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Shkrimtari Ridvan Dibra, një nga tre autorët e përzgjedhur në finalen e “Balkanika 2017”, në një vit intensiv me 
letërsinë: sapo ka botuar romanin e ri provokues “Dashuritë e virgjëreshës Madalenë”; përkthehet në Francë duke 
tërhequr vëmendjen e kritikës, deri në listën e ngushtë të veprave të selektuara për çmimin e përkthimit...

RIDVAN DIBRA
REALITETI YNË I EGËR MBI QENIEN 
SHQIPTARE DUHET TË NXISË 
REAGIME TË DENJA LETRARE

Intervistoi: Violeta Murati

Ishit shumë pranë çmimit “Balkanika 2017” që u 
nda pak ditë më parë, megjithatë vepra juaj kaloi 
nëpër një mbresë të veçantë duke u paraqitur si një 
roman dinjitoz e cilësor, krahas shkrimtarëve të 
tjerë ballkanas. Mbi këtë mundësi, në kontekstin 
e letërsisë ballkanike, a mendoni se kemi njohje të 
mjaftueshme?

Në fakt, ishin tre shkrimtarët e përzgjedhur në finale; 
mes tyre edhe unë. Por përtej kësaj ngjarjeje që ka 
rëndësinë dhe simboliken e vet, mendoj se Letërsia 
Shqipe nuk ka njohjen e merituar dhe të mjaftueshme, 
qoftë edhe në “kontekstin e letërsisë ballkanike”, siç 
shpreheni ju.  Dhe unë kam dëshirë të besoj se arsyet e 
kësaj mungese komunikimi janë më shumë të një natyre 
joletrare. Që herët, në kundërshtim me zëra pesimistë e 
snobë, kam thënë se Letërsia e Sotme Shqipe ka vlera e 

zhvillime mjaft interesante, që meritojnë të përhapen e 
të njihen edhe përtej “katundit” tonë.  Dhe nuk ka se si 
të ndodhë ndryshe: gjithë kjo trysni që ushtron realiteti 
ynë i egër mbi qenien shqiptare, detyrimisht do të nxisë 
edhe reagime të denja letrare.      

Krijimtaria juaj, veprat, duken të thjeshta, dhe 
ndoshta ashtu janë. Ngjashëm keni thënë: “Arti 
nuk është i thjeshtë sepse dëshiron të jetë i thjeshtë, 
por sepse dëshiron të jetë art.” Me këtë përsiatje të 
huazuar mund të vështrohet një nga romanet më të 
vlerësuar, Legjenda e vetmisë, botuar në vitin 2012 nga 
“Onufri”, me një çmim kombëtar në Kosovë, “Rexhai 
Surroi” 2012. Në të njëjtën linjë duket se ka shkuar 
edhe Ministria e Kulturës, kur e përzgjodhi mes 
pesë autorëve shqiptarë për t’u përkthyer në gjuhë 
të huaj. Ky është i pari projekt që vjen zyrtarisht, si 

një interes shtetëror, për ta njohur letërsinë shqipe 
jashtë kufijve, në një kohë kur mjaft vende të tjera, 
“njohjen” e kanë proces natyral të financimit në një 
kulturë tjetër. Pse për shkrimtarët shqiptarë vazhdon 
të mbetet një lloj ngërçi botimi i lirë, jashtë kufijve?

Po, ashtu jam shprehur. Gjithnjë duke pasur në 
mendje idenë se nën një sipërfaqe në dukje të qetë 
e të thjeshtë mund të fshihen thellësi provokuese e 
joshëse, të cilat presin vëmendjen e lexuesit për t’u 
eksploruar. Kjo mënyrë shkrimi, e thjeshtë në lexim të 
parë, respekton lexuesin dhe njëherësh kërkon prej tij 
një bashkëpunim serioz. Kurse përkthimi i Legjendës së 
vetmisë në frëngjisht qe një ide dhe projekt i hershëm 
i përkthyeses Evelyne Noygues, para se Ministria e 
Kulturës ta shpallte konkursin. Kuptohet, përzgjedhja 
e bërë nga Ministria dhe ndihma financiare e nxitën 
vënien në jetë të këtij projekti.

Pse e ka të vështirë një shkrimtar shqiptar të 
botohet jashtë kufijve? Për njëqind e një arsye! Por unë 
prapë kam dëshirë të besoj se këto arsye janë të natyrës 
joletrare; pra, nuk lidhen me vlerën e teksteve. 

Si u prit romani në Francë?

Përtej asaj që unë e kisha imagjinuar. Duke lënë mënjanë 
modestinë e shtirur, më lejoni t’ju them se rreth këtij 
romani në Francë ka pasur më shumë shënime kritike 
për pesë-gjashtë muaj sesa në Shqipërinë time për 
pesë-gjashtë vjet. Gjithashtu, ky roman qe në listën 
e ngushtë të veprave të përzgjedhura në Francë për 
çmimin e përkthimit, çka dëshmon përkushtimin e 
mrekullueshëm të përkthyeses, së cilës i jam gjithnjë 
mirënjohës.  
Dhe mos harroni, në Francë nuk është aspak e lehtë të 
tërheqësh vëmendjen: aty botohen çdo muaj me qindra 
e qindra tituj të rinj.

Ridvan, s’besojmë se është e lehtë për ju që pas 
botimit të një romani të ri, të kaloni kufijtë për të 
promovuar një roman më të hershëm, me rindezjen 
e emocioneve që kritika e këtushme ende s’ka folur 
plotësisht? A vjen si një jetë intensive me letërsinë 
kjo e jotja, apo jo?

Po, keni të drejtë. Në Kosovë kritika është marrë 
gjerësisht me romanin Legjenda e vetmisë, ndoshta 
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më shumë se me çdo vepër tjetër timen. Ashtu siç ka 
studentë në Prishtinë, Shkodër, Tetovë... që i janë qasur 
kësaj vepre dhe të tjerave në punët e tyre studimore. 
Dhe ky fakt, kjo vëmendje në rritje e lexuesit të ri, është 
diçka e bukur për një shkrimtar. Ndoshta vlen edhe më 
shumë se shkrimet akademike, çmimet apo përkthimet.  
Në përgjigje të pyetjes suaj, padyshim që jetoj intensivisht 
me letërsinë, por nuk jam murg i saj.

Në shënimet e botuesit francez, për këtë roman 
thuhet, mes të tjerash: “Duke e marrë temën nga një 
këngë e vjetër ballkanase, Ridvan Dibra na ofron 
një roman psikologjik mbi përjashtimin, vetminë 
dhe hakmarrjen me theksa herë-herë edipianë…” 
Edhe këtu, disa janë të mendimit se Legjenda... është 
romani juaj më i mirë shkruar deri tani? Kur mendoni 
se e ka një kulm krijimi, emocioni?

Edhe në këtë rast, si në shënimet e botuesit ashtu dhe 
në shënime të tjera kritike, “qasja franceze” është mjaft 
interesante dhe vë re elemente që te ne nuk janë veçuar. 
Po, janë disa ata që e gjykojnë këtë vepër si romanin tim 
më të mirë. Edhe pse unë nuk mendoj ashtu. Ndoshta 
do ta quaja si romanin tim më me fat. Të tjera emocione, 
ku e ku më të forta, gjatë punës me të, por dhe më pas, 
më ka dhënë e më jep, për shembull, romani Gjumi mbi 
borë. Apo edhe romane të tjerë të mëparshëm shumica 
e të cilëve, për fat të keq (a të mirë?), nuk gjenden më 
nëpër librari dhe presin të ribotohen... Por, ndoshta, po 
gaboj.  Ku me e ditë autori i shkretë se cila vepër e tija 
është më e mira? Apo se kur ka arritur kulmin, siç thoni 
ju, dhe duhet ta thyejë penën e tij?  

Gjumi mbi borë, një rrëfim që vjen nga pragu i ëndrrës, 
ku njeriu pranon veten pa zbukuruar gjë. Çfarë të 

vërtete ka në këtë, duke ju kujtuar mundimet e rinisë 
suaj?

E keni thënë kaq bukur dhe nuk kam se çfarë t’i shtoj 
pjesës së parë të pyetjes suaj. Kurse pjesës së dytë do 
t’i përgjigjesha: gjithçka është e vërtetë dhe njëherësh, 
gjithçka është trillim. 

Ju jeni nga Shkodra, por letërsia juaj nuk përkon 
aspak me një natyrë lokale, madje romani i fundit, 
Dashuritë e virgjëreshës Madalenë, meqë po ndalemi 
te kjo vepër, nuk gjen hapësirën e kohën, as vendin, 
lokalen a kombëtaren. Në ç’rrethana jeton shkrimtari 
për të mos u “kufizuar” nga këto mure?

Varet nga “natyra” e shkrimtarit, mendoj unë. Gjithnjë 
sipas gjykimit tim, qasja e një shkrimtari ndaj aktit të 
krijimit nuk është thjesht e vetëm problem hapësire, 
kohe a rrethanash, por mbi të gjitha, çështje ndjeshmërie. 
Shtrohet pyetja: ti si shkrimtar, sa të dhemb fati tragjik 
i Njeriut?  Atij Njeriu që, duke e zhvoshkur (si qepën) 
prej ndoca shtresash sipërfaqësore (raca, ngjyra, kombi, 
seksi etj.), është në thelb i njëjti kudo dhe kurdo. Duke 
iu qasur Krijimit me një ndjeshmëri të tillë, ato “mure” 
që ju përmendët, bien vetiu.

Ashtu si te Legjenda e vetmisë, edhe te Dashuritë e 
virgjëreshës Madalenë na ngjan se historia qëndron 
“larg jush”. Kjo distancë e misterit të qenies, të 
personazheve (që janë të paktë, me një prerje direkte) 
e dallon prozën tuaj. A është kjo një strukturë e 
qëllimshme, pse kjo formë shprehjeje?

Ju ngjan sikur historia qëndron “larg meje”. Sepse, në 

të vërtetë, edhe ato histori janë krejt “pranë meje”; bile, 
brenda meje. Asnjë prej personazheve të mi (të paktë, 
siç thoni ju me të drejtë), në asnjërën prej veprave të 
mia nuk është i përjashtuar nga fati im dhe të vërtetat e 
mia.  Kurse distanca që ju përmendni, mendoj se është 
më shumë iluzion; iluzion i arritur me jo pak punë e 
mund krijues. Pa dyshim që një strukturë e tillë është e 
qëllimshme. Mund të kisha dyshime për veprat e para, 
kurse tani, me gati 30 vjet përvojë krijuese, jam i bindur. 
Pse kjo formë shprehjeje? Ndoshta sepse i përshtatet 
më mirë thelbit tim krijues dhe natyrës së këtij romani.

Kur keni nisur të mendoni për këtë roman, si erdhi 
shkrimi i tij?

Para pesë-gjashtë vitesh, e kam thënë edhe njëherë tjetër. 
Kur sapo kisha mbaruar një monodramë me titullin 
Dashuritë e virgjëreshës Madalenë dhe nuk ndihesha 
plotësisht i kënaqur me të. Që atëherë kisha dyshime 
se formati i monodramës i rrinte ngushtë një fabule të 
tillë.  Këto dyshime veçse do të rriteshin me kalimin 
e kohës, derisa nxitja brenda meje të arrinte pikën e 
vlimit dhe akti i shkrimit të bëhej i pashmangshëm. 

Një formë e tillë rrëfimi, ku ju “ndërroni gjini”, a ju ka 
shfaqur probleme?

Më shumë se probleme, do të thosha përgjegjësi dhe 
kënaqësi. Pa dashur ta fus veten në kurthe krahasimi, 
them se janë jo të paktë shkrimtarët e njohur që në 
veprat e tyre kanë dhënë portrete të mrekullueshme 
femërore. Falë njohjeve të tyre, përvojave jetësore, 
vëzhgimeve të holla, intuitës së mprehtë, ndjeshmërisë. 
Por edhe falë atij “elementi femëror” që ndryn brenda 
vetes jo vetëm çdo shkrimtar, por edhe çdo mashkull. 
Pikërisht këtë “element femëror”, përveç të tjerash, 
duhet të kem aktivizuar gjatë punës me romanin.

Në qendër të veprës është fati i një femre me 
emrin Madalenë – përqendruar në tri periudha të 
rëndësishme e vendimtare të jetës së saj, në moshat 
15, 25 e 40 vjeçe, ku përcaktuese bëhet sidomos etapa 
e parë, ajo e adoleshencës.  Pse e keni parë “fatin” e 
këtij romani në adoleshencë? 

Sepse ruaj bindjen që etapa të tilla, si fëmijëria e 
adoleshenca, janë mosha themeli mbi të cilat ngrihet 
një jetë e fat njerëzor. Dhe ju e keni të qartë se sa e 
qëndrueshme mund të jetë një ngrehinë e ngritur mbi 
themele të dyshimta...

Siç e thamë më lart, në roman mungon referenca 
hapësinore, koha, vendi. Pse besoni se fati i femrës 
shqiptare sot lidhet dhe me ato globale, që ndajnë të 
njëjtat “sëmundje”?

Pse, ju si femër besoni në të kundërtën? A nuk i 
shihni dhe nuk i ndieni çdo ditë simptomat në rritje të 
“sëmundjeve globale”?  Apo tendencat prej majmuni të 
shoqërisë sonë – shoqëri në zgrip të çoroditjes – për të 
imituar gjithçka “globale”, pa kurrfarë filtri a rezistence? 

Libri ka paradokse dhe provokime, pikërisht në këtë 
pjesë të krijimit – sa hezitoni aq edhe të skandalizoni. 
Është si e prerë me thikë për sociologjinë shqiptare, 
sa e panjohur vazhdon të mbetet kjo fazë e jetës, duke 
zgjedhur pikërisht një femër. A është kjo arsyeja më 
delikte për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, një 
publiku përtej tij?

Pajtohem me ju që ky roman ka paradokse e provokime 
si në asnjë vepër timen më parë, ashtu siç mund të 
jetë vepra ime “më sociale”; edhe pse nuk mund ta 
imagjinoj një vepër letrare plotësisht “josociale” – qoftë 
dhe kur trajton fatin e një individi tërësisht të vetmuar 
e të izoluar nga shoqëria e tij. Më duhet ta përsëris 
se provokimi, i jashtëm do ta quaja, ngjet kryesisht në 
rrafshin e fabulës. Po, po, në këtë kuptim është vepra 
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ime më provokuese. Edhe pse, sipas mënyrës sime, kam 
“provokuar” edhe në romanet e mi të mëparshëm. Por 
provokimi me një vepër letrare nuk ka qenë e nuk është 
synimi im kryesor. Ai, domethënë provokimi, vlen si 
tërheqje vëmendjeje, si “grackë” për lexuesin i cili, më 
pas, duhet të përballet me të gjitha problematikat e një 
teksti, që unë e gjykoj serioz.     
Sa jeni ju “virgjëresha Madalenë”, duke na kujtuar 
sfidën që Flober i lëshoi botës kritike, “zonja Flober 
jam unë”? Diku keni thënë se thelbet e veprave 
të tua janë biografike... Ka ndrojtje dhe rebelim 
njëkohësisht ky roman.

Po, vazhdoj të besoj se veprat e mia janë në thelb 
biografike. Gjithnjë duke i shtrirë e zgjeruar kufijtë e 
termit “biografi”, duke mos e konsideruar biografinë 
thjesht si një renditje datash, faktesh e ngjarjesh në 
jetën e një individi, por si diçka shumë më shumë: si një 
biografi, para së gjithash, e brendshme, e nëndheshme, 
e terrtë; aty ku ngjizet apo kriset e thyhet vetëdija jonë 
për njerëz, ngjarje, dukuri. Në këtë këndvështrim mund 
të pohoj me plot gojën: Po, virgjëresha Madalenë jam 
unë!

A e mendoni më gjerë se brenda territoreve të 
Shqipërisë lexuesin shqiptar? Çfarë mendoni se nuk 
shkon në këtë mundësi zgjerimi dhe hapësirë për 
letërsinë shqipe – kujtoj një treg më të gjerë si Kosovë, 
diasporë, apo shqiptarët në Maqedoni? Çfarë vëreni 
në mungesën e këtyre destinacioneve?

Nuk e di a jam i duhuri për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. 
Sepse, siç e kam pohuar edhe herë të tjera, lexuesit e 
mi më të mirë, më seriozë e më të vëmendshëm, janë 
në Kosovë dhe te shqiptarët e Maqedonisë. Nuk e di 
tamam pse ngjet kështu. Ndoshta edhe prej faktit që 
disa nga veprat e mia janë botuar andej, domethënë 
në Prishtinë, Shkup apo Tetovë. Por edhe shënimet 
kritike, gjykimet e studimet rreth veprës sime më së 
shumti prej andej kanë ardhur. Tani po kujtohem se si 
njëherë në Kosovë, teksa po tërhiqja një çmim letrar, 
jam shprehur kinse me humor se “rruga ime për në 
Tiranë ka kaluar nëpërmjet Prishtinës...”
Kurse për problemet e tregut të librit, të mungesave e 
barrierave nuk di të gjykoj drejt e saktë.  Megjithatë, 
unë besoj se vlerat letrare, vlerat e vërteta, nuk pyesin 
për pengesa, mure a barriera.  

Në një intervistë për procesin e shkrimit, ju jeni 
shprehur: “Vazhdoj të kem aq shumë pikëpyetje 
brenda vetes, aq shumë dilema e pyetje pa përgjigje. 
Nëse ato do të reshtin një ditë (çka s’ka logjikë 
të ndodhë), nuk besoj se do të shkruaj më… Janë 
frymëzime, apo shqetësime lënda ose idetë nxitëse?!

Nëse e kuptova drejt, pyetja juaj ka në thelb të 
famshmen “Pse shkruan?”, pyetje që gjithnjë i vë në 
siklet shkrimtarët. Me këtë rast, më lejoni të kujtoj një 
ngjarje të para më shumë se njëzet viteve, atëherë kur 
sapo kisha botuar romanin tim të parë, Nudo; lidhet me 
Poetin e Madh Frederik Rreshpja dhe vizitat e tij në 
shtëpinë time. Në njërën prej këtyre vizitave, ndërsa 
mbante mbi prehër tim bir, Erosin e vogël, kurse ime 
shoqe i sillte herë kafenë e herë rakinë, teksa përjetonte 
pra këtë idil familjar e që atij tragjikisht i mungonte, 
Fredi më pyet papritur: “Po ti, Ridvan, pse ke nevojë 
me shkru?” Atëherë pata mbetur pa fjalë, pa përgjigje.
Por edhe sot kësaj pyetjeje nuk di t’i jap një përgjigje të 
qartë, të prerë, bindëse. Edhe pse rrekem të justifikohem 
e të arsyetohem përmes lloj-lloj përsiatjesh kinse 
filozofike, estetike, ekzistenciale e metafizike. Për 
shembull, si puna e atyre pikëpyetjeve dhe dilemave.

Si është përditshmëria juaj? Sa kohë reale është për ju 
shkrimi letrar?

Zakonisht monotone, e zënë jo pak me angazhimet 

familjare dhe ato të mbijetesës, prej të cilave shkrimtari 
shqiptar, siç duket, nuk shpëton asnjëherë. Domethënë, 
një përditshmëri e rëndomtë, e zakonshme. Përjashto 
orët e mësimit dhe kënaqësinë që më jep herë-herë 
puna dhe komunikimi me studentët e mi. Kuptohet, 
kënaqësi të veçantë më sjell prania e ndonjë teksti a 
libri që e kam fort për zemër, çka ndodh gjithnjë e më 
rrallë. Kurse ditët, javët e muajt kur ulem të shkruaj 
(sepse nuk shkruaj rregullisht çdo ditë!) janë festa të 
vërteta për mua. Në një kuptim, gjithë këto ditë, javë e 
muaj janë jeta ime e vërtetë, jeta reale.

Së fundi, kemi një vit të plotë përpara dhe tani 
vëmendja juaj është te receptimi, pritja e lexuesit të 
Dashuritë e virgjëreshës Madalenë…

Po, keni të drejtë. Si asnjëherë tjetër më parë me librat 
e mi, kësaj radhe më intereson shumë raporti që do të 
krijojë lexuesi me këtë roman, me “Madalenën”; mënyra 
sesi ai do ta përjetojë a gjykojë jetën dhe fatin e saj. 
Heshtja, indiferenca, do të ishin më shumë se trishtim 
për mua.    
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Debati/ Lexuesi – pamje të kthjellët apo shpërfillës për autorin shqiptar?! Për 
shqetësimin e sotëm në tregun dhe shpërndarjen e librit, ndan mendimin e tij 
shkrimtari Agron Tufa.

LIBRARI ËSHTË 
INSTANCA MË E 
RËNDËSISHME, 
AI VENDOS PËR 
LIBRAT TANË SOT!
Nga Agron Tufa

Ndodh jo vetëm te ne, por në të gjitha kulturat, 
që përqindja e letërsive të përkthyera me 

letërsinë origjinale shkon në 95% përkthimi 
dhe 5% botim autorësh të gjuhëve origjinale, 
përkatësisht të çdo kulture. Te ne ndoshta mund 
të shkojë edhe më shumë; jemi kulturë e vogël dhe 
përkthimet janë më të mëdha. Problemi është që 
shkrimtarëve shqiptarë nuk u është bërë shërbimi 
që meriton të ketë një shkrimtar, kudo qoftë 
edhe, kamerunas, kinez apo eskimez...!! Nuk po 
flas për bizantinizmin se si janë sjellë shtëpitë e 
tjera botuese kur kam pasur më parë librat. Nuk 
është çështja tek unë, që po flas, por nga mënyra si 
trajtohet libri i autorëve shqiptarë. E para, nuk ta 
pranojnë librashitësit. Na është bërë një instancë, 
që thotë: jo, nuk e pranoj. Ai niset nga ideja që një 
autor të përkthyer, një autor të huaj, do ta blejnë, 
dhe shqiptarin nuk e blejnë, ndaj librin shqip nuk 
e vënë në librari. Tjetër argument është se librit 
nuk i shërbehet ose, siç kemi thënë, nuk ka asnjë 
gazetë, revistë... nuk ka infrastrukturë periodikësh 
që të kapin dinamikat javore, mujore, dy-tre-
mujore, almanak gjashtëmujor, apo format e tjera, 
si studiot etj. në fakt, edhe kur janë, s’ka asgjë. Në 
mediat e përditshme ka faqe kulture, por ato janë 
asete të brendshme miqësish. Këtë e di. Nuk besoj 
se njerëzit lexojnë më gazeta. As portale. 

Pra, është një situatë katastrofike që nuk e merr 
vesh çfarë ka, çfarë ndodh, ç’është, kush? Është 
një amalgamë që duhet trajtuar, marrë seriozisht, 
nëse ne do dëshirojmë të kemi një pamje sa më të 
qartë të shkrimtarëve. Edhe kur këta ishin gati në 
perëndim të tyre. Para gjashtë-shtatë vitesh, po në 
këtë panair, kemi qenë duke promovuar një roman 
të shkëlqyer të shkrimtarit Virion Graçi, Litari 
dhe lamtumira. Ishim në katin e dytë, të vendosur 
në një kthinë, këtu te Pallati i Kongreseve, kur u 
bëmë gati... Ishte e pamundur. Ulërimat, jehonat, 
brohoritjet vinin nga poshtë, nga promovimi i 
asaj letërsie që e quajmë letërsi masive, masovike, 
tip Blushi, Fevziu, Ngjela etj., që kishin marrë në 
dorë të gjithë hektarët me libra që ekzistojnë në 

këtë ndërtesë. Ishte kjo kategori që sillte ushtri të 
panumërta gjimnazistësh, nxënësish... pra ishte 
diçka e llahtarshme, një pamje e tmerrshme. Ne 
nuk arritëm dot të promovojmë një roman që ishte 
e vetmja letërsi artistike në këtë “tempull”. U bë 
një festë e përbindëshit në këtë tempull. 

Tani, sot, për t’ju rikthyer temës se çfarë mund 
të bëhet, them se kjo është një pikëpyetje e madhe 
që, natyrisht, nuk e jap dot unë përgjigjen. Por di 
të konstatoj se problemet më të mëdha ne i kemi 
me shpërndarjen; tregu dhe librashitësit. Nxjerrja e 
librit në librari dhe pranimi prej tij, i asaj instance 
tepër të rëndësishme që është bërë dhe quhet 
librashitës. Po nuk deshi ai, ti nuk mund të bësh 
asgjë. 

Si mund të rregullohen këta? Kjo është një 
çështje që s’mund ta rregullojnë as shtëpitë botuese. 
Por, kjo mund të jetë një strategji e mirëmenduar 

e politikave kulturore të këtij shteti nëse nuk është 
lënë në dorë të xhambazëve. Politikisht, duhet të 
ndërhyjë shteti dhe të rregullojë marrëdhëniet me 
botuesit shqiptarë dhe të krijojë një infrastrukturë 
që libri të shkojë aty ku ka destinacionin. Ne 
mbetemi gjithmonë këtej urës, ose këtej bregut, 
nëse nuk ekziston ura që e çon librin te lexuesi. 
Kaq dëshirojmë ne, kaq dëshirojmë gjithmonë: të 
jemi shkrimtarë që gjendemi. Dhe jo të mbetemi 
vetëm brenda magazinës së shtëpisë botuese ku 
kemi librat. Për fat të keq, kjo ka qenë për shumë 
kohë. Prandaj ishte shkëputja ime demonstrative 
dhe zgjedhja e shtëpisë botuese Onufri, ku të 
paktën libri trajtohet me dashurinë që e meriton, 
me finesë dhe me vëmendjen e duhur.

*Fjala e mbajtur për debatin mbi lexueshmërinë në stendën 
“Onufri”, gjatë ditëve të panairit të Librit, Tiranë, 2018.
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Për aktorin Ndrek Luca (1927-1995), Artist i 
Popullit, kam shumë për të thënë. Me atë jam 
njohur drejtpërsëdrejti në Gjirokastër, më 1987. 

Ndreka hyri me shumë nxitim në jetën time, hyri fare 
papritmas. Mendoj se kjo ishte natyra e tij. Kur diçka 
i duhej, ai pa shumë prita apo lakadredha, i sulej asaj 
gjëje fluturimthi dhe nuk ndalej sa ta merrte. 

Ishte viti 1987, 75-vjetori i Pavarësisë. Punoja 
si libretist i teatrit në Gjirokastër. Gjatë verës së 
atij viti shkrova një dramë dhe e futa në teatër për 
sezonin e vjeshtës. Drama u bënte jehonë viteve në 
prag të Pavarësisë. Ngjarjet vendoseshin në Veriun e 
Shqipërisë. Nga drejtuesit e teatrit u mendua që Ndrek 
Luca mund të ishte aktori i rolit kryesor të kësaj drame. 
U bënë bisedat për ta sjellë Ndrekën me shërbim në 
Gjirokastër. Iu dërgua teksti i dramës. Ai pranoi. 
Ngjarja shkoi, për të thënë “po”-në përfundimtare, 
deri te drejtuesit kryesorë të partisë dhe të pushtetit 
në rreth. U pranua. Ndreka ishte njeri i futur dhe sapo 
erdhi, i takoi ata dhe që të gjitha figurat kryesore të 
jetës së qytetit. Teatri filloi nga puna dhe mua m’u hoq 
një barrë nga supet. Libretisti është si furnitori: unë e 
kisha furnizuar “ndërmarrjen” me ushqim. Mulliri po 
bluante. Tani mund t’i jepja vetes pak pushim. Por nuk 
qe e thënë. Një pasdite vonë Ndreka më troket te dera e 
shtëpisë. Nuk njiheshim fare. Dhe që kur kishte ardhur 
në teatër, i kisha qëndruar disi larg. Habia ishte se ai 
po kërkonte mbështetjen time si libretist dhe si autor 
i dramës. Donte që t’i dilja krah në atë që kishte ndër 
mend të bënte. Dramën e kishte lexuar, kishte vërejtje 
të ndreqshme, por nuk kishte ardhur tek unë për të më 
dhënë vërejtjet për tekstin a rolin e tij, si roli kryesor 
i pjesës. Kishte biseduar më vete me disa nga aktorët 
dhe kishte marrë miratimin e tyre. Halli ishte se nuk ia 
mbushte syrin regjisori i teatrit. Dhe donte që regjisori 
i shfaqjes të ishte ai, Ndrek Luca. Po përmbyste 
platformën e shfaqjes, punën e tjetrit, ndarjen e roleve... 
të gjitha. 

E mbështeta, për sa më takonte mua. Si autor, më 
pëlqente që regjisor dhe aktor kryesor të ishte Ndrek 
Luca. Ishte fat për çdo autor. Për të tjerat, kishte punë 
me teatrin, me shefat, deri me të mëdhenjtë e rrethit që 
e kishin miratuar ardhjen e tij në teatrin e Gjirokastrës.

Për çudi, Ndreka ia arriti që të jetë regjisori dhe 
aktori kryesor i dramës. Mori në dorën e tij teatrin. Në 
ecje e sipër gjatë punës që bëjnë aktorët në tavolinë, 
dilnin vërejtje për dialogun a për skena që mund të 
detajoheshin më mirë apo të shkurtoheshin.

Vënia në skenë e dramës u shty deri në muajt e parë 
të vitit 1988. Ndreka ishte një karakter shpërthyes dhe 
të merrte para si një lumë me dallgë. Aktorët i kishte 
bërë me krahë. Teatri, vënia në skenë e një drame, do 
dashuri, përkushtim, është një makineri e rëndë në 
veprim. Ndërsa mjedisi, klima në teatër ishte e përçarë. 
Me Ndrekën, kundër Ndrekës... Nga të pakënaqurit 
shkruheshin letra fshehtas. Letra në Komitet, në 
Ministri, në... Personaliteti prej dukagjinasi i Ndrekës i 
theu të gjitha pengesat dhe shfaqja u realizua. 

Dhe ajo po ndiqej për natë nga publiku. Ndrek Luca 
i dha sukses teatrit të Gjirokastrës me vënien në skenë të 
dramës Paqe e përgjakur. Në shtypin e kohës, në gazetat 
“Zëri i Populit”, “Zëri e rinisë”, kjo ngjarje u pasqyrua... 
nga vlera e shfaqjes dhe sigurisht, nga emri i Ndrekës. 
Drama u shfaq mbi 20 herë në Gjirokastër, pastaj dhe 
në Tiranë, në skenën e Teatrit Popullor. Në shfaqjen e 
parë në Teatrin Popullor erdhi Foto Çami, sekretar i 
Komitetit Qendror të Partisë. Ministria e Kulturës na 
pa me sy pak shtrembër. Nuk i vumë rëndësi.

Ne ishim lart në qiell se na u dha leja të jepnim 
shfaqje në teatrin “Migjeni” në Shkodër. Ndreka fliste 
dhe për një turne në shumë rrethe të Veriut. Ai gëzonte 
që shfaqja po na shkonte mbarë. Na pritën personalitete 
politike të rrethit Shkodër. Këtu Ndreka ishte si në 
shtëpinë e tij. 

Por... papritur, “me urdhër nga lart” u ndërpre dhënia 
e shfaqjeve. Pak si me erë e me thëllim po mbaronte dhe 
mblesëria e teatrit të Gjirokastrës me Ndrek Lucën. 
Atij iu tha prerë se shfaqja do të pezullohej deri në një 
urdhër të dytë. Nuk kishte më punë në Gjirokastër. 

Drama kaq e pati, u ndalua, nuk u shfaq më. Kurrë. 
U kthyem në Gjirokastër. Atje, në vend që të na 
lavdëronin, na prisnin mbledhje, linçime, ndëshkime. 
Ne “ndrekistët” u shpallëm të padëshiruar. Kishim 
shkelur etikën. Kishim mbështetur Ndrekën, duke iu 
kundërvënë regjisorit të teatrit, të emëruarit zyrtarisht. 
Mbledhjet ishin pak të gjata, të egra në fjalë dhe 

vazhduan disa ditë. Kishte hidhësi, tundje këmbësh e 
kërcëllimë dhëmbësh, që të trembnin. Flitej për heqje 
nga puna, për dërgime në prodhim... Mbledhje edhe 
në sallën e Komitetit të Partisë së rrethit në prani të 
Sekretarit të Parë. Aty m’u drodhën gjunjët. Një aktor i 
ri, I. Lluri, më dha mësime se si ta kontrolloj (si aktorët 
në rol) frymëmarrjen e ankthshme.

Çfarë po ndodhte? Çfarë kishim bërë? Ndrekën, siç 
e sollën, po me një urdhër e larguan. Pse duhet të ishim 
përgjegjës ne që ndenjëm afër të tij, kur po punonim për 
dramën? Shefat mund ta ndërprisnin bashkëpunimin 
me Ndrekën nëse nuk do t’i pranonin kushtet e tij. Pse 
nuk e ndërprenë? Pra, etikën e kishim thyer bashkë 
me shefat. Por, arsyet ishin të tjera dhe kurrë nuk u 
thanë hapur. Një aktor, pas një mbledhjeje dërrmuese, 
tha: “Ore, kjo drama kot e kishte me Pavarësinë. Ajo 
flet për kohën e sotme.” “Po... kjo ishte loja”, - do të 
ishte përgjigjur Ndrek Luca. Drama nuk ishte pëlqyer 
“lart”, për shkak të mesazheve që përcillte: një “paqe e 
përgjakur” me vrasje dhe me njerëz të uritur, asaj kohe 
nuk i përshtatej (siç!).

Mua më zbuan nga teatri. Por monizmit më 1988 
ishin duke i rënë dhëmbët. Me ndërhyrjen e miqve të 
mi, pas një muaji më rikthyen në arsim. Shumë aktorë 
të teatrit, të rinjtë në moshë e profesion, morën vërejtje, 
heqje nga pozicioni i mëparshëm. Nuk dua të përmend 
emra, as të të ndëshkuarve, as të atyre që na hidheshin 
në fyt ne, fajtorëve. 

Flamur Çani, kryetari i atëhershëm i rrethit 
Gjirokastër, në kujtimet e tij (vëllimi i tretë) ka shkruar 
emrin e një regjisori gjirokastrit, i cili me lot në sy i 
kishte kërkuar që mua, libretistin e teatrit, të më 
burgosnin. Veç shtetit edhe ne, artistët, ia kemi nxjerrë 
sytë njëri-tjetrit. Pas rreth një viti e gjysmë në botë... 
më pas edhe te ne... ngjarjet u rrokullisën me shpejtësi... 
erdhi demokracia... 

Mbeta me një respekt të pafund për Ndrekën... Në 
ato pak muaj u bëmë miq... U njohëm dhe familjarisht. 
Ai ishte një njeri i veçantë, një antikomunist i bindur. 
Që atëherë fliste “kundër”, por fliste për njerëz që të 
dridhej buza po t’i përflisje, apo t’i mallkoje ashtu siç 
shkumëzonte e gjëmonte Ndreka kundër tyre...

Poeti Sadik Bejko në një histori të parrëfyer më parë nga diktatura, kur ishte 
libretist në teatrin e Gjirokastrës. Pas vënies në skenë dhe suksesit të bujshëm 
të dramës “Paqe e përgjakur”, si erdhi nga “lart” urdhri për t’u ndaluar dhe 
ndëshkuar autorët e saj, ku regjisor ishte aktori i njohur Ndrek Luca.

HISTORI E PARRËFYER
NDREK LUCA 
DHE NDALIMI 
I DRAMËS “PAQE 
E PËRGJAKUR”
Nga Sadik Bejko
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Ky mund të ishte një përcaktim për jetën 
nomade, pse jo për vetë nomadin. Jo për 
nomadin e dikurshëm, që e kontrollonte në 

një mënyrë mahnitëse lirinë duke ruajtur përbrenda 
pothuajse pa vetëdije “qytetarin e botës”, por për 
nomadin e kësaj kohe, që njerëzit të cilët e rrethojnë 
dhe vendi amë i flet gjithnjë e më pak, ose i kujtojnë 
gjithnjë e më shumë ferrin; ndaj dhe e vetmja 
mënyrë për të thyer “monotoninë”, domethënë 
për të rikthyer lirinë, është lëvizja, zhvendosjet e 
vazhdueshme ose udhëtimet. Lajtmotivi i tij është 
i tmerrshëm: peshkimi i përvojave të reja. 

E megjithatë, është diç më shumë se kaq, 
pavarësisht se shumë syresh janë të pavetëdijshëm 
për këtë “më shumë”.

Kështu, gjendja nomade ngjan me labirintin, 
pasi asnjë nga nomadët e sotëm nuk ushtron lirinë 
në shtegtimet e tij, por kërkimin për ta rigjetur atë, 
dhe i gjithë ky kërkim vetëmohues (çanta shpine 
më të rënda se vetë udhëtari) bëhet përherë e më 
i pacak.

Duke perifrazuar Jacques Attali-in, Bauman-i 

shkruan se labirinti bëhet imazhi parësor i gjendjes 
njerëzore – dhe labirint do të thotë “vend i errët, 
ku planimetria e rrugëve nuk i bindet asnjë ligji. Në 
labirint sundon rasti dhe befasia, gjë që sinjalizon 
disfatën e arsyes së kulluar”.

Arsyeja e kulluar jo vetëm që nuk është më 
busull, por po synohet arratia prej saj, si të ishte një 
egërsirë që nuk njeh ngopje. 

Miti i arsyes së kulluar ushtron akoma njëfarë 
efekti vetëm në vendet ish-komuniste, por kjo 
është një tjetër temë.

Sërish sipas Bauman-it, “nomadët, duke u 
përpjekur të mbijetojnë në botën e nomadëve, 
duhet të mësohen me gjendjen e çorientimit 
konstant, e udhëtimit nëpër rrugë me drejtim 
dhe gjatësi të panjohur, duke parë rrallë matanë 
kthesës apo kryqëzimit tjetër; atyre u duhet ta 
përqendrojnë të gjithë vëmendjen në atë copë të 
vogël rruge që shtrihet përpara tyre, së cilës duhet 
t’ia dalin në krye para perëndimit të diellit”.

Për nomadin e sotëm koha është një kamxhik 
automatik që i disiplinon në lidhje me “vonesën”. 

Kurse për nomadin e dikurshëm koha ishte çelnaja 
ku ushtrohej liria dhe “vonesa” nuk ekzistonte në 
fjalorin e tyre nomadisht-nomadisht.

Shtëpitë braktisen gjithnjë e më shumë, duke 
u shndërruar në dhoma hoteli, kurse aeroportet, 
metrotë, stacionet e trenave dhe autobusëve 
banohen përherë e më shumë nga individë të 
ngarkuar me vetmi, që duan vetëm të ikin. Me të 
mbërritur diku, sërish duan të ikin. Destinacioni 
për ta është vetëm një justifikim, ose një maskë për 
atë që s’janë në gjendje ta tregojnë.

Në të njëjtën kohë, kjo është edhe një përpjekje 
për ta veshur mbijetesën me (vetë) kënaqësi – 
“Lidhjet e tipit “gjersa vdekja të na ndajë” bëhen 
kontrata të llojit “sa të jetojë kënaqësia”, të 
përkohshme dhe kalimtare për nga përkufizimi, 
nga natyra dhe impakti i vet pragmatik, dhe të bëra 
kësisoj për t’u prishur në mënyrë të njëanshme, 
sapo njëri nga partnerët nuhat më shumë mundësi 
dhe vlerë më të mirë në mundësinë e shkëputjes 
nga partneriteti, në vend se të përpiqet ta shpëtojë 
lidhjen me çdo çmim, sado i pallogaritshëm. 
Me fjalë të tjera, lidhjet dhe partneritetet priren 
të shihen dhe të trajtohen si gjëra që duhen 
konsumuar, jo prodhuar; ato janë subjekte të të 
njëjtit kriter vlerësimi, si të gjitha sendet e tjera 
të konsumit”. (Bauman, 2017), – sepse udhëtimi 
është një mohim i butë i sistemit, domethënë i 
realitetit të marrë peng nga sistemi aktual, përballë 
të cilit individi është çdo ditë më i pafuqishëm; pak 
rëndësi ka pastaj se si quhet ky sistem e se si mund 
të përkufizohet. (Një rast ku shënjuesi mund të 
paralizojë marrëdhënien tonë me atë që shënjon. 
Përballë të shënjuarës jemi të gjithë të barabartë.)

Po ashtu, kemi të bëjmë edhe me një braktisje 
të festës, pra të spektaklit që mbahet ndezur nga 
aleanca e pushteteve politiko-ekonomikë me 
median, në veçanti me televizionin dhe internetin.

Mosbesimi ndaj çdo gjëje që ofron kjo aleancë 
është aq i madh, saqë e panjohura është bërë një 
subjekt magjik ku sublimohet shpresa; por çështja 
është se kemi të bëjmë me një lloj shprese nga halli, 
ngaqë s’kemi ç’bëjmë tjetër; një shpresë që nuk na 
garanton asgjë, që të mban “gjallë e për gazep”.

Sidoqoftë, udhëtimi është kërkim dhe kërkimi 
është shpresë, sepse është shpresa ajo që na nxit të 
kërkojmë. Kërkimi është rezistencë ndaj mungesës 
së kuptimit – është vetë kuptimi.

VETËKËNAQËSI 
DHE MBIJETESË
Për nomadin e sotëm koha është një kamxhik automatik që i disiplinon në 
lidhje me “vonesën”. Kurse për nomadin e dikurshëm koha ishte çelnaja ku 
ushtrohej liria dhe “vonesa” nuk ekzistonte në fjalorin e tyre nomadisht-
nomadisht. Shtëpitë braktisen gjithnjë e më shumë, duke u shndërruar në 
dhoma hoteli, kurse aeroportet, metrotë, stacionet e trenave dhe autobusëve 
banohen përherë e më shumë nga individë të ngarkuar me vetmi, që duan 
vetëm të ikin. Me të mbërritur diku, sërish duan të ikin. 

Nga Edison Çeraj
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1.

Puna e famës është magji.
Ka shumë ëndrra, pamje, mundësi...
Dritëro Agolli si shkrimtar i kulturuar e kishte këtë 

fat.
Me tipare të veçanta, i afërt.
Për biseda me miq, në rendin e parë - nuk kishte 

personalitet të dytë.
Nga kambana e madhe e poezisë dhe e personalite-

tit kishte lindur me fat.
Zoti dhe natyra nuk kishin kursyer asgjë për të.
Kjo përshtypje reale për Dritëro Agollin më ka 

shoqëruar prej kohës që kishte ardhur në Prishtinë me 
rastin e Njëqindvjetorit të Lidhjes Shqiptare të Priz-
renit.

Ato ditë e net dhe ato pak takime që i kalova me 
Dritëro Agollin nuk do t’i harroj kurrë.

Jo se isha i verbuar nga iluzioni, por edhe për baltën 
e Tiranës kisha mall e nostalgji.

Poema e tij “Nëna Shqipëri” shpesh më thërriste për 
ta lexuar.

Edhe atëherë, edhe tani për atë poemë mendoj se ka 
shumë besim që ta shton besimin e që t’i largon dhim-
bjet.

Me pamjen e peizazhit të Maleve të Shqipërisë 
e të Lisave të Gjatë të Naim Frashërit edhe tash më 
mbushet syri dhe me shprehjen epike të këngëve kresh-
nike më bën të ndihem krenar...

2.

Për të mos u larguar nga ideja se kush është Dritëro 
Agolli, si njeri e si poet.

Mes të bardhës tek e zeza.
Nga thashethemet e njerëzve pa karakter kurrkush 

nuk e dinte se ku fillon një luftë, ku mbaron një luftë 
dhe pse bëhet një luftë...

Nga kjo histori e pashkruar vetëm ata që ishin Lisa 
të rrallë si Dritëro Agolli, nga terri i mendjes mash-
truese e nga bisedat enigmatike kanë pasur fatin e rrallë 
të shpëtojnë.

Unë atëherë mendoja se në Shqipëri të gjithë jeto-
jnë shqip.

Të gjithë flasin shqip.
Të gjithë mendojnë shqip.
Dhe, nga gëzimi, të gjithë fluturojnë shqip.

3.

Më 12 prill 1973, i ftuar nga Lidhja e Artistëve dhe 
Shkrimtarëve të Shqipërisë, shkova në Shqipëri.

Për herë të parë në Tiranë.
Ditën e tretë në Tiranë, Dritëro Agollit i thashë:
- Dritëro, nuk po mund të duroj më shumë pa 

shkuar për ta parë babën në Durrës. Ju e dini se atje im 
atë me vite e vite jeton vetëm. Kanë kaluar më shumë 
se tridhjetë vjet që nuk e kam parë... Dritëro, ju e dini 
se unë nuk kam zbritur nga Hëna, por kam ardhur si 
shqiptar nga Kosova për një vizitë në Atdheun tim.

Dritëroi, pasi e ndezi një cigare, më shikoi.
Ashtu siç ishim duke e pirë nga një gotë raki me një 

shprehje të peshuar vëllazërore më tha:
- Rexhep, qetësoje edhe këtë ditë. Ju kisha lutur të 

prisni edhe pak. Nesër do të shkoni në Durrës e do ta 
takoni babën...

4.

Pas një vizite që unë për herë të parë pashë Krujën, 
Durrësin...

Pas tridhjetë viteve babanë.
Apoloninë.
Vlorën.
Gjirokastrën.
Butrintin dhe Beratin e Bariut të Onufrit, u ktheva 

në Tiranë.
Në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe të Artistëve të 

Shqipërisë prapë u takova me Dritëro Agollin.
Kur më pa, buzëqeshi dhe më pyeti:
- Si e kishe plakun?!
Mirë, por ishte plakur.
- Po përshtypjet nga Shqipëria si i ke?
Çka të them.
Qytetet.
Peizazhet.
Fushat.
Malet.
Lumenjtë.
Deti.
Të gjitha më të bukura se ato që i kisha parë në ën-

drrat e mia gjatë shumë viteve.
A të them a mos të them diçka nga përshtypja e 

parë te kufiri, te Qafa e Thanës, për një ushtar që më 
priti. Ai si të ishte rritur pa nënë, me grushtin e ngritur 
lart të komunistëve më përshëndeti.

Pushka që e kishte në krah e që ishte më e gjatë se 
ai dhe që i shkonte zhag për tokë e me një fytyrë të 
rrënuar më shqetësoi.

Kisha frikë se mund ta merrte edhe era...
Këtë shqetësim njëherë nuk desha t’ia them Dritëro 

Agollit. Por nga e vërteta që nuk ma mbushi syrin, si 
për çudi, pa një pa dy më erdhi ta them.

Dritëroi, pasi më dëgjoi, tha:

- Rexhep, fajin e kanë legjendat...
Dhe prapë e ndezi cigaren.
Piktori që më shoqëroi gjatë atyre ditëve shpejt si 

pushkë e mbushur ia krisi:
- Shoku Rexhep, ai shqiptari që të ka pritur te pika 

e kufirit është nga Jugu. Besnik...
Pasi e dëgjova piktorin, nga e papritura më krisi 

kapaku i kokës dhe piktorit që më shoqëronte i thashë:
- Çka po flet!? Kujt po i flet?! A vetëm shqiptarët e 

Jugut qenkan besnikë?!
Por për të mos e vazhduar më shqetësimin tim, 

Dritëroi i matur e i menduar më shikoi.
Piktorit që më kishte shoqëruar gjatë atyre ditëve 

i tha:
- Pusho! Mjaft! Mos na e prish muhabetin. Ti ende 

mendon se Kosova është sa Lushnja apo sa Tropoja...

5.

Atëherë në Tiranë ecja rrugës kalohej shpejt.
Nuk kishte ndalesa, as semaforë.
Më shumë frikësohej vetura nga njeriu se njeriu nga 

vetura.
Unë atëherë pa e njohur Shqipërinë e kisha Nënë.
Kryeqytetin tim Tiranën pikë të dobët.
Për ta ruajtur drejtpeshimin prapë e lexova poemën 

“Nëna Shqipëri” të Agollit.
Ai besim historik ma shtonte besimin.
Me një pjekuri.
Me një mrekulli artistike kur fjala merr dhenë.
Dritëro Agolli që kishte lindur poet, shkruante 

poezi për t’ua larguar të tjerëve dhembjet e për të bërë 
diçka më të madhe se mundësitë.

Edhe kur heshtja brenda botës së vet ka diçka më 
të fshehur se heshtja, Dritëro Agolli shpesh e ka lutur 
fatin të jetojë me faqe të bardhë.

Nuk i pëlqente jeta me përulje.

6.

Një ditë pasi e pimë nga një gotë raki në Hotel Ti-
rana, Dritëroi me besë e si në besë më tha:

- Rexhep, mos u shqetëso! Përpiqu të mos mendosh 
gjë për thashethemet e shqiptarëve kudo që janë. Edhe 
unë shpesh kam frikë nga frika ta them atë që mendoj. 

Pas një heshtjeje, më shikoi.
E porositëm edhe nga një gotë.
Unë pak si i humbur fillova të mendoj se si mund të 

jetë një tokë pa qiell.
Mendim i çuditshëm për të cilin qielli nuk ekziston.
Në hapësirë çdo gjë më kishte humbur.
Për ëndrrat e mia nuk e dija a ka më kohë.

DRITËRO AGOLLI 
DHE E BUKURA 
E DHEUT
Nga Rexhep Ferri
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 NË FOKUS
Ik!... Ku? O Zot, ku ta di pse?!
Si në pasqyrë, si në thirrje, o Zot, më fal.
Edhe Dritëro Agollit, si njeri e si poet, nëse pa 

dashje ka lënë farë dyshimi nga keqkuptimi, falja o Zot!
Si njeri e si poet, tik-tak, tik-tak, është përpjekur të 

mbetet i qartë. Konkret. Drejt një ëndrre të madhe e të 
paharruar…

7.

Për hir të së vërtetës, që Dritëro Agolli na ka lënë në 
poemën “Nëna Shqipëri”, si kod:

Lem të bie në prehrin tënd të ngrohtë.
O hallmadhja ime shekullore!
Të puthi duart e tua më të mira të botës
Duart e tua që u regjën nga puna
Dhe gishtrinjtë që zunë kallo
Nga këmbëzat e dyfekëve.

Për të lëvizur përpara gjatë rrugës nga Prishtina për 
në Tiranë, u rrëzova. Nuk e theva këmbën. I humba 
shpresat. 

Para pasqyrës kush jam? - autoportretin tim e pyeta.
Gurët kilometrikë të rrugëve gjatë natës pa qiell 

kishin humbur.
O Zot, mos na harro!
Kur bie zjarri shpëton kush shpëton.
Shuajeni zjarrin!
Mos mbani zi!
Vajtoni të gjallët.
Dhe, e dyta: për poezinë e Dritëro Agollit çdo 

shqiptar e ka rrëfimin e vet.
Çdo gjë që mund ta bënte një poet i madh për 

popullin e vet, e ka bërë Dritëro Agolli.

Për jetën e shumë brezave na ka lënë një fjalë të 
shkruar e të vizatuar. 

Pas kohës provokuese, pse mërzitesh, pleqësisë i 
tha. Arrita ta shoh edhe gjysmën tjetër të Shqipërisë - 
Kosovën, që u bë shtet i pavarur. 

Agolli, po të ishte tani në mesin tonë, kur edhe 
Kosova u bë me ushtri, zemra do t’i bëhej mal. 

Dhe krejt në fund, një natë, vite e vite më parë, pasi 
dolëm nga Hotel Dajti, Dritëro më tha: 

- Rexhep, jeta është sekret, sekret i madh, i pak-
uptueshëm, aq më shumë kur jetojmë në kohën e pro-
vokimeve. Dhe, vazhdoi, duhet të jesh burrë i burrave, 
po ku t’i gjesh sot ata burra. Unë nuk fola. Heshta. Për 
një arsye më shumë shpirti i tij ndoshta më dëgjon.              

Dhjetor 2018

“Aubrey Herbert dhe Shqipëria e pavarur” është libri që 
u promovua në fundvitin e 2018, një vepër ku përfshihen 
letërkëmbime të rëndësishme të Herbert dhe pjesë nga 
ditari i tij, por theksi qendror i autorit Muharrem Hasan 
Shqarrit ka qenë kontributi që ky diplomat ka dhënë për 
vendin tonë. Studiuesi Uran Butka e konsideron Herbert 
një personalitet të përkushtuar në mbrojtje të vendit tonë. 
“Aubrey Herbert dhe Shqipëria e pavarur, një personalitet 
i shquar britanik, miku më i madh i shqiptarëve në të 
gjitha kohët, që nga viti 1907, kur sa nisi lëvizja atdhetare 
e çetave patriotike erdhi në Shqipëri. ka ardhur tetët herë 
derisa u shpall Shqipëria e Pavarur:, ka thënë Butka. 
“Diplomati dhe oficer anglez u lidh shumë me Shqipërinë, aq sa mund të konsiderohet miku më i madh 
i shqiptarëve në të gjitha kohët, që pati lidhje të forta me Ismail Qemalin, Ahmet Zogun dhe Mit’that 
Frashërin”, është shprehur autori i librit Muharrem Shqarri. 

Sidomos me Ismail Qemalin në 1912 dhe 1913 pati bashkëpunim, madje i kërkoi që të bëhej princ, para 
se të shpallet Princ Vidi. Përmes kësaj shoqërie që ishin mbledhur ndërkombëtar u arrit që të mbrohet çështja 
shqiptare. Që nga viti 1913 e në vijim lidhjen më të madhe e pati me Mit’hat Frashërin. Në Konferencën 
e Paqes në Londër, delegatët shqiptarë gjetën përkrahje tek ai si këshilltar. Kontributi i tij në arenën 
ndërkombëtare për ruajtjen e pavarësisë së Shqipërisë.

Pati dilema edhe debate për kufijtë e Shqipërisë, por pas Luftës së Parë Botërore, jo vetëm si politikan, 
ndihmoi që Shqipëria të mos copëtohej. Jo vetëm në konferencën e Paqes në Paris, që ndihmoi që Shqipëria 
të pranohej me lidhjet e tij.

Figura e  Aubrey Herbert është një nga figurat më të ndritura, që ka dhënë kontribut në Shqipëri, më 
shumë sesa çdo shqiptar. Ka qenë avokati i çështjes shqiptare, diplomat i Shqipërisë, në një kohë që Shqipëria 
nuk kishte përfaqësues në vende të ndryshme. Libri është botuar nga Instituti i Studimeve Historike “Lumo 
Skëndo.

Shtatëmbëdhjetë artefakte nga 
Muzeu Historik Kombëtar i Shqipërisë, 
që lidhen me periudhën e Skënderbeut, si 
dhe artefakte e dorëshkrime të panjohura 
nga shqiptarët të mbledhura nga muzetë 
italianë, janë ekspozuar në Muzeun 
Castromediano në Leçe.

Ekspozita “Scanderbeg. Un eroe 
albanese in Puglia” (“Skënderbeu. Një 
hero shqiptar në Puglia” u çel më 20 
dhjetor në bashkëpunim me Polo Biblio-
Museale të Provincës së Leçes, Muzeun 
Castromediano në Leçe dhe Ambasadën 
e Republikës së Shqipërisë në Itali dhe 
do të mbyllet më 3 shkurt 2019. Muzeu 
Historik Kombëtar u paraqit me objekte dhe libra kushtuar figurës së Heroit tonë Kombëtar, si me riprodhimin 
e Përkrenares dhe shpatës së Skënderbeut, por edhe armë të asaj periudhe. Drejtori i Muzeut Historik 
Kombëtar Dorian Koçi u shpreh se: “Kjo ekspozitë erdhi si fryt i marrëveshjes ndërmjet Muzeut Historik 
Kombëtar, Museo Civico di Bari dhe Polo Bibliomuseale të Rajonit të Pulias nën kujdesin e Fondacionit 
Gramsci në Pulia.” Sipas dretorit të MHK-së, Koçi, ekspozita u çel me qëllim që të fillohet promovimi 
i përbashkët i njohurive të iniciativave historike nëpërmjet përgatitjes së ekspozitave dhe promovimin 
e projekteve kërkimore, duke e imagjinuar Adriatikun jugor si një distrikt të vërtetë kulturor, në të cilin 
integrohen ndërmarrjet e nismave të përbashkëta të pranishme në territore të ndryshme, duke marrë pjesë së 
bashku me thirrjet evropiane. Dorian Koçi gjatë një interviste për “Shqiptarja.com” e konsideroi ekspozitën  
“Scanderbeg. Un eroe albanese in Puglia” si një mundësi të çmuar për të reflektuar mbi marrëdhëniet historike 
që Heroi ynë Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka pasur me rajonin e Pulias dhe dokumentet unike 
që janë mbledhur nga pala italiane për këtë ekspozitë. “Këto na japin fakte të rëndësishme historikë për 
periudhën e Mesjetës.”, deklaroi Koçi, i cili flet për artefaktet më të rralla të kulturës dhe historisë shqiptare, 
të para këto me syrin e një studiuesi, që gjenden në territoret e vendit fqinj, Italisë.

Ekspozita-Muzeu Castromediano

DORIAN KOÇI: PORTRETI I RRALLË I 
SKËNDERBEUT DHE VAZOJA E KASTRIOTËVE 
NË LEÇE

Humanisti britanik
PROMOVOHET LIBRI ‘HERBERT DHE 
SHQIPËRIA E PAVARUR’



ExLibris  E SHTUNË, 5 JANAR 2019 10

Shkrimtari Astrit Bishqemi na “dhuroi” këtë vit një 
libër të ri me skica, tregime, novela e gazmore, me 

titull “Kacafytja me ujkun”.
Tërë jetën autori ia ka kushtuar letërsisë për 

fëmijë e të rinj, këtij arti të mrekullueshëm, tek i cili 
gjejnë mishërim vlerat edukative dhe estetike, që na 
frymëzojnë e na japin kënaqësi të paskajshme për të 
bukurën, për të madhërishmen, për jetën në përgjithësi, 
duke na orientuar drejt së mirës, së dobishmes, së 
drejtës, kundër veseve të ulëta e të dëmshme për 
shoqërinë. Dhe ja, i mirënjohuri shkrimtar jo vetëm 
brenda vendit, mësuesi, pedagogu, krijuesi i mirëfilltë, 
studiuesi pasionant i letërsisë për fëmijë e të rinj te kjo 
vepër e re na vë përpara larmi temash, tek të cilat vihet 
re një realizëm i bukur 

Krijimet e kësaj përmbledhjeje, nga ana përmbaj-
tësore dhe e zhanreve letrare, në një vështrim të thjeshtë 
mund t’i klasifikojmë në katër blloqe.

Në bllokun e parë rendisim krijimet (tregimet e 
novelat) që bëjnë fjalë për persona të identifikuar. Autori 
ka hulumtuar episode, copëza jetësore nga personazhe 
të njohura brenda e jashtë vendit, dhe i letrarizon ato. 
Në këtë mënyrë, lexuesi fëmijë njihet me Vaçe Zelën, 
këngëtaren e famshme myzeqare, e cila qysh në shkollë 
e nisi karrierën artistike në varfëri, me fustan të vjetër 
e sandale të ronitura a zbathur, siç e ka pohuar edhe 
vetë ajo në një intervistë, por që me zërin e saj më vonë 
arriti majat dhe la gjurmë të pashlyeshme në muzikën 
shqiptare. Po kështu, autori na tregon edhe një ngjarje 
nga jeta private e shkrimtarit Bedri Dedja.  

Me shumë respekt tregohet për talentin poetik të 
Pandeli Koçit, i cili vjershën e parë si krijues nuk e shkroi 
në letër, por vrulltazi e paparitur, në dërrasën e zezë të 
klasës ku mësonte. Nuk mund të lëmë pa përmendur 
historinë e kones së poetit Lasgush Poradeci, që ia 
“pushkatuan” sikur të ishte kriminele, me shkakun se 
mbajtja e qenve konsiderohej nga sistemi shoqëror i 
kaluar si shfaqje borgjeze.  

Po kështu, në një tregim tjetër, autori flet me respekt 
për mënyrën se si i ngrinte krijimet e tij këngëtari 
elbasanas Isuf Myzyri, Artist i Popullit, i cili nuk dinte 
të shkruante e të lexonte, nuk njihte as notat muzikore. 

Dhe ai që ia hidhte në letër ato këngë ishte një fëmijë 
fqinjë, nxënës shkolle.

Nuk mund të rrimë pa u ndalur në novelën kushtuar 
shkrimtarit kosovar për fëmijë Ymer Elshani, ku del në 
pah egërsia e pushtuesve serbë me masakrat e viteve të 
fundit të shekullit të kaluar në Kosovë, ku viktimë qe 
edhe i ndjeri Ymer. Por autori thekson se si krijimet 
e tij u hodhën në zjarr jo vetëm nga serbët, por edhe 
nga një i dehur, i cili i kujtoi për thesare, kur i zbuloi të 
fshehura e të groposura rrëzë një lisi. 

Në bllokun e dytë të krijimeve mund të fusim novelën 
për të rinj (klasa tetë dhe e nëntë) “Basketbollistja e 
klasës sonë”. Idetë dhe mesazhet që përcjell novela janë 
për të luftuar mendjemadhësinë tek lexuesit e kësaj 
moshe. Ajo që vihet re, është fakti që autori përdor 
një gjuhë tamam për adoleshentë. Fabula vendoset te 
nxënësit e një klase të shtatë sportive të qytetit. Skaliten 
bukur disa personazhe nxënës, si Driola – basketbolliste 
e talentuar po ca mendjemadhe, Arnisa - tifoze e saj, 
Danja – komandante e klasës, Andri – hokatar, që bën 
humor edhe duke përdorur fjalë e shprehje të gjuhës së 
huaj frangjishte të cilën mësonin në shkollë, etj.

Në bllokun e tretë radhisim skicat e ndryshme 
të këtij vëllimi. I tillë është, për shembull, krijimi 
“Biblioteka ndanë lulishtes”, i cili na jep përvojën e 
qarkullimit dhe të shfrytëzimit shumë të mirë të librit 
në një qytet të huaj evropian. Kjo është një fshikull për 
të gjithë, pasi librit i kemi kthyer shpinën e jo më të 
ngremë biblioteka të tilla të hapura në vende publike 
për njerëzit e thjeshtë, biblioteka që funksionojnë pa 
inventar e pa punonjës. Sa larg jemi, sa larg! 

Një bllok më vete formojnë  “Gazmoret e reja”. Janë 
grimca jetësore të mbedhura me kujdes prej shkrimtarit 
nga jeta e përditshme e fëmijëve. Autori i emërton “të 
reja”, sepse më parë ka botuar dy vëllime me copëza 
të tilla: “Gazmore 300 e ca... buzëqeshje sa? - TOENA, 
T. 1996”  dhe “Nga ditari i një shkrimtari për fëmijë - 
SEJKO, Elb. 2005”. Siç shprehet edhe vetë, këto “janë 
shënime të shkurtra, nxjerrë nga ditari” i shkrimtarit. 
Ai ka një jetë të tërë që herë pas here hedh në bllokun 
e shënimeve fjalë të këndshme a shprehje të bukura të 
vajzave të tij, kur ishin fëmijë e më vonë të nipërve e të 

mbesave, si dhe të fëmijëve të tjerë që e rrethonin, “duke 
i përceptuar me sy e veshë të vëmendshëm, si prind, 
si edukator e si shkrimtar i tyre”. Madje, “...vëmendja 
nuk është përqëndruar te stilemat, fjalët e shqiptuara jo 
drejt për shkak të moshës. Janë përmbledhur më tepër 
ato fjalë a shprehje që nxjerrin në pah arsyetimin naiv të 
fëmijëve, të folurit “figurativ” të tyre për shkak të fjalorit 
ende të varfër”. Shkrimtari është i ndërgjegjshëm 
se termi i përdorur “gazmore”nuk është fort i saktë. 
”Gazmorja, ashtu si anekdota,- sqaron ai në parathënien 
e sipërpërmendur- tregohet për humor, për t’i bërë 
të tjerët të qeshin. Grimcat tona nuk janë thënë për 
humor nga fëmijët. Gjithçka këtu është e rastësishme, 
e çastit, e beftë, e papërsëritshme”. Në vëllimin e parë 
që shënuam më sipër, siç mund të kuptohet edhe nga 
titulli, janë botuar mbi 300 gazmore të tilla. Në vëllimin 
e dytë numri i tyre arriti në pesëqind e ca, kurse në këtë 
botim kemi edhe 39 xhevahire të tilla, të reja. 

Kësisoj, libri i ngjan një mozaiku plot ngjyresë. Në të 
gjitha krijimet e kësaj përmbledhjeje vihet re një gjuhë 
lakonike, e përzgjedhur, pa rënë në moralizime, pa 
ndërlikime, por thënë shtruar, thjesht, bukur e ëmbël, 
sa të mbeten në kujtesë. Dhe kjo përbën një vlerë tjetër.

* * *

Në një ceremoni të organizuar në Prishtinë më 
7 dhjetor, përmbledhja “Kacafytja me ujkun” e A. 
Bishqemit është vlerësuar në Kosovë libri më i mirë për 
fëmijë e të rinj i botuar gjatë vitit 2018.

Juria e Karvanit të shkrimtarëve për fëmijë në 
Kosovë, me kryetar studiuesin Ramadan Musliu, në 
arsyetimin e vendimit për Çmimin “Ymer Elshani” që i 
jepte autorit të atij libri, shtonte si përfundim:

“Vendimin e fuqizon edhe më shumë fakti se ky libër 
është e njërit prej shkrimtarëve tanë më të frytshëm për 
fëmijë dhe e njërit prej studiuesve më të përkushtuar dhe 
me kontribute monumentale në fushën e studimit të kësaj 
letërsie.”

Vlerësim e përkufizim konciz dhe mëse i saktë për 
prof. Astrit Bishqemin, vlerësim që përmban dy tregues:

Së pari, Bishqemi është njëri prej shkrimtarëve tanë më 
të frytshëm për fëmijë, që u ka dhuruar lexuesve të moshës 
së re dhjetë romane, dymbëdhjetë vëllime me novela, 
njëzet e një përmbledhje me tregime e përralla etj. etj.

Së dyti, gjithashtu, Prof. Bishqemi ka dhënë kontribute 
monumentale  në fushën e studimit të kësaj letërsie. Veç  
pesëmbëdhjetë përmbledhjejeve të tilla me studime, ai 
e pajisi shkollën e lartë dhe letërsinë shqipe për fëmijë e 
të rinj me botime të tilla bazë, siç janë: “Hyrje në teorinë 
e letërsisë për fëmijë”, “Histori e letërsisë shqipe për fëmijë e 
të rinj “ (tekst voluminoz me 950 faqe, i ribotuar katër 
herë, me shtesa e rishikime; më i fundit më 2014, nga 
ShBLSh e Re),”Histori e letërsisë botërore për fëmijë”, 
“Autorë të letërsisë shqipe për fëmijë e të rinj, 1886-
2017”, “Bibliografi e kritikës letrare për fëmijë” etj. etj.

Shkrimtari dhe studiuesi Astrit Bishqemi para disa 
viteve qe nominuar kandidat i Shqipërisë për Çmimin 
e lartë botëror “Astrid Lindgren”, që jepet në fushën e 
Letërsinë për Fëmijë e të Rinj.

SHKRIMTARI ASTRIT 
BISHQEMIT VLERËSOHET 
NË KOSOVË 
Nga Rakip Zhguni
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Hyrja në një muze nuk është gjithnjë argëtuese, 
siç mund të ndodhë në kryeqytetin shqiptar, 

kur historisë i kanë “fjetur” epokat qoftë edhe mbi një 
vepër arti. Ka arsye politike, estetike, por edhe një ego 
konkrete pse një piktor si rasti i Edi Hilës të rrëfejë këtë 
histori, në një natyrë retro. Nuk ka asnjë mëdyshje që 
ky piktor është par exelence për një terren të pazhvilluar 
mirë, e ku sistemi i vlerave po kalon një fazë kaotike si 
kjo e tanishmja, duke u shpallur si shqetësim për ata që 
kërkimet i kalojnë jashtë kufijve. Në 2018-ën, ekspozita 
e Edi Hilës në Galerinë Kombëtare të Arteve ishte e 
vetmja ngjarje në artet pamore që tërhoqi vëmendjen e 
publikut, por edhe e vetmja me të cilën u identifikua ky 
institucion përgjatë një viti. Udhëtimi në retro i Hilës 
vjen pas përvojës që artisti kaloi në muzeun e Varshavës 
dhe Dokumenta 14 të Athinës, ku dinjiteti i njeriut dhe 
epoka shqiptare e komunizmit krijuan tablonë reale pse 
gjurma artistike e Hilës i ngjan një fenomeni. Bashkë 
me piktorin kemi marrë një udhëtim, një bisedë të 

kapërcimit të kohëve. Si një piktor ndalet para “krijesës” 
së tij, tashmë të kryer, dhe jep një vetëdije, individualitet 
artistik, jo duke refuzuar, por duke eksploruar mbi 
kohë të humbura dhe indin gjenetik të tij, të nisur e 
ndërprerë, që sot ka një afirmim jashtë kufijve, m’u për 
këtë arsye. 

-V. M: Me të hyrë në këtë ekspozitë ne kemi një pamje 
gri, që tregon ndoshta jo vetëm retron tuaj, por një 
raport estetik me çfarë keni përjetuar në dy epoka. 
Cili është sot Edi Hila në këtë raport?
-Edi Hila: Nëse nisemi nga këto tablo, nga seria e 
Bulevardit dhe seria tjetër e Penthausit, nuk është i 
shkëputur nga vetë bulevardi, nga objekti i pikturuar. 
Pra, objekti im i pikturimit nuk është më një natyrë e qetë, 
njeriu, por është bulevardi “Dëshmorët e kombit”. Në të 
gjitha tablotë shqetësimi ka qenë si do ta pikturoj. Këtu 
janë tri-katër momente të një portreti, ku në një rast duket 
perspektiva e bulevardit, që është një kënd pamje; në një 

rast është shatërvani; në një rast tjetër është Kryeministria 
që unë i kam rënduar poshtë elementet e shatërvanit, që 
nuk ekzistojnë, por që janë fiksimi im; më pas, në rastin 
tjetër është një njollë e zezë, që në realitet është një pemë e 
vogël që i del mu përballë Ministrisë. Këtu ka pesë piktura 
aq sa janë portrete të bulevardit. Kjo është e lidhur me 
shumë arsye të miat të cilat janë estetike, që kanë buruar 
nga vetë arkitektura e këtij bulevardi që është shumë e 
specifikuar, shumë e veçantë në aspektin e organizimit të 
proporcioneve, dimensioneve, harmonisë që për mendimin 
tim është diçka e përkryer dhe ky është një lloj neoklasiku 
nga arti i hershëm i klasikut grek apo romak që vjen përmes 
një filozofie, e që shoqërohet nga një ideologji, siç është ajo 
e diktaturës; e grande imperos, siç ishte ajo e Musolinit. 
Sigurisht, shqetësimi ishte që në këtë seri të bëhej prezente 
kjo lloj prekjeje, kjo filozofi me këtë pjesë të historisë.

-Edi Hila, një piktor që nuk pranoi të mashtrohej nga 
gjurmët e transformimit, në ndjekje të kërcënimeve të 
ndryshimeve që vinin bashkë me të. Duke prezantuar 
artistët e mënjanuar nga Europa Lindore, Muzeu i 
Artit Modern në Varshavë para pak kohësh me këtë 
argument i referohej veprës së Hilës, duke paraqitur për 
herë të parë krijimtarinë e tij në këtë muze.
I njëjti pasazh është transferuar në Tiranë, duke u 
përfshirë në projektin Piktori i transformimit, në rastin 
e Hilës të lidhur me Shqipërinë e dikurshme në raport 
me ndryshimet e sotme. Puna e pas ’90-ës, – kur artisti 
ndjek kërkimet e tij drejt pikturës, se si ai vëzhgoi me 
kujdes jetën pas rënies së diktaturës, në përpjekje të 
përshkruajë realitetin e transformimit shoqëror – është 
e shfaqur në serinë novatore Comfort (1997). Duke 
vazhduar në këtë rezistencë të realitetit, Hila vendoset 
në disa seri, ndër më të rëndësishmet: Paradoks (2000-
2005), (2002-2014); Kërcënimet (2003-2009); Objekte 
në rrugë (2007-2010); Bulevardi “Dëshmorët e kombit” 
(2015); dhe Një tendë në çatinë e makinës sime (2017). 
Kuratorët e ekspozitës, Kathrin Romberg, Erzen 
Shkololli dhe Joana Mitkovska, e vlerësuan këtë lloj 
pikture nga detajet të cilat ai i shfrytëzon për të përcjellë 
të vërtetën psikologjike të fenomenit të vëzhguar. Duke 
përzgjedhur me kujdes temat, te Hila veçojnë forcën 
e autenticitetit të vëzhgimit të përditshëm, si dhe 
universalitetin e parimit ekzistencial. “Në versionin e 
tij, kjo shmang transformimin në Europën Lindore të 
aksidentit ose aventurës tipike të shumë prezantimeve 
dhe i jep asaj peshën e të vërtetave, sikur të ishte 
kronisti i tij përfundimtar”. I mbështetur te klasicizmi, 
piktura e Hilës shihet si një magjepsje me burimin 

Rrëfimet e piktorit/ Në vitin 2018, ekspozita e Edi Hilës në Galerinë Kombëtare të Arteve ishte 
e vetmja ngjarje në artet pamore që tërhoqi vëmendjen e publikut, por edhe e vetmja me 
të cilën u identifikua ky institucion përgjatë një viti. Udhëtimi në Retro i Edi Hilës vjen pas 
përvojës që artisti kaloi në muzeun e Varshavës dhe Dokumenta 14 të Athinës, ku dinjiteti i 
njeriut dhe epoka shqiptare e komunizmit krijuan tablonë reale pse gjurma artistike e Hilës i 
ngjan një fenomeni. 

BULEVARDI I PËRKRYER I EDI HILËS

NGA MONARKIA TEK 
ITALIANËT, KOMUNISTËT 
E PROTESTAT…
Nga Violeta Murati

(Vijon në fq. 12)
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te Rilindja. “Është sikur modernizmi të zhduket nga 
fusha e tij e interesit dhe nuk ka dilema të modernitetit. 
Kjo është arsyeja pse transformimi, në përplasje me 
traditën klasike të pikturës dhe të ekuilibrit të kuptuar 
në shpirtin e largët të Rilindjes, e përcjell në mënyrë 
të qartë ndarjen dhe goditjen ndaj harmonisë dhe 
rendit. Nga ana tjetër, ajo është e rrënjosur në dilemat 
njerëzore që janë të vështira për t’u fshehur”. Mbi këtë 
ide ekspozita e Edi Hilës në Muzeun e Artit Modern 
në Varshavë u pa në kontekstin e një sërë ekspozitash 
të përkushtuara për artistët e anashkaluar nga Europa 
Lindore, ku gjatë viteve të fundit në këtë muze ka pasur 
disa ekspozita monografike. Por ky projekt shtrihet 
përtej kuriozitetit akademik ose nevojës historike.

-Kjo nevojë historike, ashtu siç mund të thërritet 
“shpirti i së kaluarës”, nis ekspozitën me ciklin 
Bulevardi “Dëshmorët e kombit”, për të cilin tregon: 
“Bulevardi kryesor në Tiranë është një vend simbolik 
dhe plot ambiguitet, i cili mbart shumë kuptime të 
ndryshme. Ai ofron një pasqyrë të historisë së vendit. 
Bulevardi “Dëshmorët e kombit” është dëshmi e 
shumë qeverive të njëpasnjëshme e autoritare; nga 
monarkia dhe pushtuesit italianë te komunistët. Këtu u 
mbajtën parada ushtarake dhe festa shtetërore, ndërsa 
sot organizohen manifestime dhe protesta. Është 
gjithashtu projekti më perëndimor në arkitekturën e 
pasluftës në Shqipëri. Kur fillova të punoja në serinë 
e pikturave dedikuar kësaj hapësire, reflektova shumë 
mbi esencën e saj kaq komplekse, ku hyjnë Bulevardi 
1 që është në koleksionin Roger Diener; Bulevardi 2, 
4, në Galerinë Mitterrand, Paris, krijuar në vitin 2015; 
Bulevardi 3, që ndodhet në Muzuen e Artit Modern në 
Varshavë etj.”

-V. M: Pavarësisht idesë së arkitekturës, do t’ju 
implikojmë pak me situatën e ngjyrave që ju keni 
krijuar në këtë seri, lëvizni jo në ngjyra klasike, që 
kanë të bëjnë me një perspektivë midis romantizmit 
dhe dijes, por është një ngjyrë që lidhet me politikën. 
A është kjo një atmosferë që i përgjigjet gjendjes suaj 
të brendshme?
-Edi Hila: Kjo nuk ka të bëjë me idenë e ngjyrës, edhe 
grisë, por me idenë e arkitekturës. Ajo që është kryesore, është 
atmosfera e misterit, e diçkaje që ti nuk e di, e pranishme 
në një ngjarje që nuk ka ndodhur ose do të ndodhë. Në këtë 
kuptim, kjo shoqëron gjithë serinë e tablove. Kur ishim të 
rinj, në Bulevard ka pasur gjithnjë roja me ushtarë dhe 
për ne Komiteti Qendror, Kryeministria, ishte blloku ku të 
gjithë kishin roja… nuk kaloje dot. Ishte mister, një realitet 
i panjohur për ne, dhe ishte një diçka edhe e frikshme. 
Sigurisht ky moment, kjo psikologji, nuk mund të jetë 

jashtë këtij konteksti, e 
shkëputur nga mënyrat 
e të menduarit, kur unë 
shkoj për të pikturuar 
bulevardin. Kjo është, 
në esencën e problemit, 
ky moment, ky mister. 
Bulevardi ka përcjellë 
një lloj misteri gjatë 
gjithë historisë së jetës 
së vet. Sot e kësaj 
dite, nuk është fjala 
për mister, horror, por 
është fjala për situata 
që ne nuk i dinim se 
çfarë do të ndodhë.

-Me përmasa të 
mëdha, Anija e emi-
grimit ka një nënfund 
të errët, që piktori e 
quan zjarr i zi. Në të 
zezën e saj një rreth i 
bardhë, si një hënë, si 
një dritë fundtuneli, 
e në kontekst si një 
shpresë e djegur mbi det, dhe si krahë del mbi të silueta 
e anijes... Ikja nga një njollë e vrazhdë, siç ishin vitet 
e diktaturës, e pas rënies së saj shqiptarët nuk i mbajti 
më vendi, për të cilët artisti reflekton disa momente: 
“Fill pas rënies së diktaturës, në fillim të procesit të 
demokratizimit, shqiptarët filluan të emigronin në 
mënyrë masive. Kështu, në këtë formë gati apokaliptike, 
filloi periudha e re e historisë moderne të Shqipërisë, 
duke vazhduar deri në ditët tona. Një kohë e shënuar 
nga vështirësi ekonomike dhe përpjekjet për t’u 
përballur me mbetjet e diktaturës, të cilat u bënë pengesë 
për zhvillimin e plotë të vendit. Triptiku “njerëzit e së 
ardhmes” është një punë sugjestive e mallëngjyese mbi 
tragjedinë që goditi Shqipërinë në mars të vitit 1997, 
kur 87 emigrantë që përpiqeshin të shkonim drejt Italisë 
(siç kanë bërë pastaj 800.000 detarë italianë).” Piktura 
Zjarri i zi, 1998, në kortezinë e artistit.

-Tenda mbi çatinë e makinës – është vazhdimi i historisë, 
si linjë empirike e realizuar në vitin 2017. “Drama e 
migrimit masiv dhe mungesa e strategjive të qarta për 
zgjidhjen e këtij problemi veçse e vështirësojnë krijimin 
e një vizioni për një të ardhme më të mirë. Duke marrë 
parasysh se sa delikate është, shpesh demokracia 
bëhet kërcënim për vetveten. Duke e parë nga kodra e 
Partenonit, pamja e turmës së pafundme të refugjatëve 
nën hijen e tij, më bën të mendoj për historitë e 

udhëtarëve që ikin drejt një vendi të tërë. Ky udhëtim 
ndodh me “makinën time” e me një tendë të montuar 
sipër saj. Le Corbusier e ka krahasuar Partenonin me 
një makinë të vitit 1921, duke i dhënë të njëjtën vlerë 
antikitetit dhe pranisë industriale. Unë jam përpjekur 
të them diçka timen mbi këtë temë përmes kësaj serie 
me shtatë piktura”, - shënon piktori në ciklin e disa 
punëve të koleksionuara tashmë në Vjenë, që mbajnë 
vitin 2017, si: Zbuluesi, Zgjimi, Tenda mbi çatinë e 
makinës, Të sapoardhurit, Derë e hapur, Dëshmitari etj.

-Kur diskutohet shumë në filozofi për pavarësinë e jetës 
sonë nga imazhi, Hila sjell në këtë retro një model të 
tillë, si ai e ciklit të marrëdhënieve humane, por në një 
rast tjetër edhe kronikën e përditshme të kryeqytetit 
të përfshirë në ngjarje, sidomos kur këto përcaktojnë 
fatet e jetës së individit. Te cikli quajtur Kërcënimi 
piktori shënon: “Kjo kronikë e Tiranës së përditshme 
gjatë periudhës së transformimit është shënuar nga 
tensioni i ngjarjeve dhe marrëdhënieve ndërpersonale, 
duke e bërë qytetin një zonë të rrezikshme dhe madje 
kërcënuese për jetën. Në shumë raste ky tension 
shtyu banorët të largoheshin nga qyteti apo edhe nga 
vendi. Me kalimin e kohës, zhvillimi i infrastrukturës 
dhe ndërtimi i strukturave të qëndrueshme bëjnë që 
shumë prej paradokseve urbane të fillojnë të zhduken. 
Por abuzimet e lirisë së fituar pas rënies së diktaturës 
gjithashtu kanë pasoja negative për jetën shoqërore dhe 
politike.” Në këtë cikël janë punë të krijuara në vitet 
2006, 2008, të cilat janë të përfshira në koleksionin e 
qendrës Pompidou në Paris (Dasma, vaj, kanavacë, 2006), 
koleksion i Diana Mediut (Panorama e mbrëmjes, 2006) 
si dhe në koleksionin e Fondit të Artit Bashkëkohor, 
Bashkia e Parisit (Kërcënim, vaj, kanavacë, 2008)

V. M: Në këtë hapësirë të vitrinave, ku vizatimet 
shënohen se u përkasin viteve ’74-’80, jeni në 
periudhën e riedukimit, pra dënimit tuaj në diktaturë. 
Çfarë gjurme apo përvoje ushqeu, krijoi, te ju kjo 
vuajtje, keni vetëdije për realizimet artistike?
-Edi Hila: Artistikisht, kjo periudhë ushqeu tek unë 
tendencën për një lloj ekspresiviteti dhe në ndryshim me 
ato që janë shumë sintetike, këtu ka një tjetër gjendje. Janë 
situata gati-gati si një lloj kronike, me nerv, krijuar me 
rebelizëm...

-Udhëtimi në të shkuarën për piktorin Edi Hila është 
një gjurmë rebelimi, e heshtur. Në vitrinat e propagandës 
marrim dëshminë se si punon energjia e një piktori, 
ritmi i tij në kushte frustruese e shtypëse... Janë nudo, 
sentimentalizëm i ashpër, atmosferë e zymtë dhe lapsi 
i zi që krijon silueta të nxituara të njeriut të deformuar. 

(Vijon nga fq. 11)
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E kemi të rrallë këtë dëshmi kaq origjinale në historinë 
tonë të arteve pamore. Piktori ishte dënuar. Riedukimi 
në një pulari e zbërthen pa asnjë kompleksitet këtë 
gjendje dhe përcillet sikur të ishte sot, një imagjinatë 
e shpejtë për Propagandën. “Pas fabrikës së rritjes së 
shpendëve, punova në njësinë e dekorimit të qytetit, ku 
prodhoheshin parulla e postera propagandistikë. Puna 
atje do të thoshte një hap drejt rehabilitimit politik, 
që ishte epilogu i procesit të edukimit tim në gjirin e 
klasës punëtore. Gjatë kësaj periudhe, në veprat e mia 
u përpoqa me kujdes të ndaj punën time nga ndikimi 
zyrtar për artin dhe artistin, i cili duhej të përfshinte në 
veprën e tij krijuese mesazhin e imponuar nga Partia. 
Që nga ajo kohë unë kam reflektuar gjithmonë në 
idenë e realizmit si estetikë dhe lidhjen time në këtë 
temë”, - kujton Hila kur në ’88-ën jep kolazhin në 
grafit, bojëra uji, Përgatitjet e festës; Prag të Vitit të Ri në 
’84-ën; Gazetarë, me penë, letër, në 85-ën; Informator i 
policisë sekrete, vaj, karton në ’74-ën etj.
Në këtë hapësirë të “izoluar” të ekspozimit nga pjesa 
tjetër e tablove, një koncept perfekt për të ndarë kohën 
e një piktori me koleksionin Pularia nga ’74-’77, ku 
Hila dëshmon: “...Në mars të vitit 1974 fillova të 
punoja në fabrikën e rritjes së shpendëve si punëtor 
ngarkim/ shkarkim pasi më hoqën nga puna dhe 
më dënuan me një periudhë “riedukimi” në mjedisin 
e klasës punëtore. Shkaku ishte kritika që m’u bë 
për pikturën Mbjellja e pemëve dhe skenografinë e 
Festivalit të 11-të të Këngës. Ky ishte një pretekst për 
të larë hesapet me “armiqtë e klasës” dhe një spastrim 
në radhët e artistëve dhe intelektualëve në 1974-ën. 
Kam punuar në fabrikën e rritjes së shpendëve duke 
transportuar thasë. Puna në fabrikë ishte e vështirë, 
por në njëfarë mënyre interesante, në saje të njerëzve 
që takova atje. Çdo pasdite pas punës unë vizatoja dhe 
mbaja shënim përshtypjet e mia nga fabrika. Askush 
nuk dinte dhe nuk i kishte parë ato vizatime të cilat 
i mbaja të fshehura. Puna në këtë fabrikë më dha 
mundësinë të përjetoja një realitet të panjohur për mua 
deri atëherë, një realitet të mbushur me probleme gjatë 
reflektimit dhe pjekurisë si dhe ndryshoi qëndrimin 
tim krijues në raport me artin dhe jetën.” Bëhet fjalë 
për ciklin Mbledhja e thasëve, punë në letër me penë, 
e vitit 1976; Luftoni, vaj, karton, 1975; Gjumi i thellë, 
’70; Mullixhiu, 1975; Punëtorët në sektorin e transportit 
të thasëve, tempera, letër, 1977, koleksion vjenez. Një 
hark kohor më i gjatë, që kthehet te Vetvetja. Për vitet 
1972-1989 piktori ndan: “Për njerëzit që jetojnë në një 
diktaturë, është e vështirë të gjesh një hapësirë lirie. Jeta 
ime në vitet 1970 nuk ishte vetëm puna në fabrikën 
e rritjes së shpendëve, por kishte edhe momente të 
bukura dhe romantike. Me një grup të reduktuar 
miqsh, gjatë pushimeve të verës udhëtonim drejt jugut 

në Himarë, një fshat në bregun e detit. Fëmijët ishin 
ende të vegjël. Për ne ata ishin burimi i qëllimit dhe 
gëzimit të jetës. Jeta e fshatit, mentaliteti i banorëve 
dhe lidhja e tyre me vizitorët nga qyteti, historitë dhe 
jeta e tyre e përditshme, ishin shumë të ngjashme me 
ato që njihja nga fabrika e rritjes së shpendëve. Sistemi 
komunist shfrytëzonte të njëjtat mjete dhe metoda për 
të kontrolluar jetën e çdo njeriu, qoftë në fshat apo në 
qytet. Por ne u përpoqëm t’i kapërcejmë kufizimet dhe 
të mbrojmë lumturinë tonë private. Fshati bregdetar në 
verë ishte i vetmi vend ku  mund të qëndronim për pak 
kohë larg realitetit.” Është një pasazh i përcjellë nga 
vizatimet Imazhi i bukur, në ’84-ën; Fundi i sezonit, në 
’86-ën; Banjë dielli, në ’86-ën; Fundi i sezonit, në ’89-ën 
etj.

-V. M: Cila është sinteza e këtij projekti artistik, çfarë 
ka mbetur pa u eksploruar, e pathënë, që e keni në 
imagjinatë, e cila vazhdon të funksionojë?
-Edi Hila: Jam në një moshë kur mendoj se kam kaluar 
shumë periudha, shumë vite të cilat po mundohem t’i 
kompensoj tani nga humbjet kohore që kam pasur. Tani 
kam tjetër formim, një koshiencë më të madhe. Shumë 
boshllëqe jo vetëm të profesionit apo konceptimit të artit që 
shkolla e atëhershme nuk mundi të na i jepte siç duhet. Ka 
qenë shumë e vështirë të mbijetoje i rrethuar nga skemat, 
nga politika e asaj kohe. Kështu që tani ndihem në kulmin e 
asaj që jam, pasi rezultati im tani është afirmuar, jo vetëm 
këtu, por edhe jashtë. Nëse unë punoj me dy galeri në Paris, 
Bruksel dhe Luksemburg, kjo do të thotë që nuk jam rehat 
gjithë ditën, pasi duhet të justifikoj këtë nivel. Është një 
përgjegjësi e jashtëzakonshme dhe nuk e imagjinoni sa 
punë duhet për ta ruajtur këtë nivel, ku e gjitha kërkon 
një përpjekje për të njohur realitetin jashtë. Sepse këtu në 
Shqipëri këto biseda nuk kanë lidhje, nuk mund të bëhen… 
Është fjala për “atje” (jashtë kufijve), sepse atje funksionojnë 
krejt ndryshe gjërat, që unë ndoshta nuk i kam marrë vesh 
në momentin e duhur, por me pak vonesë.

-V. M: Me cilat galeri bashkëpunoni, a ka një kërkesë 
që i përgjigjet asaj që eksploroni? Si bashkëpunoni? 
Nëse është një galeri moderne apo…
-Edi Hila: Ka dy momente ekspozimi; momenti i parë 
është galeria, që e merr artistin dhe e vendos në faqet e 
murit dhe u jep mundësi koleksionistëve ta shohin. Kjo 
është pjesa më komerciale që i intereson jo vetëm galerisë 
që mbijeton me ty, por edhe koleksionistit që duhet ta shesë 
tablonë tënde me një çmim të trefishuar. Momenti i dytë, që 
është më i rëndësishmi, është muzeumi. Nëse ekspozon në 
një muze, kuptohet se ke marrë afirmimin e plotë, pasi është 
profesional, të konservon e të ruan si vlerë e përjetshme, si 
një pasuri e patundshme. Në rastin tim, kur ekspozova në 
Varshavë, jo se nuk ka lidhje me idenë e saj, por muzeumi 

i Varshavës është një muzeum afirmimi. Kjo është shumë e 
rëndësishme për mua, nga ky moment kam tjetër nivel, dhe 
kjo ma rrit shqetësimin në këtë drejtim.

-Parisi, Luksemburgu, Brukseli, këto vende ruajnë 
në koleksionet e muzeumeve të tyre punët e piktorit 
shqiptar, duke përfshirë vëmendjen që ka marrë nga 
koleksionisti i famshëm Rene Block. I zbuluar prej tyre, 
si një piktor që vjen nga Shqipëria bashkë me historinë 
e tij personale, sot vëmendja për këtë artist ka kaluar 
në nivel par exelence, duke e bërë një nga piktorët më 
interesantë bashkëkohorë. Nëse në Shqipëri ekspozita 
e Hilës ka kaluar si një lloj kurioziteti, ekspozimi në 
muzeun e Varshavës ka qenë një befasi, parë nga 25 
mijë vizitorë, dhe shitje totale e katalogut. Biseda jonë 
mes së shkuarës, çfarë e bën individualitet të spikatur 
një artist, si dhe shqetësimin për kushtet shqiptare të 
dallimit të vlerave, mbyllet me përgjigjen e Hilës: “Këtu 
s’ka sistem vlerësimi. Arti është çështje individuale. Unë 
nuk kam qenë i shtypur dhe i frustruar kur kam bërë 
vizatimet e mia dhe këto tani shkojnë në Dokumenta 
14 në Athinë, që ishte një përvojë e jashtëzakonshme, 
dhe kjo ka të bëjë me vetë artistin me përpjekjet që bën, 
dhe sigurisht ti nuk mund të jesh interesant nëse nuk 
përzgjedh një gjurmë të diçkaje. Është interesante çfarë 
sjell nga vendi yt, çfarë individualiteti i jep atij tjetri që 
i krijon diversitet. Këtu në Shqipëri ka një specifikë: 
këtu është një situatë e veçantë, mungon aftësia për ta 
dalluar se ku është, ku ndodhet një vlerë.”

***

Në hyrje të Galerisë, piktura-simbol e Hilës na “rikthen” 
te njeriu i lirë. Temat që dalin pas 40 vitesh, kur s’ishte 
koshienca për të pikturuar enkas, por thjesht ndien se 
diçka lëviz në një drejtim të caktuar, që për Hilën ka 
shënuar periudhën më të keqe. Para të gjithave ishte 
Mbjellja e pemës, një histori që ka rrëmbyer vëmendjen 
unike. Vitet ’70, vitet më të lumtura të piktorit. Në 
sallën e Teatrit Popullor, që quhej salla e Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve, u vendosën dy tablo: 
Heronjtë e Hekalit e Fatmir Haxhiut dhe Mbjellja e 
pemëve e Edi Hilës. Asnjë shenjë e keqe, kujton piktori 
duke komentuar: “Unë mendoj se ishte krijimtari 
e vërtetë. Nëse e marrim në të kundërtën, s’kishte 
tendencë për t’iu kundërvënë realizmit socialist. Nuk 
ka zymtësi, – në aspektin estetik kishte një shkarje, 
ishte e lirë, plot jetë, një ekzaltim, si lëviznin figurat, 
– kjo i shqetësonte, ky vrull, ky hov që dilte jashtë 
skemës, estetikës së mbyllur. Ishte e vërtetë...” Para këtij 
manifestimi, për ironi, por edhe si një profeci e dalë nga 
goja e djallit, u tha: Kjo vepër është e ardhmja e pikturës! 
Ashtu u bë. 



ExLibris  E SHTUNË, 5 JANAR 2019 14

Borhes ishte i etur të shihte fytyrat e njëqind 
lexuesve të tij të parë.  Padurimi im është 

ndryshe. A nuk qëndrojmë dhe ne përpara sfidës 
për të shikuar fytyrat e njëqind lexuesve të fundit, 
ose, të jemi më pak patetikë, fytyrat e njëqind 
lexuesve të fundit të romanit?

Pasi t’i përgjigjemi kësaj, le të shtrojmë pyetjen 
kur dhe ku, në cilën pjesë të tekstit leximi i romanit 
fillon dhe kur dhe ku leximi i romanit përfundon.  Si 
është fillimi dhe fundi i romanit, fillimi dhe fundi i 
leximit, i kushtëzuar nga ajo që Jasmina Mihajlloviç 
quan “lexim dhe seks”? Duhet të ketë romani një 
fund? Dhe çfarë është në fakt fundi i romanit, i një 
vepre letrare? Dhe pashmangshmërisht duhet të 
jetë vetëm një? Sa funde mund të ketë një roman 
apo një pjesë teatrale?

I kam gjetur disa përgjigje për këto pyetje, 
ndërsa shkruaja librat e mi. Shumë kohë më 
përpara kam ardhur në përfundimin se arti është 
“i kthyeshëm” dhe “jo i kthyeshëm”. Ka disa arte 
që ia mundësojnë shikuesit që t’i afrohet nga anë 
të ndryshme, të ketë një pamje më të mire kur 
ndërron vendin, perspektivën dhe drejtimin e 

shikimit të tij, siç do ta pëlqente, sikundër është 
rasti me arkitekturën, skulpturën apo me pikturën, 
të cilat janë arte të kthyeshme. Artet e tjera jo 
të kthyeshme, si muzika dhe letërsia, të duken si 
rrugë njëkalimshme në të cilën gjithçka lëviz nga 
fillimi në fund, nga lindja në vdekje. Gjithmonë 
kam dashur ta bëj letërsinë, e cila është një art i 
pakthyeshëm, në një art të kthyeshëm. Prandaj 
romanet e mi nuk kanë as fillim dhe as fund, në 
kuptimin klasik të fjalës. 

Për shembull, Fjalori Khazar është “një roman 
leksikon në 100.000 fjalë”, dhe në varësi të gjuhëve 
të ndryshme, romani përfundon ndryshe. Versioni 
original i “Fjalorit Kazar”, i shtypur në alfabet 
cirilik, përfundon me shprehjen latine “sed venit 
ut illa impleam et confirmem, Mattheus“. Romani 
im në greqishte përfundon me fjalinë:”Befas 
vërejta se kisha tri frikëra, dhe jo një”. Versionet 
anglisht, idish, spanjisht dhe danisht të “Fjalorit 
Kazar” mbarojnë kështu:”Pastaj, kur lexuesi u 
kthye, i gjithë procesi ishte kthyer përmbys dhe 
Tibonit i duhej të ndryshonte përkthimin sipas 
përshtypjeve të fituara në këtë udhëtim”. Versioni 

serb, i shtypur me alfabet latin, version suedez, i 
botuar nga Nordsteds, version hollandisht, çekisht 
dhe gjermanisht mbarojnë me këtë fjali: ”Ky 
shikim e shkruajti emrin e Koen-it në ajër, ndezi 
fitilin dhe i ndriçoi rrugën për në shtëpi”. Versioni 
hungarez i “Fjalorit Kazar”, mbaron me fjalinë: ”Ai 
thjesht donte të tërhiqte vëmendjen se cila është  
natyra jote”. Versioni italisht dhe katalon mbaron 
kështu:”Në të vërtetë vazoja kazare shërben sot 
e kësaj dite, megjithëse prej shumë kohësh nuk 
ekziston më.”  

Romani im i dytë, “Peizazh i pikturuar me çaj” 
(i cili mund të krahasohet me fjalëkryqin), i nxjerr 
portretet e personazheve të librit në plan të parë, 
nëse lexohet vertikalisht. Në qoftë se po të njëjtët 
kapituj lexohen horizontalisht (në “mënyrën 
klasike”) ato nxjerrin në plan të parë subjektin 
e romanit dhe zhvillimin e tij. Le të diskutojmë 
për fillimin dhe fundin e romanit në këtë rast. 
Para së gjithash, ky roman përfundon në varësi të 
lexuesit femër apo mashkull. Dhe, natyrisht, fillimi 
dhe fundi i këtij romani gjithashtu dallohen edhe 
nga mundësia e leximit vertikal apo horizontal 

FILLIMI DHE FUNDI 
I ROMANIT
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të tij. “Peizazhi i pikturuar me çaj”, nëse lexohet 
horizontalisht ka këtë fillim: ”As edhe një dackë 
e padhënë, nuk duhet të shtihet në varr”. Në këtë 
rast, romani përfundon me fjalinë: “Lexuesi s’ka si 
të harrojë se çfarë ndodhi me Atanasije Svilarin, 
emri i të cilit, për ca kohë, ishte Razin”. “Peizazhi 
i pikturuar me çaj”, nëse do të lexohej vertikalisht, 
do të fillonte me fjalinë: “Në përgatitjen e kësaj 
reference për mikun tonë, shokun e shkollës dhe 
bamirësin, arkitekt Atanas Fjodoroviç Razin, alias 
Atanas Svilar, i cili e shkruajti një herë emrin e tij 
me gjuhë në shpinat e grave më të bukura të brezit 
tonë...” Po ta lexosh po në këtë mënyrë, romani do 
të përfundojë me fjalinë: ”Hyra në kishë me vrap.”

Pas romanit-fjalor dhe romanit-fjalëkryq u 
orvata edhe një here të rendisja romanin në radhën 
e arteve “të kthyeshme”. E kam fjalën për “Ana e 
brendshme e erës”. Një roman klepsidër. Romani 
ka dy faqe titulli dhe e mira është ta lexosh një 
herë e gjysmë, sikundër ka thënë dikur arkeologu 
i famshëm Dragoslav Srejovic. Fundi është në 
mes, aty ku dy të dashuruarit e këtij rrëfimi mitik, 
Leander dhe Hero, takohen. Nëse e nisni leximin 
nga ana e Leander-it, fillimi i romanit do të jetë: “E 
ardhmja ka vetëm një virtyt të padyshimtë: ajo nuk 
ngjan kurrë ashtu siç e përfytyron...” Në këtë anë të 
librit fundi i romanit do të jetë si vijon: “Ishte ora 
dymbëdhjetë e pesë kur kullat, nga një shpërthim i 
përbindshëm fluturuan në ajër, duke marrë me vete 
flakën që mbështillte trupin e djegur të Leander-
it”. Në qoftë se do ta lexoni “Ana e brendshme e 
erës” nga ana e vajzës, Hero-s, fillimi i librit do të 
dukej i tillë: “Në pjesën e parë të jetës gruaja lind 
jetë, në të dytën, ajo vret dhe shtie në dhé ose veten, 
ose ata që e rrethojnë atë”. Në qoftë se ju e lexuat 
nga kjo anë, fundi i romanit do të jetë i tillë: ”Nëse 
i beson leitnantit të hutuar, nuk kishin kaluar as tri 
ditë deri atë mbrëmje kur koka e Hero-s, klithi me 
një zë të ashpër e të thellë si të ishte prej burri”.

Libri im “Dashuria e fundit në Konstandinopojë” 
është, në fakt, një roman-tarot, që përbëhet nga 
22 kapituj që i korrespondojnë numrit të letrave 
tarot. Siç dihet, me ndihmën e letrave tarot mund 
të parathuhet e ardhmja dhe romani “Dashuria e 
fundit në Kostandinopojë” ka disa çelësa po ashtu 
si edhe letrat në vetvete. Me fjalë të tjera, ky roman 
është një guidë për fat-thënien tarot dhe mund të 
“përdoret” në mënyra të ndryshme. 

Por romani nuk parathotë të ardhmen e herojve 
të tij, por të lexuesve të tij. Mund të lexohen 
kapitujt në përputhje me kuptimin e letrave 
tarot. Mund të përdorësh kapituj të romanit gjatë 
seancave ku shpjegohen letrat që të bien. Romani 
mund të lexohet pavarësisht letrave. Gjithashtu, 
në përputhje me udhëzimin, që është në libër, ju 
mund të hidhni gjithë letrat, dhe pastaj lexoni 
kapitujt e romanit në rendin e treguar nga letrat që 
bien në tavolinë.

Në këtë mënyrë, ju do të shikoni, që nga librat 
e mi mund të dilni jo vetëm nga një dalje, por prej 
disave, që ndodhen në një distanë të madhe nga 
njera tjetra.

Gradualisht po më fshihet dallimi midis 
shtëpisë dhe romanit, dhe kjo është, mbase, 
gjëja më e rëndësishme që kam për të thënë në 
këtë tekst. Por le t’i thehemi një çështjeje më të 
rëndësishme, që është ngritur në kohën tonë. A 
mos po afrohet fundi i romanit? Ku është ai, fundi 
i romanit, përpara? Apo tashmë është pas nesh? 
Mos po jetojmë në kohën post historike? Apo 
një kohë post romaneske, gjithashtu? Mos e kemi 
kaluar vijën e finishit, madje pa e vënë e, dhe tani 
të gjithë ne po vrapojmë së bashku në një garë që 
tashmë ka përfunduar? Besoj, është herët të thuhet 
jo, megjithëse kërcënohemi prej disa kataklizmave 

bërthamore të përpjesëtimeve kozmike. Jam më 
tepër i prirur të them se ne jemi  në mbarim të 
një mënyre leximi. Është kriza e mënyrës sonë të 
leximit të romanit, dhe jo e romanit në vetvete. 
Romani- rrugë njëkalimshme, është në krizë. 
Diçka tjetër është në krizë gjithashtu. Është pamja 
grafike e romanit. Kjo do të thotë: libri është në 
krizë. Hiperletërsia na mëson se një roman mund 
të lëvizë ashtu sikundër mendja jonë lëviz, në të 
gjitha drejtimet njëkohësisht. Dhe të jetë interaktiv.

U përpoqa të ndryshoja mënyrën e zakonshme 
të leximit duke rritur rolin dhe përgjegjësinë e 
lexuesit në procesin e krijimit të romanit (të mos 
harrojmë se në botë ka më shumë lexues të talentuar 
se sa autorë dhe kritikë letrarë të talentuar). Ua kam 
lënë në dorë atyre, lexuesve, marrjen e vendimeve 
për momentet thelbësore të romanit dhe zhvillimit 
të subjektit: ku do të fillojë leximi dhe kur ai do 
të përfundojë, madje edhe vendimi për fatin e 
personazheve kryesore. Por duke u përpjekur 

për   ndryshimin e mënyrës së leximit, më duhej 
të ndryshoja mënyrën e të shkruarit. Prandaj këto 
rreshta nuk duhet të merren thjesht si një gjykim 
mbi formën e romanit. Njëkohësisht, është edhe 
një gjykim mbi përmbajtjen e romanit. Sepse, 
në fakt, përmbajtja e romanit ka qenë, të themi, 
në shtratin e Prokustit për dymijë vjet përherë i 
kushtëzuar pamëshirshëm nga modeli i formës. 
Mendoj që tashmë, kësaj i ka ardhur fundi. Çdo 
roman duhet të zgjedhë formën e tij specifike, çdo 
rrëfim duhet të kërkojë dhe të gjejë, vetë trupin 
e tij... Kompjuterat po na mësojnë se kjo është e 
mundur. Por në qoftë se nuk i pëlqeni kompjuterat, 
vështroni se çfarë na mëson arkitektura. 

Arkitektura ndryshon mënyrën tonë të jetesës. 
Letërsia, nëse e shohim si vepër arkitekturore, 
gjithashtu mund të na ndryshojë jetën. Romani 
mund të jetë  një shtëpi, po ashtu. Të paktën, për 
njëfarë kohe.

Përktheu B. Hudhri
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