuruan, 
pasi vinin në dyshim pushtetarët. A ekzistojnë sot, 
ashtu siç thua ti, romane “të papërshtatshme” si ato të 
asokohe?
Patjetër. Çdo roman që përmban një të vërtetë letrare 
të sinqertë mbi këtë botë ku jetojmë, vetvetiu është një 
roman i papërshtatshëm. Ai shënjestron drejtpërdrejtë 
disa ligësi që vazhdojnë të qëndrojnë në gji të shoqërisë, 
sepse ashtu e duan pushtetarët. Këtyre pushtetarëve 
nuk u pëlqen aspak që të dalë në dritë Stratagjema 
e Madhe që kanë ngritur. Ata parapëlqejnë që ne t’i 
mbajmë sytë tjetërkund, por kryesisht letërsia është ajo 
që merr përsipër detyrën t’i zbulojë ato dredhi, shpesh 
herë me rreziqe të mëdha për ata që e shkruajnë. Të jesh 
shkrimtar në Rusinë e Putinit, është tejet e vështirë, 
ose në Shtetet e Bashkuara aktuale, ku po ngrihen 

zërat kundër Trampit dhe jo pa reprezalje. Edhe pse 
me vështrim të parë mund të mos duket kështu, të 
shkruash, varet se çfarë, në disa vende që pandehen 
demokratike, mund të sjellë pasoja të padëshiruara. 
Përshtypja e lirisë është kaq, thjesht një përshtypje, 
të cilën ata gjithashtu duan të na krijojnë; e gjithë kjo 
është pjesë e atij Mashtrimit të Madh që vazhdon të 
zgjasë në kohë. Të jesh shkrimtar, me mish e me shpirt, 
do të thotë vizatosh në ballë një shënjestër, një element 
tejet i rrezikshëm dhe aspak i këshillueshëm.
A ngjallin kërshëri te shoqëria jonë, Shqipëria dhe 
historia e saj? Apo vepra jote mund të shërbejë si 
nxitëse për këtë gjë?
Shqipëria po nis të zgjojë një interes turistik te 
spanjollët. Me t’u gjendur atje, përplasja kulturore 
është aq e mahnitshme sa udhëtarët kanë nevojë të 
dinë më tepër për historinë e atij vendi; Shqipëria është 
një vend që ka nevojë t’i shpjegohet udhëtarit dhe në 
atë çast zë fill interesi për kulturën dhe për letërsinë 
shqiptare. Çdokush që udhëton në Shqipëri nuk i 
reziston dot kërkimit, më pas, shpjegimeve për gjithçka 
i kanë parë sytë. Kësisoj, pak nga pak, ngjallet interesi 
për Shqipërinë dhe, patjetër, shpresoj që eseja ime të 
jetë një ndihmë sado e vogël. Pamja e Shqipërisë që 
paraqes unë në libër është një pamje reale e asaj çka 
unë kam parë atje; bëhet fjalë për një vend që përpiqet 
të modernizohet me hapa të mundimshëm, ndërsa 
në të bashkëjetojnë traditat më rrënjësore. Kjo krijon 
situata vërtet joshëse dhe kërshërindjellëse. Shpresoj që 
ata lexues, të cilët nuk kanë qenë kurrë në Shqipëri, ta 
shkojnë në mend një vizitë në këtë vend pasi ta lexojnë 
esenë time. Padyshim, do të më pëlqente të isha një 
shtysë e marrëdhënieve hispano-shqiptare.
Përpos kësaj, Kadareja ishte ai që të shtyu ta vizitoje 
Shqipërinë. Çfarë zbulove atje? A të ndihmoi ta 
kuptoje më mirë autorin?
Udhëtimi në Shqipërinë e Kadaresë ishte thelbësor, 
domethënë, në Shqipërinë e romaneve të tij dhe në 
Shqipërinë e vegjëlisë së tij: në qytetin e tij të lindjes, 
Gjirokastër. Duke e vizituar atë qytet aq të bukur, por 
aq të ashpër, të thiktë e të gurtë, e kupton akoma më 
mirë botën imagjinare të shkrimtarit dhe ngjyrimet 
e prozës së tij. Unë, jo vetëm në qytetin e lindjes së 
Kadaresë, zbulova atë Shqipërinë që shfaqet në veprat 
e tij, veçanërisht në Tiranë, e cila e ka një këmbë në 
shkuarën dhe tjetrën në të ardhmen. Qe një vizitë e 
paharrueshme që kam dëshirë ta përsëdyt, sepse pata 
rastin, dhe kjo qe gjëja më e mirë, të endesha në skenarin 
e romaneve të Kadaresë sikur të isha duke jetuar në një 
dioramë të veprave të tij; kjo, për studiuesin e kujtdo 
shkrimtari, është një privilegj i rrallë. 
Çfarë ka nënkuptuar Kadareja për ty?
Për mua, zbulimi aq fatlum i Kadaresë, nënkuptoi 
pajtimin me Letërsinë e Madhe, vërtetimin se është e 
mundur të krijohet një vepër e pashoqe në kushtet më 
të papërshtatshme, dhe më shtyu të bëhesha krahasues. 
Për një pjesë të mirë të asaj çka jam si krahasues, i 
detyrohem Kadaresë dhe rrjetës së ndërlikuar të lidhjeve 
që ai ka vendosur me vepra të tjera, me mite dhe me botë 
imagjinare, të cilat shfaqen në romanet e tij. Për mua, 
Kadareja qe, në një moment vendimtar, kthimi te krahët 
e letërsisë, rizbulimi i dashurisë për librat, madje rikthimi 
në universitet për të studiuar një degë të re; prandaj i 
detyrohem, këmbë e krye, kthimin tim në krahasues. Një 
pjesë të madhe të gjithë këtij detyrimi, jam munduar ta 
kthej dhe t’ia kthej me këtë ese, e cila thelbësisht është 
një ushtrim i letërsisë së krahasuar.

Përktheu nga spanjishtja Erion Karabolli 
Marrë nga: https://www.todoliteratura.es/noticia/50251/entrevistas/jose-carlos-

rodrigo-breto:-mi-descubrimiento-de-kadare-tan-afortunado-supuso-la-
reconciliacion-con-la-gran-literatura.html (E martë, 20 nëntor 2018)

Intervistë me José Carlos Rodrigo Breto, autorin e librit 
“Ismail Kadare: Stratagjema e madhe”.

VEPRAT E KADARESË, 
SHKËNDIJË LIRIE NË 
TERRIN TOTALITAR

José Carlos Rodrigo Breto (Madrid, 1967) është 
shkrimtar, poet dhe eseist. Doktor i Studimeve Letrare 
dhe i diplomuar në Gazetari dhe në Teori Letërsie e 
Letërsi e Krahasuar, José Carlos Rodrigo Breto ka 
botuar disa romane. Kjo ese është fryt i dhjetë viteve 
përkushtim në studimin dhe interpretimin e veprës 
së Kadaresë, një punë që u kristalizua në tezën e tij 
të doktoraturës: “Ismail Kadare dhe stratagjema e 
madhe: Pasqyrime letrare të totalitarizmit”.
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Nga DORIAN KOÇI

Nëse bilingulizmi do të vlerësohej ndonjëherë si vlerë 
e veçantë në Ballkan, pa dyshim fshati Dhërmi do të 
ishte një nga vendet që do të përmendej si tillë. Ky 
fakt edhe nëse është hipotetik pasi Ballkani ende vuan 
nën etnocentrizmin e vet dhe shoqëritë ballkanike me 
shumë vështirësi e pranojnë kulturën e “Tjetrit”, nuk 
duhet të na trembë dhe as të na trishtojë pasi vetë 
këto shoqëri dhe mikrokozmose të vogla lindin dhe 
personalitete që me ndërgjegje të hapur dhe të lirë 
kontribuojnë në kulturën me dimensione më universale 
sesa në atë lokale.

Një rast i tillë është fenomeni letraro-kulturor 
e politik Petro Marko që ka shënjuar gjithë skenën 
kulturore e politike të gjysmë shekullit të kaluar duke 
na lënë dëshmi të plota me veprat e tij të karakterit të 
çuditshëm e jo lehtësisht të përshkueshëm të shqiptarit 
modern. I ndërgjegjshëm se në galerinë e personazheve 
të veta më së shumti risjell atmosferën e njohjeve të 
para në jetë në fshatin e tij Dhërmi, në librin e tij 
madhor “Retë dhe gurët-Intervistë me vetveten” pohon 
me zë të plotë dhe pa mëdyshje se i përket me shpirt, 
por jo vetëm me të , por edhe me gjak, kulturës, gjuhës 
dhe kombit shqiptar sikur do t’u tregojë hartuesve të 
skenarëve më të vonshëm të telenovelave nacionaliste 
testamentin e vet por edhe përkatësinë e fshatit të vet. E 
çuditshme, për të mos thënë e paimagjinueshme që një 
shkrimtar të intervistojë vetveten për së gjalli, por ngaqë 
kumtet besoj që dëshiron të lërë janë të rëndësishme 
dhe ai vet e kupton me frymëmarrjen e rënduar se nuk 
ka kohë që të presë pyetje nga të tjerë , në një atmosferë 
Borhesiane në një shtëpi në bulevardin që mbante 
emrin e një njeriu në emër të të cilit në rininë e vet kish 
luftuar në Spanjë (Bulevardi Stalin-Sot bulevardi Zogu 
I), rrëfen pa asnjë mëdyshje 50 vjet histori e kulturë të 
socializmit të lodhur shqiptar.

Dikur njeriu që mban emrin e bulevardit ku ai 
ka shtëpinë i ka quajtur shkrimtarët si “inxhinierë të 
shpirtrave” ndoshta i nisur dhe i joshur nga ideja se 
shkrimtarët do ta ndihmonin të projektonte një nga 
ëndrrat më të vjetër të diktatorëve, modelimin sipas 
dëshirave të shpirtit njerëzor. Por Petro Marko, është 
ndryshe nga të tjerët, edhe pse vet ka luftuar për utopinë 
e komunizmit, ai është shumë njerëzor dhe universal 
dhe nuk bie në grackën që për dogmën të sakrifikojë 
ndërgjegjen. Në të kundërt në gjithë veprat e tij kërkon 
utopinë ta kthejë në shërbim të njerëzimit, ndaj nuk 
joshet nga subjekte të vogla dhe lokale por heronjtë 
e romaneve të veta i ka internacionalë. Janë të radhë 
shkrimtarët ballkanikë, në mos edhe ata evropianë që të 
kenë pasur një jetë të vrullshme por edhe një pjesëmarrje 
në disa nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit si ka 
qenë jeta e Petro Markos dhe aktiviteti i tij shoqëror, 
kulturor e politik. Lufta e Spanjës , internimi në Ustikë, 
përjetimi i burgjeve të komunizmit, dhimbja familjare 
për djalin, kthimi i veprave në karton, moslejimi i 
publikimit janë seri ngjarjesh të denja për të krijuar 
mllef e urrejtje por Petro Marko e tejkalon vetveten dhe 

habit dhe gjithë bashkëkohësit e vet. Ai ndërton një botë 
të vetën të ngjarjeve dhe personazheve ku Mbretëria 
shqiptare, Lufta e Dytë Botërore dhe Socializmi real 
shqiptar ngjajnë më tepër si dinozaurë të frikshëm për 
shkak se dhunojnë lirinë dhe ndërgjegjen e të gjithëve 
sesa i kanë ndonjë borxh shkrimtarit.

Në mes të fitores së krekosur të një populli të vogël 
që dilte nga lufta gjen mundësinë të përshkruaj ata që 
kanë pësuar disfatë njerëzorë në fatet e tyre dhe presin 
të pashpresë të kthehen në atdhe. “Qyteti i Fundit” 
është nga të vetmit romane në letërsinë shqipe që thyen 
konvencionet tradicionale bardhë e zi të personazheve 
dhe dashurinë dhe ndjenjat njerëzore i përshkruan si 
fllad që i përshkon të gjithë , të mundur dhe fitimtarë. 
Në Ustikë aty ku jeta njerëzore poshtërohet, ai rindërton 
sërish tempullin e dashurisë dhe si ballkanas që është 
mund të pritet që në zëmërin e sipër ta shkatërrojë, por 
në të kundërt ndodh çudia që shpirtërat njerëzorë edhe 
pse të munduar nga tallazet e nacionalizmit ballkanik, 
në fakt bëhen bashkë të pandarë duke projektuar një të 
ardhme më të mirë. Ç’gjë tjetër mund të dëshirojë një 

autor, sesa të depërtojë kaq thellë në shpirtin njerëzor 
e për rrjedhojë të jetë i lexueshëm për breza të tjerë. A 
nuk i përket përjetësisë një shkrimtar që përcjelulkumte 
të tillë?

Nuk ka rëndësi se në këtë 105 vjetor të lindjes së 
tij nuk gjen një monografi të plotë studimore të veprës 
së tij, e për më tepër askund të shkruar e zezë mbi të 
bardhë se është themelues i romanit modern shqiptar, 
as një emër rruge në Tiranë ku jetoi që nga vitet 30’ 
,e rëndësishme është se me veprën e vet madhore ka 
krijuar një gjeografi të shpirti rebel shqiptar që endet 
sa në brigjet e Ebros, në Ustikë , Vlorë, Labëri, Durrës 
e Tiranë si për të na kujtuar se në letërsi nuk vlejnë 
rekomandimet as emërimet por mesazhi dhe magjia e 
fjalës që bën sot e kësaj dite çdo të ri shqiptar në të 
gjithë hapësirat shqipfolëse ta ndjekë e ta lexojë Petro 
Markon, apostullin e shkrimtarisë shqiptare. Letërsia e 
vështirë dhe e mundimshme e një populli të vogël nuk 
mund të gjente një apostull më të mirë sesa Petro për 
të përcuar mesazhin e vet, ndaj ajo por edhe ne jemi me 
fat që kishim Petro Markon mes nesh.

105 vjet nga lindja e shkrimtarit Petro Marko

APOSTULLI 
I SHKRIMTARISË
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Plotësisht të vetëdijshëm se natyra e vërtetë e 
kohës mbetet një mister i padepërtueshëm, revista 
Life do të ripublikonte në mars të vitit 2012, 
një përzgjedhje fotografish të mrekullueshme të 
Gjon Milit duke i përshkruar si fotografi me një 
teknikë të shkëlqyer, të mbushura me momente, 
çaste dhe sekuenca që ofrojnë një koment të gjallë 
mbi marrëdhënien që rrëshqet mes njerëzve të 
thjeshtë dhe atyre të përkohshëm - ndoshta edhe 
të përjetshëm.

Në rastin më të mirë, fotografitë stroboskopike 
të Gjon Milit jo vetëm na rikujtojnë vizionin 
e Blake, por gjithashtu lartësojnë, me një sy të 
mprehtë, mrekullinë e realitetit të qenieve të 
ndjeshme që lëvizin përmes kohës dhe hapësirës. 

Ky artikull flet për një seri fotografish 
që fotografi me origjinë shqiptare Gjon 
Mili shkrepi kur vizitoi Picasson në jug të 
Francës në vitin 1949. Propozimi i Milit 
ishte të pozonte për një seri fotografish ku 
artistit i duhej të vizatonte në ajër duke 
përdorur një ndriçues elektrik në vend të 
mjeteve tradicionale. Picasso ishte gjithmonë 
i gatshëm të ndërronte metodë, nga 
format e larmishme tradicionale të artit, te 
eksperimentet më të guximshme për krijimin 
e figurave me materiale dhe forma nga më të 
paimagjinueshmet. I frymëzuar nga imazhi 
hipnotik i fotografisë eksperimentale të 
Milit, Picasso projektoi tridhjetë vizatime 
centaurësh, demash, profilesh greke dhe 
firmën e tij gjithashtu.  Kjo seri fotografish 
është realizuar nëpërmjet një teknologjie 
që mundëson dokumentimin e subjektit 
nëpërmjet dritës elektronike dhe një 
instrumenti të quajtur Stroboskop i cili bën 
që objektet në lëvizje ciklike të shfaqen të 
ngadaltë ose të pa lëvizshëm. Duke ndërthurur 
aftësinë teknike me atë artistike, Mili 
dokumenton brendësinë e procesit krijues të 
veprës ku subjekti zhvillohet nëpërmjet një 
veprimi pa fillim dhe pa mbarim. Ky proces 
krijues ndërtohet në një kohë që rri pezull, 
“stehende Zeit,” është nocioni që përdor 
Heidegger për veprimtari që zhvillohen në 
kohë, por që nuk përfundojnë, kjo bën që 
vepra të ndihet më tepër si një udhëtim se 
një produkt i përfunduar ose përfundimtar.  
Nisur pikërisht nga ky nocion, vendosa të 
zgjedh fjalën “proces” për ndërtimin e kësaj 
ekspozite duke menduar se procesi krijues 
është element thelbësor në veprimtarinë 
artistike të secilit prej nesh. Jam i sigurt që 
kjo temë nuk do të pengojë në krijimtarinë e 
asnjërit prej nesh, aq më tepër kur mendoj se 
sa e domosdoshme ka për të qenë në radhë të 
parë për studentët tanë.

Më lejoni të marr parasysh faktin se përtej 
krijimtarisë sonë, kemi zgjedhur gjithashtu 
të jemi edukatorë në një institucion ku në 
përgjithësi edukimi i artit bazohet në tipe të 
caktuara të diturisë ose në një mjeshtëri të 
caktuar, që hamendësohet të transmetohet 
nga një gjeneratë në tjetrën.  Roli i akademive 
para-avangardiste të artit ishte mjaft i 
mirëpërcaktuar. Atëherë kishin të bënin 
me kriterin e mirëthemeluar të mjeshtërisë 
teknike – në pikturë, skulpturë dhe media 
të tjera – që mund t’u mësohej studentëve të 
artit. Sot shkollat e artit kthehen pjesërisht 
te ky kuptim i edukimit të artit – veçanërisht 
në fushën e mjeteve të reja të komunikimit. 
Vërtet, fotografia, filmi, videoja, arti dixhital e 
me radhë kërkojnë aftësi të caktuara teknike 
që shkollat e artit mund t’i mësojnë. Por 
natyrisht, që arti nuk mund të thjeshtohet 
te shuma e aftësive teknike. Pra lind pyetja: 
çfarë lloj dijeje dhe mjeshtërie transmetohet 
nga shkollat bashkëkohore të artit sot? Kjo 
pyetje, siç e dimë të gjithë, prodhon shumë 
konfuzion. Ja pse tashmë ne e shohim 
rishfaqjen e diskursit mbi artin si një 
formë të diturisë – një diskurs që bëhet i 
pashmangshëm kur flasim për procesin krijues 
në art. Ndaj propozoj ta kthejmë hapësirën e 
ekspozimit në një hapësirë eksplorimi ku të 
mund të ndihet procesi krijues i veprës më 
tepër se përkufizimi final i saj. 

KLUBI I POEZISË
NJË MBRËMJE POETIKE PËR 
SADIK BEJKON

Javën që shkoi poeti, e studiuesi Sadik 
Bejko ka qenë i ftuar në Klubin e 
Poezisë, që drejtohet nga Rexhep Shahu. 
Bejkos i është kushtuar një mbrëmje 
poetike duke rikthyer vëmendjen në një 
zë të rëndësishëm të poezisë shqiptare, 
sidomos të viteve ’70, por dhe me vëllime 
poetike si “Kënga e Salomonit” ku 
lirizmi është tërheqja personale për këtë 
autor. “Unë vazhdoj ta admiroj Sadik 
Bejkon për poezinë, shkrimet dhe për gjithë ligjërimin e tij publik, 
si një nga zërat e pakët që dëgjohet nga të gjithë”, tha organizatori 
i Klubit, Rexhep Shahu duke kujtuar dhe angazhimin e poetit në 
kujtesën për poetin martir Havzi Nela, në ditën e përurimit të bustit. 
I vlerësuar për erudicionin, dhe njohës i thellë i letërsisë botërore dhe 
asaj shqiptare, Bejko është angazhuar edhe në njohjen e sivëllezërve 
të tij të dënuar e pushkatuar nga diktatura, si Vilson Blloshmi e Genc 
Leka, ndër të rrallat raste të evidentimit të plotë të profilit të tyre 
poetic e letrar. 

DIANA ÇULI ME ROMANIN E RI
“NJË VRASJE NË KRYEMINISTRI”

Tri gra…një Kryeministre, një detektive 
dhe sekretarja e përgjithshme. Ngjarjet 
në romanin më të ri të shkrimtares 
Diana Çuli, botuar nga shtëpia botuese 
“Dudaj” këtë herë, koklaviten keq! 
Shumë për të hetuar, shumë për të 
zbuluar…sepse pas romanit “Hoteli i 
drunjtë” shkrimtarja vjen sërish me një 
roman thriller, por kësaj here ngjarjet 
zhvillohen në hapësira më të mëdha e 
me komplote ndërkombëtare, ku vërtiten personazhe gjithashtu të 
mistershëm, të thjeshtë në dukje, të dashur, por të dyshimtë e shpesh 
të pakuptueshëm. Në zyrat e Kryeministrisë gjendet i vdekur një 
punonjës i rëndësishëm. Është një vdekje e natyrshme apo një vrasje 
me shumë pikëpyetje nga pas? Kush është fajtori? Këtë enigmë duhet 
ta zgjidhë Beti Duka, këshilltarja e re për kulturën e ngarkuar me 
misionin e dyfishtë për të hetuar mbi këto dyshime. Një udhëtim 
marramendës nëpër Ballkan, ku kufijtë e padukshëm të të fshehtave 
zgjerohen drejt një misteri edhe më të madh e të ndërlikuar. 
Personazhet, veçanërisht Beti Duka, heroina kryesore, ndeshen me 
shumë rreziqe, të panjohura, që zgjerohen gjithnjë e më shumë. Fundi 
është tejet i papritur dhe i pazbuluar, gjë që e bën romanin një thriller 
vërtet interesant. Aq më tepër që këto ngjarje ndodhin në disa shtete 
rreth nesh. Duket se autorja i njeh mirë vendet ku i çon personazhet. 

“DJALLI KOMIK” I ZIJA ÇELËS 

Jo rrallëherë letërsia është lojcake. Ajo 
të merr në duar dhe të shtyn në rrjedha 
që as i ke menduar. Po aq zemërgjerë. Të 
ofron qindra lexime, duke qenë gjithnjë 
e re. Duket se kjo ka ndodhur edhe me 
romanin më të ri të Zija Çelës, “Djalli 
komik”, i cili sapo ka dalë në qarkullim 
nga shtëpia botuese “Toena”, që pati 
takimin e parë me lexuesin në ditët e 
panairit të librit në Tiranë. Për botuesen 
Irena Toçi, Zija Çela është një nga zërat 
më të rëndësishëm të letërsisë shqipe, 
mendim ky që mbështetet nga të tjerë emra të letrave shqipe si 
Mehmet Kraja, Rudolf Marku, etj.. Dhe jo me pa të drejtë, pasi Zija 
Çela zgjedh të na flasë për raportin e njeriut me pushtetin, raportin e 
individit me shoqërinë, raportin me vetveten, përmes ca ngjarjesh të 
çuditshme, që duket se ndodhin në një tjetër botë, në një tjetër jetë, 
por që ka qëlluar të jenë edhe parashikime ngjarjesh në këtë bitin 
tonë të prekshme. Për ata të paktit, që kanë pasur fatin ta lexojnë që 
në dorëshkrim romanin më të ri të shkrimtarit, ai nuk është thjesht 
libri i radhës.

LIBRA TË RINJ & KLUBI LETRAR

TË KRIJOSH 
MBI NJË 
KOHË, PEZULL
Nga ILIR KASO

PROÇES
26 NËNTOR - 16 DHJETOR

FAB - ZENIT - KALO

Artistët:
Albes Fusha -  Ardian Isufi - 
Ardian Pepa - Edison Çeraj 
- Edmond Gjikopulli - Ergys 

Krisiko - Ermal Baboçi - Fatmir 
Miziri - Florian Haxhihyseni 

- Gazmend Leka - Harri Aleksi - 
Kreshnik Xhiku - Merita Selimi - 
Mikel Temo - Orlis Vathi - Sadik 

Spahija - Shpëtim Kërçova 
- Viktor Ferraj - Vladimir Llakaj - 

Vladimir Myrtezai

Universiteti i Arteve dhe Fakulteti i 
Arteve të Bukura organizon aktivitetin 
kulturor me titull “Proçes”. Ky aktivitet 
ndërthur proçesin krijues me atë 
pedagogjik dhe shkencor, duke 
mundësuar simpoziume, punëtori dhe 
biseda të hapura mbi çështje të artit 
dhe pedagogjisë.
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Për punë teatri jam kokë e këmbë diletant, barbar 
diletant madje. Për të vajtur në teatër nuk më mbetet 
kohë fare, sidomos kur jam në Suedi, ku kohën e kam 
më të kursyer se kudo gjetiu; nuk jam shikues i rregullt 
e i përkushtuar i teatrit, edhe për një arsye tjetër: nuk e 
marr vesh mirë atë që flitet aty, kuptoj diçka ndërmjet 
50 e 80 përqindshit, në varësi të akcentit të veçantë të 
aktorëve dhe akustikës së sallës.

As për Beketin [Beckett] nuk dija shumë gjëra. 
Vërtet vite të shkuara pata parë Në pritje të Godosë, 
pata lexuar do tregime të tij të stilit absurd, dhe pata 
ndjerë se ai mund të hynte në radhën e atyre që quhen 
mjeshtër klasikë. Por thellësinë dhe madhështinë e 
fuqisë së tij artistike munda ta përvijoj vetëm kur lexova 
një letër për Beketin, që Vaclav Haveli [Václav Havel] 
e shkroi pasi doli nga burgu. Për Havelin Beketi ishte 
Perëndi e zbritur nga Olimpi, kurse mua, një fizikan i 
thjeshtë e vdekatar, po më binte për hise t’ia dorëzoja 
këtë letër. Mirëpo, për dorëzimin e letrës, qysh në fillim 
më dolën do pengesa. Beketi nuk kishte kurrfarë adrese 
postare. Pas hulumtimesh, që më morën goxhá kohë, 
rashë në gjurmë të agjentit të tij letrar (në të vërtetë, 
tek ai më shpuri një miku im, aktori Ivo Palec) i cili më 
tha, se do të bëja mirë, që letrën për Beketin t’ia dërgoja 
me postë restante botuesit të tij në Paris. Si shkrova 
veçan do rreshta në frymë shoqërore, ua nisa atyre. Nuk 
kaloi shumë dhe mora përgjigjen e Beketit, së bashku 
me një letër të shkurtër, që duhet t’ia dorëzoja Havelit. 
Ende duke e marrë si diçka të zakontë,  pa e ditur se 
isha bërë lajmëtar ndërmjet një Perëndie dhe një njeriu 
vdekatar, nuk ma mori mendja se shënimi i shkruar 
me bojë të zezë, me shkronja të imta, të ntrashura fort 
në letër prej dore njeriu të moshuar, do ta ngazëllente 
marrësin aq fort. Vaclavi vërtet u ngazëllye pa masë: 
e ndjeu veten krenar dhe letrën e Beketit e vuri në 
xham, në mënyrë që ta soditnin të gjithë miqtë e vet. 
Kryehyu Beket kishte zbritur poshtë në Tokë dhe i 
kishte shkruar disa rreshta me dorën e tij. Unë, nga ana 
ime, i dërgova Beketit një pusullë të shkurtër për t’i 
thënë sa ngazëllim kishte ngjallur përgjigja dhe libri 
që ai i solli Havelit. Beketi u përgjigj edhe ai me një 
pusullë të shkurtër, bashkangjitur me një çek të majmë 
për Fondacionin Karta 77.

I shkrova prapë për ta falënderuar, dhe me kaq 
kapitulli i Beketit u mbyll – për aq sa kishte të bënte me 
mua, si i pafé e shpirt mëkatar që jam. E, megjithatë, 
më duhet të them se iu betova vetes që, me rastin e 
parë, pa tjetër do të shihja ndonjë pjesë të Beketit.

*  *  *

Në vjeshtën e vitit 1983 m’u dha t’i hyj teatrit me 
zulmë të madhe, matanë perdes së skenës. Jo si spektator 
– po si, kush isha unë? As agjent teatri, as regjisor, as 
aktor, as dramaturg e as drejtor teatri. Thjesht, njerí që 
nuk shihja shfaqje teatrore.

Iu luta Havelit të shkruante një mini-pjesë për një 
mbrëmje në një teatër, të planifikuar për muajin tetor 
dhe të organizuar prej disa prej aktorëve më të shquar 
suedezë në Stokholm.

Vaclavi mirënjohës pjesën teatrale ma solli, dhe 
kështu, pa pritur e pa kujtuar, u gjenda mes veprimtarishë 
dhe një mjedisi krejt të panjohur për mua. Të gjithë të 
panjohur: regjisori, drejtori i teatrit, aktorët e aktoret, 
asistent-regjisorët, agjentët teatrorë, si dhe të gjithë 
ata, që ende nuk i kam pjekur, përkthyesit, punonjësit e 

sallës, ata të biletarisë dhe reklamës; për mua kuturisje 
e vërtetë, madje e pandalshme. M’u kujtuan xhindet që 
dalin nga shishja. Kush ka kënduar rrëfenja orientale, e 
di sa e vështirë është t’i mbledhësh prapë e t’i mbyllësh 
në shishe.

Rreth 5-6 javë para premierës, më shkrepi një 
mendim: të shtypnim një fletë-palosje, me siguri do të 
pritej mirë. Ideja ime ishte të botonim letërkëmbimin e 
Havelit me Beketin, dhe këtë e bisedova me regjisorin 
Stefan Böhm. Ai ma pëlqeu idenë dhe u tregua 
entuziazt, sidomos pasi i këndoi vetë të dyja letrat. Po si 
i kishin rënë në dorë Havelit? Natyrisht, prej meje. Dhe 
përse ato letra ndodheshin tani në dorën time? Doemos 
del nevoja ta sqarojmë, se jetojmë në një periudhë 
normalizimi, që është thellësisht jonormale, aq sa unë 
nuk mund t’ia dërgoja letrën e Havelit, me atë deklaratë 
të rëndësishme që përmbante, një adrese të pasigurtë 
pariziene dhe, po ashtu, nuk mund t’ia përcillja Havelit 
përgjigjen e Beketit pa i bërë një kopje, për ta patur në 
rast se nuk i binte në dorë.

Me shërbimin postar suedez nuk kam përvojë edhe 
aq të mirë. Kam patur letërkëmbim të shpeshtë me ta, 
duke harxhuar disa mijëra korona suedeze për letra të 
humbura, të postuara prej meje drejt Lindjes dhe Jugut 
e që nuk mbërrinin në vend. Mirëpo, për botimin e dy 
letrave më duhej pëlqimi i të dy autorëve. Haveli ma 
dërgoi menjëherë. Beketit i bëra një kërkesë tjetër, duke 
i shpjeguar si kishte ndodhur që kisha një kopje të letrës 
e që duhej për programin e asaj mbrëmjeje. Autori i 
dramave të teatrit absurd nuk pa asgjë absurde në 
kërkesën time. I shkrova që mundësisht të më përgjigjej 
me telegram a me telefon dhe kështu, një mbrëmje, më 
ra zilja e telefonit.

- Samuel Beketi jam, - dëgjova një zë të thellë njeriu 
të mplakur.

U shtanga, por m’u dha të mendoja sa do të ishte 
shtangur vetë Vaclav Haveli në atë çast.

- A mund të flas me Z. Janouh?

- Uuunë jaaam, - mezi belbëzova.
- E mora letrën tuaj. Natyrisht, mund ta botoni 

letrën time dërguar Vaclav Havelit. Po, të të pyes një 
herë, si është ai?

Beketi ia shqiptoi emrin me një tingëllim frengjisht, 
vaklavel. Dihet se francezët e kanë problem shqiptimin 
e H-së nistore, vështirësi që mund të krahasohet me atë 
të kinezëve, të cilët nuk e shquajnë në shqiptim R-në 
nga L-ja.

- Bëjini të fala prej meje, ju lutem.

Zura t’i flas për Havelin dhe, me që unë nuk jam 
Haveli, dhe prandaj edhe i hutuar disi më pak nga 
thirrja telefonike e Beketit prej Olimpit të tij, më 
shkrepi një ide (Mua kurrë nuk më shterojnë idetë. Si 
ishte ajo sarkazma e hollë e Ostap Benderit: idetë – 
tonat, paratë – tuajat): 

- Zoti Beket, a ka mundësi që në atë mbrëmjen e 
Stokholmit, të luajmë edhe pjesën tuaj  Katastrofa që ia 
keni kushtuar Vaclav Havelit? (Më duket se edhe unë 
ashtu ia shqiptova, “vaklavel”) 

- Pa tjetër mund ta luani, po ua jap pëlqimin qysh 
tani, kurse tekstin e pjesës do t’jua dërgoj së shpejti.

*  *  *

Regjisori Böhm sa nuk po fluturonte nga gëzimi. 
Premiera botërore e të parës pjesë të shkruar prej 
Havelit mbas katër vjetësh burgu dhe premiera suedeze 
e pjesës së Beketit – të dyja bashkë në një mbrëmje 
dhe të dyja bashkë besuar një regjisori të ri të një teatri 
të vogël “Fria Proteater” – për më tepër në një sallë të 
madhe teatri qyteti, që ne po kuturisnim ta mbushnim 
plot e përplot.

Mirëpo, unë këtu nuk e kam fjalën te mbrëmja 
jonë, e kam fjalën te Beketi. Rreth dy javë para natës së 
parë të shfaqjes më telefonoi një kritik teatri suedez i 
mirënjohur. Kishte takuar Beketin në Paris dhe kishin 
biseduar për mua.

SI KAPËRCEVA RRETHIMIN PËR 
TË TAKUAR SAMUEL BEKETIN

Në vitin 1982, Samuel Beket i kushtoi një dramë të re të titulluar Katastrofa, 
Vaslav Havelit, i cili në atë kohë ishte një i burgosur politik në Çekosllovaki, i 
dënuar me katër vite e gjysmë për “veprime subversive”. Havel e falënderoi 
Beketin që i kushtoi dramën Katastrofa. “Për një kohë të gjatë pas kësaj,” 
shkruan ai, “në burg më shoqëroi një gëzim dhe emocion i madh, i cili më 
ndihmoi të jetoja midis gjithë pisllëkut dhe poshtërsisë”.  

Kur Havel u lirua vitin tjetër, ia ktheu nderin Beketit duke i kushtuar një 
dramë të titulluar Gabim. Kjo është diçka pak e njohur nga karriera e të dy 
shkrimtarëve. Dramat u luajtën bashkë në Stockholm në vitin 1983 dhe u 
botuan për herë të parë në vitin 1984, në revistën Indeksi mbi censurën. 

Personi i parë që i kërkoi Havelit të shkruante një dramë kur doli nga burgu, 
ishte miku i tij, František Janouch, një fizikan bërthamor, të cilit i kishin dhënë 
azil politik në Suedi, në vitin 1974. Më vonë ai themeloi Fondacionin Charter 
77, për të mbështetur lëvizjen e disidentëve në vendlindjen e tij.    

Pas lirimit të Havelit, Janouch shërbeu si ndërmjetës në një shkëmbim let-
rash midis Beketit dhe kolegut të tij dramaturg. 

Janouch-it më pas i erdhi një ide. Ai i kërkoi Beketit nëse mund ta vendos-
nin në skenë Katastrofën, së bashku me Gabimin. “Regjisori i shkriu në një 
shfaqje, që njerëzit të cilët nuk i njihnin këto drama, ta kishin të vështirë të 
dallonin se ku mbaronte Haveli dhe ku fillonte Beketi”.

FRANTIŠEK JANOUCH, një fizikan bërthamor, tregon peripecitë e një udhëtimi për të takuar dramaturgun e 
famshëm SAMUEL BECKETT në Paris me porosi të mikut të tij VÁCLAV HAVEL 
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- Si ia dole të lidhesh me të? - më pyeti. - Beketi 
u bën bisht njerëzve, nuk takon kërkënd dhe jeton 
krejtësisht i mbyllur në botën e vet.

Druaj se përgjigja ime nuk mbushi mendjen. 
- Si nismëtar shërbeu Haveli; unë as nuk e kisha 

haberin për madhështinë e Beketit, për të si fenomen i 
jashtëzakonshëm në botën e teatrit – unë kujtoja se ai 
qe një vdekatar i zakonshëm, si të gjithë.

Për të mos hyrë në hollësi të panevojshme: ne 
këmbyem letra për të drejtën e autorit, unë i dërgova një 
informacion për mbrëmjen me shfaqjen e suksesshme 
në Stokholm dhe – në shenjë falënderimi ndaj Beketit 
për mirëkuptimin dhe ndihmesën e tij – i shkrova se 
do t’i dërgoja një print punimi në grafikë, të frymëzuar 
prej pjesëve të tij, dhe të bërë prej një piktori çek.

Ai më falënderoi ende pa e marrë dhuratën – kurse 
një muaj më pas tubi me printin e  grafikës m’u kthye 
mbrapsht në Stokholm. Botuesi në Paris e kishte 
ridërguar pakon rekomande me adresën e shtëpisë së 
Beketit, por ai nuk kishte vajtur në postë për ta marrë. 
Me këtë mënyrë ia mora vesh adresën e shtëpisë në 
Paris.

Beketi nuk kishte pse të bëhej merak fare: unë 
nuk do t’ia tregoja adresën askujt mbi dhé dhe do ta 
respektoja inkonjiton e burrit të moshuar.

Pasuan dy letra të tjera të shkurtra. Beketi më njoftoi 
adresën e një botuesi tjetër për t’i dërguar printin e 
grafikës. Kur e mori, më falënderoi përsëri me letër.

Po bëhesha gati për të kaluar fundjavën e 1 prillit 
në Paris. Kisha patur një si mbledhje diku në Zvicër 
– kurse Parisi është qytet i këndshëm për të kaluar 
fundjavën, sidomos kur kostoja e biletës së avionit për 
në Zvicër është njëlloj edhe kur kalon nga Parisi.

Nuk e di sesi më shkrepi: i shkrova Beketit se do të 
vija në Paris, dhe se do të doja të trokitja në derën e tij, 
nëse nuk do të ma merrte për serbesllëk të tepruar; doja 
ta falënderoja personalisht për gjithçka pati bërë për ne. 
Nëse qe e volitshme për të, a do të linte një njoftim në 
adresën time të Parisit, mundësisht?

Në Paris, unë kam kafazin tim të vockël, një 
papafingo të ngrohtë në Lagjen e Hebrenjve, rreth 
150 metro larg Rue de Rivoli. Me thënë të drejtën, 
papafingoja e ngrohtë nuk është e imja, unë kam vetëm 

çelsin e saj, si dhe një ftesë të përhershme për ta përdorur 
sa herë vij në Paris. Atje hyj si në shtëpinë time, portieri 
më përshëndet si me qenë banor i rregullt… Ç’mund 
të them tjetër? Përfytyroni qoshen më romantike të 
Parisit.

Mbërrita në Paris të premten në mbrëmje. Në 
dhomë më priste një pusullë e Beketit.

Ai do të ishte në hotelin PLM Saint Jacques, të 
djelën më 1 prill në orën 11. “Ejani, po të keni mundësi”.

Zakonisht, në Paris nuk kam as edhe një minutë të 
lirë. Kam shumë të njohur, po dhe restorante të mira ka 
shumë, e po ashtu edhe ekspozita interesante sa të duash.

Është mbrëmje të shtune – papafingoja ka një 
mungesë të ndjeshme, e cila mund të shihet edhe në 
mënyrë dialektike e të kthehet në të kundërtën e vet, në 
epërsi të madhe: nuk ka telefon. Gjithmonë më duhet 
ta kem xhepin plot me monedha si dhe durim derri 
për të pritur sa të lirohet kabina telefonike. Kabinat 
telefonike në Paris më ngjallin, herë pas here, një farë 
ndjenje të mbrapshtë raciale – nuk mund ta merrni 
me mend sa e tjerrin muhabetin arabët, dhe dihet se 
telefonat praktikisht përdoren pa pushim prej arabëve.

Kështu, pra, të shtunën në mbrëmje dola për të 
bërë një numër telefonatash. Po shkonte ora dhjetë. 
Një gjysëm ore më pas, arabi, që më ra për pjesë, liroi 
kabinën. Bëra telefonatat dhe lashë disa takime. Më 
mbetën edhe disa franga. I telefonova një miku, një 
kolegu fizikan me emër muzikor, Franc Lehar. Më tha 
të merrja trenin e parë dhe të shkoja tek ai. Shtëpia e 
tij e re ishte në përfundim e sipër, dhe veç kësaj, sapo 
kishte ardhur nga Bota e Re një miku ynë i përbashkët, 
të cilin nuk e kisha parë prej vitesh. Kundërshtimi im, 
se kisha lënë shumë takime të tjera dhe nuk kisha kohë 
fare, u hodh poshtë energjikisht me porosinë e rreptë 
“merr pizhamat dhe furçën e dhëmbëve, pas një ore më 
ke në stacion”. Harrova t’ju them se Fransuai banon 
rreth 40 km jashtë Parisit, po dhe ishte orë e vonë e së 
shtunës në mbrëmje … Por e mira është se Metroja nuk 
të lë në baltë, trenat e saj janë të shpeshtë dhe të shpejtë. 
Në stacion sosa para mikut tim. Arrita, për habinë time 
vikinge, të mbledh do bisqe të njoma me lule qershie të 
egër për zonjën e shtëpisë.

Habi e madhe, para pak ditësh isha larguar nga 
Suedia plot ngrica, kurse këtu pranvera kishte çelur me 
të gjitha.

Ndenjëm shtruar dhe u fjalosëm me gotat e konjakut 
përpara e me zjarrin e kërcunjve të thatë në oxhak.

- Duhet të ngrihemi në orën tetë të mëngjesit, - 
thashë unë, - Beketi më pret më njëmbëdhjetë.

Një dush me ujë të ftohtë akull më nxori gjumin e 
më këndelli. Në garazh – befasi e pakëndshme: bateria 
e makinës kishte rënë plotësisht.

Duhet të shkoja pa tjetër, Vaclavin nuk mund ta 
zhgënjeja kurrsesi. Zura të mendoj si t’ia gjeja çaren, si 
të arrija në Paris nga ky cep i humbur këtë mëngjes të 
djele, kur e gjithë Franca ende fle.

I pata telefonuar Havelit të shtunën në mbrëmje për 
t’i thënë se do të takoja Beketin. Ma ktheu me thumb 
se ai vetë nuk do të guxonte të takohej me të,  dhe se, 
përveç kësaj,  nga emocioni për mua, atë natë nuk do të 
mbyllte sy fare.

Vumë aparatin për të ngarkuar baterinë dhe sa nuk 
po më këputeshin nervat tek shihja se akrepi i orës sime 
të dorës lëvizte me shpejtësi, kurse gjilpëra e aparatit 
mezi luante vendit. Pas njëzet minutash, miku im 
fizikan erdhi në përfundimin se, me një çikë fat, makina 
do të na shpinte deri në stacionin hekurudhor pa u 
bllokuar, nëse ne e shtynim vetë nga mbrapa teposhtë 
rrugës për ta ndezur.

Sukses! Ia shkelëm si të krisur rrugëve të ngushta, 
por, kur po i afroheshim stacionit, trau i ndalim-kalimit 
qe ulur. Po hynte treni për në Paris. Tjetri vinte pas një 
ore.

- Jepi, vrap, dil nga nënkalimi matanë, ke për ta 
kapur.
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U hodha me furi drejt stacionit, por ndërmjet meje 

e trenit kisha një rrethojë pothuaj dy metro të lartë, 
të mbyllur gjithandej, pa kurrfarë vrime për t’u futur. 
M’u duk vetja si ai personazhi i një rrëfenje autori tonë 
klasik, që çelsin e qenefit në dorë e kishte, e megjithatë 
… Të dalë ku të dalë, thashë me vete, iu ngjita rrethojës 
dhe rashë matanë. Dy gra më përshëndetën me 
duartrokitje. U kapa pas derës së vagonit të fundit dhe 
shtypa butonin për të hyrë.

Fryma më erdhi në vend, kur po i afroheshim Parisit. 

Në stacionin Chatelet – një telash tjetër. Nga nguti 
e hutesa, nuk u kujtova se isha pa biletë. Automati 
magnetik i kontrollit nuk më hapej. Nuk dilja dot. 
Mirëpo më ndriti ylli i shpëtimit nga ky siklet – një 
zezak i gjatë, të cilit iu ngjesha për mbrapa dhe kalova 
ngjitur me të. Ai u shtang nga habia, por nuk foli. Edhe 
unë nuk bëj zë kur të tjerët e tjerrin muhabetin në 
telefon.

Më pas punët shkuan fjollë: bëj një dush, ndërrohem 
dhe mbërrij tamam në kohë te vendi i takimit. Zë vend 
ndenjur në foajenë e hotelit, me sytë te dera, dhe rri e 
vras mendjen: A do ta njoh për fytyrë? Po ai, si do të 
më njohë?

Befas, një burrë plak i gjatë, me flokë të dendur të 
thinjur të qethur karé, i veshur me xhaketë lëkure dhe 
triko të trashë Aran, erdhi drejt meje: - Zoti Janouh?

Shkuam për kafe. Samuel Beketi porositi dy herë 
ekspres dyshe.

Folëm e folëm për afro një orë. Me thënë të 
vërtetën, më shumë fola unë. Ai më kërkoi t’i rrëfej 
për mbrëmjen e organizuar në Stokholm, për shfaqjen 
e Katastrofës, dhe për situatën në Çekosllovaki. E 
njihte fare pak, interesimi i tij qe vërtet i madh. I fola 
për Vaclav Havelin, për burgimin e tij, për përvojën 
me autoritetet, të cilët i dhanë leje për të shkuar në 
Nju Jork për premierën e njërës prej pjesëve të tij. Se 
ç’luante në këtë mes, dardha e kishte bishtin mbrapa, 
dhe Haveli nuk e pranoi. I rrëfeva sesi njerëzit i luanin 
pjesët e tij në apartamente private, ia botonin librat 
me kopje dorëshkrimesh të daktilografuara. I rrëfeva 
për Fondacionin Karta 77. Nuk m’i ndante sytë as 
edhe për një çast, përpinte i përqendruar çdo fjalë, dhe  
tronditjen ia tradhtonin vetëm duart e mplakura gjithë 
rrudha e damarë. - Si u lidhe ti me këto punë, - më 
ndërpreu papritmas.

E kuptova se më kishte marrë për suedez. I 
shpjegova shkurt përse nuk isha suedez, përse zor se 
mund të bëhesha i tillë në këtë jetë.

Zumë të flasim për pjesët e tij. E ndjeva sa me zor 
i punonte kujtesa; për shembull nuk e mbante mend 
mirë në kishte qenë në Pragë për premierën e pjesës Në 
pritje të Godosë.

M’u dha t’ia kujtoja se edhe e shoqja kishte qenë e 
pranishme atje. Ai e kaloi fjalën tek e sotmja, pjesët po 
i luheshin në teatrot e Broduejt në Nju Jork, tha, dhe, 
kishte dëgjuar se edhe do pjesë të Vaclav Havelit po 
luheshin atje. E pyeta çfarë e kishte frymëzuar për t’ia 
kushtuar Katastrofën Havelit. U duk sheshit se ra në 
siklet – gishtërinjtë e gjatë të dorës zunë të trokitnin 
më shpejt në pllakën e mermertë të tavolinës. - I kam 
lexuar pjesët e tij. Desha të shpreh përkrahjen time për 
të, dashamirësinë time, solidaritetin tim…

Biseda jonë ngriu pezull. Nuk desha të zbres në 
vogëlsira ose ta lodh.

I përmenda Operën për tre grosh të Havelit dhe 
i thashë se ajo do të shfaqej vitin e ardhshëm në 
Festivalin Teatror të Parisit. Nga çanta e dorës nxora 
dorëshkrimin e përkthyer në frengjisht. Beketi e mori, e 
shfletoi, dhe më pyeti: - A mund ta mbaj për ta kënduar 
më vonë?

Unë bash këtë doja. Mendimi i Beketit dhe fjala e 
tij mund të ndihmonte që Hirushja e dashur e Havelit 
të hynte në botën e madhe. - Si jo, pa tjetër, - i thashë.

- Do t’ju shkruaj, - më tha.
- A mund t’ju bëj disa fotografi, - e pyeta. Më 

dha një vështrim habie. - Për t’ia ilustruar gjithë këtë 
takim Havelit. - Natyrisht, po, po, bëji, - u përgjigj me 
një buzagaz paksa të hutuar, si u ndodh zakonisht të 
gjithëve në të tilla situata.

Me aparatin tim “Rollej”, në madhësi xhepi, i bëra 
dy foto. Si e lashë aparatin mënjanë, Beketi u këndell 
në fytyrë, si më parë.

- Nuk po ju mbaj më gjatë. Ju jam mirënjohës 
për këtë takim dhe për mundësitë që më dhatë t’ju 
falënderoja drejtpërdrejt.

Beketi më ndërpreu pa fjalë, vetëm me një gjest dore, 
që mezi binte në sy. Desha të paguaj kafetë. Nuk më la, 
thirri kamerierin, dhe i dha një kartëmonedhë njëqind-
frangshe, të nxjerrë nga xhepi e të mbajtur shuk në dorë 
qysh më parë. Këmbyem edhe dy tri fjalë në pritje të 
kamerierit, që nuk po vinte. Pas pak, Beketi thirri një 
kamerier tjetër dhe me inat i tha “më jep kusurin” në 
frengjisht. Kamerieri i parë u kthye me kusurin dhe i 
kërkoi falje. Beketi i numëroi prapë paratë në tabaka 
dhe i dha diçka për bakshish.

U ngritëm dhe morëm për te dalja. Më dha dorën e 
ma shtrëngoi fort.

- Ju uroj mbarësi në gjithë punët tuaja dhe jepini të 
falat e mija të përzemërta Vaclav Havelit.

*  *  *

Atë mbrëmje ia rrëfeva këto një francezeje, dikur 
aktore teatri.

- Paskeni takuar Beketin? Po e sajon, më duket. 
Nuk kam pjekur ndonjë, që të jetë fjalosur sy më sy me 
Beketin.

Nxora nga xhepi pusullën e ftesës. Ajo e lëçiti gjithë 
me dyshim dhe më la përshtypjen se donte ta verifikonte 
nëse qe e shkruar me dorën e tij. Gjatë pjesës tjetër të 
mbrëmjes me të, një pjesë të admirimit për Beketin ma 
kaloi mua, me që ia kisha dalë mbanë ta takoja.

Që hyra në botën e teatrit ia quaj për nder Vaclav 
Havelit. Pa të, kurrë nuk do ta kisha takuar Beketin.

Post Scriptum: nga një letër e Vaclav Havelit për 
mua:

“1.4.1984: Në orën 11 Zdenek Urbanek dhe unë po 
mendonim për ty si re në bisedë me S.B. (Zdeneku një 
herë më tha, se më kishte zili vetëm e vetëm për letrën, 
që kisha marrë nga S. B. Unë iu përgjigja: “Shko bëj 
burg katër vjet me radhë dhe mbase merr një letër të 
tillë edhe ti!”)

(Maj 1984)

Përktheu nga anglishtja  
ABDURRAHIM MYFTIU

SI KAPËRCEVA RRETHIMIN PËR 
TË TAKUAR SAMUEL BEKETIN
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