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LULJETA LLESHANAKU

INSTIKTI I MBIJETESËS, I TË MBETURIT
GJALLË ME ÇDO KUSHT, REZULTON MË
I FORTË SE ÇDO GJË TJETËR
Rrëfimi tronditës i Lleshanakut, historia e trishtuar se si do të arratiseshin me shkrimtarin
Lazer Stani nga kufiri, në dimër, në pritje të “dëborës” në male, nga Thethi, ndërsa Ministria
e Brendshme shpalli lajmin e rremë se çifti i ri ishte vrarë.
Intervistoi: Violeta Murati

-Në vitin 1997, nëse jam e saktë, për herë të parë u
bëtë pjesë e Antologjisë së Vargut Amerikan dhe
Vjetar të Poezisë Amerikane. Më pas, në vitin 2012,
del antologjia juaj e parë e vlerësuar nga kritika,
duke u konsideruar si pioniere e poetëve shqiptarë të
gjeneratës post-totalitariste… Si erdhi kjo njohje?
Në vitin 1996, qe një revistë amerikane e cila botoi 5
autorë bashkëkohorë shqiptarë, në mes të të cilëve isha
edhe unë. Poezitë e mia u vlerësuan me një nga çmimet
vjetore të revistës, me sa mbaj mend. Kjo u parapriu
botimeve në disa revista të tjera letrare më pas. Dhe
në vitin 2002 u botua libri im i parë i plotë “Fresco”
nga shtëpia botuese “New Directions”, që ishte një
përzgjedhje e poezive nga gjithë librat e mi të botuar
deri në vitin 2002. Pastaj, në vitin 2010, u botua “Child
of nature”, që është përkthim i librit “Fëmijët e natyrës”,
dhe në vitin 2018 libri i tretë “Hapësira negative”, po
nga e njëjta shtëpi botuese. Kurse në Angli janë botuar
dy libra: në vitin 2011 dhe 2018.
-Poezia juaj është: kujtime, imazhe… e cilësuar
diku si “një qëndisje detajesh”, nostalgji dhe kujtime

familjare që sjellin reflektime universale mbi burrat
dhe jetën. Nga se vjen ky kontrukst poetik i juaji?
Ç’nxitje jep te ju bota?
Që e vogël, krijoja një ide mbi njerëzit, situatën, nisur
nga detajet, gjestet. Janë dy-tri gjëra të vogla që të
ndihmojnë të krijosh tablonë e madhe, mjafton të
jesh i vëmendshëm. Dhe kjo mënyrë njohjeje, intuita,
çuditërisht ka funksionuar më e saktë në rastin tim. Por
në poezi imazhi apo detajet janë mjete, ndërmjetës, që
ndihmojnë për të komunikuar një ide, në një mënyrë
më pak imponuese në dukje, por më manipuluese në
fakt, dhe i përgjigjen më së miri formulës së artë në art:
“Trego për jetën; mos bëj koment.”
Arsyeja pse një pjesë e skenave, karaktereve,
memorizohen dhe një pjesë jo, vjen si rezultat i një
seleksionimi emocional. Dhe përtej emocionit, po të
kërkosh, ka gjithmonë një shpjegim logjik, ka një ide.
Nuk ia vlen të shkruash as edhe një varg të vetëm
për hir të nostalgjisë, apo sepse ka vlerë si përvojë
personale. Gjuha, që është edhe fuqia e shkrimtarit,
mund të kthehet në armikun e tij më të madh nëse
shndërrohet në një mjet thjesht përshkrues, pa një ide,
pa një mesazh që shkon përtej përvojës personale, duke
ekspozuar një boshllëk shpirtëror edhe si individ.
-Ju jeni një çift shkrimtarësh, kujtoj bashkëshortin
tuaj, shkrimtarin Lazer Stanin. Si ka qenë njohja
juaj, jeta që keni bërë bashkë, ndarë: njëri pranë
poezisë e tjetri prozës? Sa ka ndikuar kjo në rritje të
njëri-tjetrit?
Punoja punëtore në një ndërmarrje artizanati në Krujë
dhe lexoja rregullisht gazetat e asaj kohe. Në fund të
viteve ’80 më bënin përshtypje disa shkrime të natyrës
shkencore dhe disa reportazhe në gazetën “Zëri i
Rinisë”, që sikur ishin pak më ndryshe, disi më kurajoze
dhe atipike, me autor një Lazër Stani. Imagjinoja që
ky Lazri duhej t’i kishte “krahët e ngrohtë” dhe duhej
të ishte rreth të pesëdhjetave (ndoshta nisur nga
emri i tij i rrallë dhe disi arkaik). Pas njëfarë kohe, në
gazetën “Drita” lexova një tregim që titullohej “Fundi i
shëtitjeve natën”, shkruar po nga Lazër Stani. Epo ky
na qenka edhe i gjithanshëm tashti, thashë skeptike me
vete, por kur e lexova, mbeta: ishte diçka krejt ndryshe
nga letërsia që shkruhej në atë kohë, sepse bënte fjalë
për fatin e njeriut të ndershëm në shoqëri dhe të prekte
deri në palcë. Hmm, por ama as në gjumë nuk mund ta
imagjinoja se një ditë do të takohesha, e aq më pak që
do të ndaja jetën me këtë njeri.
Dhe doli që ky Lazri qenkësh miku i një mikes

sime të fëmijërisë, Albana Shalës. Qe ajo që na vuri në
kontakt. Ajo po përpiqej që përmes tij, të më ndihmonte
të botoja diçka te “Zëri i Rinisë”. U përpoq të na takonte,
por nuk funksionoi. Dhe kontakti me të ka ndodhur
krejt rastësisht, në telefon. Më bëri përshtypje zëri i tij
shumë kumbues dhe sensi i humorit. Pas nja tri ditësh a
diçka e tillë, e takova në zyrën e tij në gazetë, atje ku sot
janë zyrat e Kuvendit. Mbaj mend që te Lazri më çoi
Laura Konda, ashtu e ëmbël siç është Laura sot e kësaj
dite. E gjeta të ulur me shpinë nga drita dhe më ranë në
sy shpatullat e tij shumë të gjera dhe tiparet e theksuara
kockore. Kishte një lloj delikatese në mënyrën se si më
shihte, me një palë sy inteligjentë e të përhumbur, duke
më lënë të nënkuptoja shumë gjëra, por asgjë erotike.
Ishte i natyrshëm dhe i vërtetë në të gjitha gjestet,
dhe për pesë minuta u ndjeva sikur kishim nja njëqind
vjet që njiheshim bashkë. Bëmë muhabet njerëzish të
pjekur. Folëm për hallet. Ai i ekzagjeroi pak të vetat, për
të më bërë mua të ndihesha mirë. Pastaj gjërat erdhën
natyrshëm.
Dhe sa për pyetjen tuaj se si është jeta e një çifti
shkrimtarësh, çfarëdo që të them unë, do të tingëllonte
si një klishe. Por, që herët, të dy kemi kuptuar një gjë:
nëse sjell shumë realitet në një lidhje, atëherë e ke
çuar drejt vdekjes. Ndaj përpiqemi ta shmangim sa më
shumë të jetë e mundur.
-Na ka bërë përshtypje një reagim i Lazrit, në rrjetin
social facebook, kur i është dhënë vendimi i pushimit
të tij nga puna si redaktor te “Zëri i Rinisë”, në vitin
1990. Një vendim që sot duket absurd, vetëm pse Stani
ishte fejuar me shkrimtaren Luljeta Lleshanaku. Ajo
cilësohej nga regjimi si “mbesa e armiqve të betuar të
popullit dhe Partisë”. “Këtë regjim kishim në tetor të
vitit 1990. Se çfarë ndodhi më pas, do ta tregoj herë
tjetër…” - shkruan Stani. Çfarë ishte kjo histori?
Madje edhe dy vajzat e mia, të cilat deri diku e njihnin
këtë histori, u tronditën kur e panë ashtu të vulosur e
firmosur shkresën. Kur ndodhi kjo histori, unë kam qenë
22 vjeçe, një armike goxha “e rrezikshme” d.m.th. Me këtë
terminologji unë isha mësuar që në shkollën fillore e nuk
më bënte më përshtypje. Bile, çuditërisht, më kujtohet
sot e kësaj dite një mësuese e ekonomisë shtëpiake, e cila
shpeshherë e fillonte mësimin me frazën: “Armiku më
i madh i Partisë dhe i popullit është Abaz Kupi.” Ishte
komuniste dhe nuk ishte njeri i keq, por ama se ç’punë
kishte ky deklamim në orën e ekonomisë shtëpiake ku
mësohej veç për të gatuar pelte dhe për të qepur me
shtiza, as sot e kësaj dite nuk e kuptoj.
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(në besueshmëri) historia juaj, a ka shërbyer ajo si
identifikim për vuajtjet dhe persekutimin?
Unë jam rritur në një familje me kode shumë të rrepta
etike. Qysh fëmijë, më është përplasur në fytyrë një
listë me gjërat që nuk duhej të bëja, si të ishin dhjetë
amendamentet. “Mos” këtë, e “mos” atë. Atëherë unë
e dija se çfarë nuk duhej të bëja, por nuk dija se çfarë
duhej të bëja. Ishte një kohë e tillë, që mos-bërja ishte
ajo që të garantonte mbijetesën fizike, por sidomos
atë morale. Të jetuarit si hije, ishte një mënyrë për të
ruajtur veten, familjen, por edhe për të mos u bërë keq
të tjerëve. “Mos fol”, “bëj sikur s’dëgjon”, “bëj sikur
s’sheh”, “mos u përziej me të tjerët”, “mos bëj komente”,
etj., etj., - janë gjëra që brezi im i kupton shumë mirë,
por brezi i fëmijëve të mi, e sidomos të huajt, e kanë
tepër të vështirë ta perceptojnë. Është pikërisht ky
element që i jep përmbajtjen dhe titullin poemës
“Hapësira negative”, të botuar te “Pothuajse dje”. Pra,
boshi, pasiviteti, mos-bërja, ishte element dominues në
atë sistem dhe pikërisht ai që përcaktonte konturet e
tua si njeri.

Pasi Lazrin e pushuan nga puna, pa asnjë kacidhe në
xhep, pa një çati ku të fusnim kokën dhe pa një shpresë
për përmirësim të gjendjes, shkuam te prindërit e tij
në Pult të Dukagjinit. E vetmja mundësi na mbetej
të prisnim dëborën e të tentonim të kalonim kufirin
nga Thethi, sepse në dëborë thuhej që kufiri ishte më i
vështirë për t’u mbajtur nën kontroll. Ishim tmerrësisht
të dëshpëruar. Ishte koha kur fshatin e kishte mbërthyer
skamja, sepse ekonomia kishte falimentuar krejtësisht.
As të holla për të udhëtuar në Shkodër a Tiranë, për të
parë ndonjë mundësi, nuk kishim. Telefona nuk kishte.
Ndërkohë që ne prisnim borën, Ministria e Brendshme
shpërndau lajmin e rremë që ne të dy ishim vrarë në
kufi, lajm që të gjithë të njohurit tanë e besuan, sepse
e dinin që nuk kishim alternativë tjetër. Përmes nesh,
besoj se donin t’u bënin presion të tjerëve që ky është
fati që u pret po të rebeloheni kundër regjimit.
Dhe ironia është që kur Lazri kërkoi dosjen e tij tek
Autoriteti i Hapjes së Dosjeve, i thonë se nuk ka asnjë
dosje në emër të tij. Domethënë, e gjitha kjo histori
po duket sikur ka ndodhur në imagjinatën tonë dhe
në imagjinatën e gjithë atyre njerëzve që e dinë, madje
kanë shkruar për të. Dhe në procesverbalin e mbledhjes
për shkarkimin e tij (një tjetër dokument nga arkiva
e po këtij shteti), e zezë mbi të bardhë, shkruhet: “I
mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit, në x datë, lidhur
me shkresën e ardhur nga Dega e Punëve të Brendshme
Krujë.”
-Ju kam pyetur edhe njëherë tjetër, e mendoj se një
nga poemat e tua më të forta është “Ujë dhe karbon”,
në të cilën, ndoshta për të parën herë në krijimet tuaja,
trajtoni dramën komuniste, duke shkuar deri në një
analizë të vetë thelbit dhe skemës së diktaturave…
Një angazhim jo aq i fundmë, duke pasur parasysh
të kaluarën tuaj, por edhe përfshirjen “politike” në
Institutin e Studimeve për Krimet Komuniste. Çfarë
të shqetëson në këtë ndërgjegje sot?
Poema vjen si përgjigje e një pyetjeje që kam vite që
ia bëj vetes: “Si ka mundësi që e duruam një regjim aq
mizor për gati pesëdhjete vjet? Pse nuk u sakrifikuan
gjysma prej nesh, që të tjerët të jetonin me dinjitet?”
Por instinkti i mbijetesës, i të mbeturit gjallë me

çdo kusht, rezulton më i fortë se çdo gjë tjetër. Në
Amerikë është e famshme një histori mbijetese që
quhet “Donner Party”, ku njerëzit detyrohen të hanë
edhe të vdekurit gjatë asaj aventure për të mbetur
gjallë. Por ama kjo histori, megjithëse kanibalizmi, sot
e ka një monument diku në Kaliforni, si një shenjë
respekti ndaj vitalitetit dhe rezistencës njerëzore. Dhe
janë pikërisht sistemet totalitare, luftërat, fatkeqësitë
natyrore, ato që rikthejnë dilemën tonë të vjetër:
a jemi ne një qenie prej uji dhe karboni apo një
qenie morale? Bota është e stërngopur me rrëfime
mbi nazizmin, komunizmin, dhe nuk besoj se do ta
habisnin të miat. Kjo është arsyeja që kam pritur të
shkruaj ndryshe për komunizmin. Domethënë, kam
pritur të krijoj një distancë kohore dhe fizike nga ajo
epokë, një distancë e domosdoshme për ta parë me një
sy analitik më tepër sesa emocional.
-A ka kujtesë të mjaftueshme sipas jush?
Një nga shprehjet më cinike e më të pamoralshme që
më rastis të dëgjoj në këtë vend, është: “Nuk duam
të kthejmë kokën pas!” Dhe është më shumë se një
shprehje, është psikozë shumë djallëzore që mbillet dhe
ushqehet qëllimisht. Ne bëjmë çmos për t’i dëshmuar
vetes dhe botës rrënjët tona ilire të para dy mijë vjetëve
dhe na “dhimbka qafa” të kthejmë kokën vetëm 27 vjet
pas? Sigurisht që ka një palë që është e interesuar të
varrosë gjithçka, që për fat të keq ka akoma shumë
pushtet dhe që është përgjegjëse për gjithë këtë amnezi
dhe amortizim të kujtesës komuniste. Por, në mos për
të tjerat, çfarë shpjegimi do t’u japin nipërve të tyre, sa
herë të shfaqen e të rishfaqen në ekranet tona dhe të
botës pamjet e eksodit të ’91-it? Çfarë shpjegimi do të
japin për atë turmë qeniesh të shpërfytyruara? Do t’u
thonë që bëhet fjalë për një mutacion qe quhet “HomoAlbanikus”, një devijim i rastësishëm nga zinxhiri i
evolucionit?
-Familja si reflektimi i një peme, siç shohim, ka
një notë të errët në kontekstet historike së cilës i
rrëfeheni, në mendimet mbi diktaturën. Shpesh kjo
ka tërhequr udhëtimet tuaja besojmë. Si është pritur

-Në një intervistë, pavarësisht se poezia juaj ka një
fashë të zgjatur duke parë botën përmes syve naivë
të një fëmije, keni thënë se shkrimtarët meshkuj janë
më të prirur se femrat për idealizimin e fëmijërisë…
Pse kjo bindje, çfarë konteksti është “fëmijëria” për
një krijues?
Mund të jetë thjesht një çështje statistikore…Normalisht,
kur numri shkrimtarëve meshkuj është shumë herë më
i madh se i femrave, atëherë edhe historitë e fëmijërisë
janë më të shpeshta ndër ta. Mund të jetë edhe fakti
që meshkujt, historikisht, kanë pasur një fëmijëri më të
lirë, më të pasur me aventura, kështu që kanë se çfarë
të tregojnë. Fjala vjen, nuk mund t’i shkruante një grua
historitë e Tom Sojerit dhe Hakëllberi Finit, sepse veç
një Tuein i vogël, një djalë, mund t’i kishte përjetuar ato
aventura në brigjet e Misisipit. Por, ndoshta, ndoshta,
meshkujt, pavarësisht se e maskojnë më mirë, mund të
kenë natyra më introverte, më sentimentale. Dhe pjesë
e sentimentalizmit është edhe rikthimi te fëmijëria.
Meshkujt mendoj se janë më të lidhur edhe me vendin,
me tokën, që është një tjetër formë sentimentalizmi.
Fëmijëria është kontakti ynë i parë me botën dhe si
të gjitha gjërat e para, gjen një hapësirë djerrë në
ndërgjegjen tonë, duke lënë gjurmë të pashlyeshme.
Mendoje: fëmijëria..., dashuria e parë..., përballja e parë
me idenë e vdekjes, etj., etj.
-Ju krijoni personazhe, u jepni “role” atyre në poezitë
tuaja. Emra, herë të shenjtësh e herë sikur i keni
thjeshtësisht të jetuara, diku në lagjen apo në takime
imagjinare nëpër vende krejt të zakonta. Janë burra e
gra, të munduar e vuajtur. Ju i rrëfeni ata, e “detyroni”
lexuesin të mendojë, ju vetë pse i keni adhuruar,
pse i keni “krijuar” këta personazhe? Pse bëhet aq e
rëndësishme te ju “e thjeshta”?
Faleminderit për këtë konstatim dhe uroj që vërtet të
jetë kështu. Them se njeriu, secili prej nesh, lind me
një ndjeshmëri humane. Shiko p.sh, se sa të drejtë
janë fëmijët dhe se si reagojnë emocionalisht ndaj së
mirës dhe së keqes. Por pastaj, kur fillojnë dhe rriten,
gradualisht, shumë prej nesh e humbin një pjesë të
kësaj ndjeshmërie. Por kur ke parë kaq padrejtësi dhe
vuajtje rrotull teje, siç kam parë unë që e vogël, jo vetëm
që nuk e humb këtë ndjeshmëri, por bëhesh fanatike e
së drejtës, intolerante, idhulltare e njerëzve në nevojë,
të nëpërkëmbur, dhe merr automatikisht anën e tyre
në çdo rast.
Nga ana tjetër, letërsia nuk përfytyrohet ndryshe,
aq sa edhe abuzohet me të. Letërsinë e Gorkit p.sh,
propaganda komuniste e përdori duke e quajtur
‘art revolucionar’, kur për mua Gorki është thjesht
humanist. Nëse të vuajturit, të pafuqishmit, të vobektit,
viktimat e padrejtësive, nuk e gjejnë veten të ulur në
radhët e para të faltoreve ose të artit, atëherë ku tjetër
do ta gjejnë?
Kurse referencat nga mitologjia fetare që unë
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përdor herë pas here në poezi, luajnë atë rol që
luajnë monumentet brenda një qyteti: i japin një
peshë historike, vertikale, momentit. Figurat fetare,
mitet, kanë fituar një lloj familjariteti dhe statusi
të pakontestueshëm në vetëdijen njerëzore. Atë
përfaqësojnë klasiken. Dhe vënia e së zakonshmes
përballë tyre, shërben si mjet stilistikor për të krijuar
njëkohësisht ironi dhe sarkazëm.
-Marrim një moment nga poezia “Fshati i
peshkatarëve”, që nis në mënyrë brilante: Dritare
të picërruara/ nga kripa dhe vështrimi larg;/ të
gjitha shohin në det… por mbyllja e tij ka brutalitet,
pothuaj të shpërfillur, vetiu pyesim mbi erotizmin…
Pse kaq brutale, primitive, kur estetikisht pothuaj
“hyjnizohet”?
Me atë mbyllje, jam munduar të përcjell atë lloj
fataliteti që zakonisht shoqëron njerëzit e pafuqishëm.
E dëgjojmë shpesh të thuhet: “Kur u ndamë, kjo na ra!”,
ose “Kështu paska qenë e shkruar.” E hidhur, por kjo
është mënyra e vetme e pajtimit me fatin, në pamundësi
për të ndryshuar rrethanat. Mua më mbetet vetëm të
hyj nën lëkurën e këtyre karaktereve dhe të ndjek atë
linjë arsyetimi. Por është interesante që dëgjoj prej
jush që skena e gjumit të pasdites jashtë në verandë,
sugjeron një situatë pothuajse erotike.
-Është si një udhëtim midis librit memuaristik të
Solzhenicinit apo romantizmit të errët të Barikos
ku si njëri dhe tjetri, mbajnë të përbashkëtën e një
raporti mes njeriut dhe së keqes. Pse ka ndodhur
te ju ky udhëtim, imazhe të ujit, detit, të një toke të
akullt…?
Unë rrallë shkruaj për gjëra që nuk i njoh. Pra, i kam
shkelur këto vende, në përjashtim të Antarktidës. Por
akulli them se vjen si një nevojë për t’u zhdukur, për t’u
zhbërë, për t’u kthyer në hiçgjë, dhe është e çuditshme
se si dëshira e brendshme për t’u zhdukur, përjetohet si
një mënyrë prehjeje dhe asociohet më të bardhën.
-Cili është autori “juaj”, vargjet e të cilit shpesh
thuhet se të shpëtojnë moralisht?
Rudiard Kipling me atë poezinë e famshme “Nëse”.
Dhe Uollt Uitman me “Fijet e barit”.
-Ja se si shprehet në komentin e tij poeti dhe
përkthyesi George Szirtes për “Hapësira negative”,
librin e dytë të botuar në Mbretërinë e Bashkuar,
megjithëse “New Directions” në Shtetet e Bashkuara
e ka botuar që në vitin 2002: Kjo poemë është plot
forcë dhe ofron një revokim të kursyer, por të gjallë,
pothuajse filmik, të jetës së Uild-it, që mund të
shërbejë si një lloj analogjie e vetë jetës së autores…
Ajo nuk bën asgjë ekstravagante në aspektin teknik
ose atë retorik. Ajo flet drejtpërdrejt: por vetëm se kjo
e folur direkt është i mprehtë (ashtu siç është edhe
përkthimi) dhe e vë gishtin drejt e në plagë…” Mbi
këtë vetiu më vjen pyetja mbi kritikën, si e shihni
rëndësinë e këtij raporti sot?
Në një tjetër shkrim kritik të botuar pak më parë rreth
“Negative space”, thuhet se i foluri i drejtpërdrejtë është
rezultat i një përvoje të gjatë. Them se është konstatim
i saktë. Ashtu siç ndodh në fjalimet publike, apo temat
studimore, ne zakonisht përdorim krahasime ose
referenca të tipit “siç ka thënë filani”, për të mbështetur
tezën tonë. Por, kur kjo ide të vjen si një bindje dhe ke
argumente të mjaftueshme për ta mbështetur, atëherë
ia lejon vetes komunikimin përmes vargut sentencial,
deklamativ ose proverbial. Është si puna e të moshuarve
që kemi në familje, që herë pas here thonë diçka me
vete, bëjnë ndonjë pyetje retorike dhe nuk presin për
aprovim.
Kurse sa për kritikën, mendoj se kritika është e
domosdoshme në tregje të mëdha, ku mbetet e vetmja
mënyrë për të tërhequr vëmendjen midis qindra e
mijëra botimeve që dalin brenda vitit. Dhe kjo është
arsyeja që e vlerësojnë mjaft. Por në një treg të vogël si
i yni, nuk mendoj se ka ndonjë rëndësi të madhe, sepse

falë njoftimeve në media, në rrjetet sociale, sot është e
lehtë të informohemi për librat e rinj dhe vështirë se
shpëton pa rënë në sy ndonjë libër i mirë. Madje herë
pas here në rrjetet sociale, pa marrë asnjë rol kritiku
apo profesionistësh, njerëzit bëjnë komente mjaft të
kualifikuara dhe interesante. Pra, le të themi, që kritikën
sot e gjejmë të shpërndarë në forma të ndryshme.
Por, që të pretendojmë për një kritikë të mirë, së
pari duhet të kemi lexues të mirë. Dhe lexuesi i mirë
edukohet në bankat e shkollës. Shija për leximin varet
nga mënyra se si jepet letërsia dhe artet në shkollë, nga
programet, literatura që serviret. Dhe jo vetëm kaq,
por e gjithë filozofia e shkollës ndikon në nxitjen ose
destimulimin e një personaliteti meditativ, kureshtar e
analitik.
-Poezia juaj krijon një hapësirë universalizmi, në fakt
këtë përpjekje bëjnë gjithë shkrimtarët në veprën e
tyre, por ju te “Homo Antarcticus” e shtrini këtë mbi
shqetësimin e individit sot. Ç’është kjo përballje,
çfarë i bashkon lexuesit në këto poezi?
Nuk besoj se është aventura e pafat e ekspeditës së
Shakëltonit në Polin e Jugut, pra një histori joshqiptare,
ajo që e universalizon poemën. Bile, bile, ngaqë kjo
histori është aq e njohur, saqë frika ime ishte se lexuesit
do të humbnin interesin për t’i shkuar deri në fund
leximit. Kështu që besoj se nëse pëlqehet, kjo ndodh
për faktin që secili gjen diçka prej Frenk Uajld-it te
vetja, secili evidenton ato ç’ka ka humbur, në përpjekjet
e veta për t’u përshtatur civilizimin modern.
Dhe në këtë poemë ka diçka që veçanërisht ne si
shqiptarë e njohim mirë e me të cilën po përballemi
çdo ditë. E kam fjalën për vargjet: “E çfarë di një i
mbijetuar/ për artin e të jetuarit?”
-Si ka qenë kjo përballje me audiencat anglishtfolëse?
Kuptohet që audiencat e poezisë janë të vogla; librat
me poezi botohen me një tirazh relativisht të vogël.
Kështu që mos prit një rresht prej dyqind vetash që
presin në radhë për të blerë librin. Po, sidoqoftë, poezia
vazhdon ta ketë lexuesin e vet gjithkund. Pas daljes së
librit, në maj kisha katër prezantime në SHBA. Në prill
do të kem një prezantim në Irlandë. Interesante janë
pyetjet që të bëjnë nga audienca, një pjesë e të cilave
të gjejnë krejt të papërgatitur. Janë kryesisht pyetje që
kanë të bëjnë me pikëbashkimet e historisë me gjuhën,
e letërsisë me politikën, apo edhe pyetje të tipit: “Pse

ka kaq shumë meshkuj në poezitë e tua”, për të cilat
ndoshta nuk ke menduar ndonjëherë.
-Jeni renditur ndër pretendentet për çmimin e
madh Pen Amerika 2019 me librin “Negative space”
(Hapësirë negative) përkthyer nga Ani Gjika, po
ashtu jeni renditet krah librave më të mirë në botën
anglishfolëse në këtë gjini. Libri është botuar nga
Bloodax edhe është një përmbledhje në anglisht e
dy librave të botuar në origjinal nga shtëpia botuese
OMBRA GVG: “Pothuajse dje” (2012), dhe “Homo
Antarcticus” (2015).“Homo Antarcticus” ose “Njeriu
i Antarktidës”. Shpesh autorët e harrojnë faktin se si
mund t’i shërbehet një libri. Është domethënëse? Si e
shpjegoni që letërsia shqipe vazhdon të jetë e izoluar
(në raste sporadike kohët e fundit) nga njohja jashtë
kufijve?
Ky është kandidim për botimin e “Negative space” nga
“New Directions” në SHBA, kurse për botimin në Angli
nga “Bloodaxe”, libri, ose më mirë përkthyesja e librit
Ani Gjika, pak më parë u vlerësua me çmimin English
PEN. Meqë ra fjala, i jam vërtet shumë mirënjohëse
Anit për gjithë atë punë të madhe si përkthyese, një
përmbledhje dy librash në një. Është një punë më se
dyvjeçare, shumë e lodhshme, por uroj që të mos ketë
qenë po kaq edhe e mërzitshme. Përkthimin e Anit e
kanë cilësuar ‘brilant’ dhe besoj se kjo ka ndodhur edhe
falë faktit që Ani është edhe vetë poete. Të gjithë autorët
që unë njoh, them se e dinë se si t’i shërbejnë librit,
por në rastin e një gjuhe të vogël si e jona, mundësitë
janë të kufizuara. Është gjëja më e natyrshme në
botë, madje një ego që meriton respekt, të synosh të
botohesh në gjuhë të tjera, sepse e para është formë
vetëvlerësimi, dhe e dyta zgjeron rrethin e lexuesve. Por,
edhe sikur të kesh mundësi financiare të paguash vetë
një përkthyes, edhe sikur ky përkthyes të bëjë një punë
të mrekullueshme, prapëseprapë kjo zgjidhje nuk të
garanton gjetjen e botuesit. Është një industri tejet e
vështirë për të depërtuar që lidhet me interesin në rënie
për librin në përgjithësi. Ndaj edhe shumë gjë i mbetet
në dorë rastësisë, ose fatit. Por politikat kulturore mund
të ndihmojnë shumë përmes mbështetjes së pari, të
krijimtarisë vendase (granteve, rezidencave vendase),
dhe përmes mbështetjes së fuqishme të përkthimit të
letërsisë shqipe në gjuhët e tjera.
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Studiuesja e Akademisë së Studimeve Albanologjike, Evalda Paci, në një
vështrim mbi referencat librore që përfaqësojnë letërsinë e vjetër shqipe.

LETËRSIA E VJETËR SHQIPE
DHE EKZEMPLARËT LIBRORË
SI VLERË IDENTITARE
Nga Evalda Paci

E përfaqësuar nga një sërë veprash që i bashkon
tematika dhe destinacioni pikënisës, letërsia e vjetër
shqipe mbetet një prej periudhave më interesante
në pikëpamje të ekzemplarëve librorë me të cilët
përfaqësohet. Periudha në fjalë përbën një ndarje
kohore që përcaktohet edhe nga vetë realizimet që panë
dritën e shtypit në një hark kohor që kapërcen më se dy
shekuj, kryesisht vepra që karakterizohen nga plotësia
përmbajtësore dhe të qenët një tërësi në pikëpamje të
brendisë që reflektohet në to. Modeli ndërtimor që
qëndron në secilën prej këtyre veprave, bën të mundur
edhe sot e kësaj dite të mund të qëmtojmë veçori,
elemente tekstore të një interesi të veçantë, tipare që
përkojnë me një periudhë të rëndësishme të zhvillimit
të shkrimit shqip e të vetë nënsistemeve gjuhësore
të shqipes, e çka është më e rëndësishme, mund të
gjykojmë mbi një vizion vërtet real dhe objektiv në
pikëpamje të realizimit të veprave sa unike, aq dhe të
veçanta në këndvështrim strukturor, përmbajtësor dhe
ndërtimor. Duke marrë gjithsecilën në një vështrim
që ka parasysh kryesisht përmbajtjen, ndërtimin dhe
artikulimin në pjesë përbërëse që u qëndrojnë më së
miri edhe modeleve tekstologjike të kohës në të cilën
ato u përpiluan dhe panë dritën e shtypit, duhet thënë
që tradita shkrimore që zuri fill që me të parën vepër
që ne njohim dhe sot e kësaj dite, gjeti një vijimësi
fatlume që u konkretizua edhe më tej, në vepra që
dhe mund të distancojnë në kohë nga viti a shekulli
të cilit tradicionalisht i referohemi kur ndërmendim të
parin libër që vijojmë të konsiderojmë të shkruar në
gjuhën shqipe. Konsiderimi i vlerave përmbajtësore,
tekstologjike dhe i një serie elementesh që mëtojnë
të pasqyrojnë veçori jo vetëm të ndërtimit, por edhe
të operimeve teknike dhe grafike që bënë të mundur
daljen në dritë të shtypit të këtyre veprave, na kujton
përherë sa me rëndësi mbetet studimi tërësor dhe
sistemik i një periudhe kohore që ka si thesar të vetin
edhe realizimin e disa botimeve që vijojnë të na ofrojnë
të dhëna, indice të sa përpjekjeve për të reflektuar me
anë të kulturës së shkrimit një tërësi vlerash identitare
dhe një regjistër të pasur emërtesash që pikërisht në atë
kohë për vetë zhvillimet në një areal të gjerë historik
e gjeografik do të merrte përvijim dhe do të pësonte
konsolidim përmbajtësor. Studimi i këtyre veprave
me të drejtë është parë në mënyrë të pandarë dhe në
qëmtimin e elementeve të mundshme për t’u zbuluar
e thelluar mbi autorët dhe individualitetin e secilit,
sidomos në pikëpamje shkrimtarie, por edhe të të
dhënave të tjera që do të ndihmonin për të kuptuar më
mirë arsyen e konsolidimit të përdorimeve të caktuara
që çonin pa dyshim në treva të afërta që mund të kishin
qenë edhe për viset tona referenca të konsiderueshme
në kuptimin e shfrytëzimit të visareve leksikore, por
edhe burimeve tipografike që gjendeshin në to.
Me gjithë mospërkimet në pikëpamje idesh mbi
publikimin më të qartë në lidhje me vende konkrete
ku mund të jetë realizuar botimi e dalja në dritë
të shtypit e librit të Gjon Buzukut, mendimet e
propozuara dhe argumentet e diskutuara kanë bërë të

mundur të profilizohej dhe një lloj gjeografie kulturore
dhe bibliofilie që nuk mbeti pa grishur interesin
dhe kureshtjen shkencore të brezave të mëvonë të
studiuesve, që pa dyshim e kanë më se të qartë që
në këto rrethana të domosdoshmërisë së saktësimit
shkencor të elementeve më qenësore që duhet të
përfaqësojë paraqitja fizike e një libri, duhen shfrytëzuar
edhe elemente të dijes jashtëgjuhësore, në mënyrë që
indice që kanë të bëjnë me aspektin ikonografik dhe të
paraqitjes së tij të jashtme të na çojnë në saktësimin e
një të vërtete që kërkohet prej shumë kohësh. Veçantitë
në lidhje me trajtimin tërësor të argumenteve që lidhen
me librin e Gjon Buzukut nuk shterojnë në nënvizimin
e një vështirësie gjithsesi objektive që persiston prej
kohësh në lidhje me brendinë e pjesës së parë të tij
që shfaqet e dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme.
Përmbajtja e këtij libri përbën një prej argumenteve
më komplekse, por dhe ndër më të pashterurat në
pikëpamje eksplorimi dhe kurioziteti, ndërkohë që nuk
janë të pakta modelet referenciale që të çojnë herë te
njëra pjesë, herë te tjetra pjesë e këtij libri. Ndërkohë,
vëzhgimi në drejtim të teksteve himnodike në këtë
libër e që në variante më specifike, por të lidhura
gjithmonë me figura themelore në liturgji, mund t’i
gjurmojmë dhe në Doktrinën e Pjetër Budit, rikujton
faktin se të tilla tekste kishin një formë prej kohësh
të konsoliduar në traditën kishtare dhe të besimit në
viset tona, duke mbetur tashmë si një element dëshmie
identitare dhe i një kujtese që ekzistonte prej kohësh në
vendin tonë. Mund të pohohet me plot gojën që vlera
të pamohueshme në pikëpamje të arritjes së shprehësisë
poetike dhe stilistike gjurmohen në të tilla tekste, edhe
pse në variantet më të hershme të tyre dallohen jo
pak elemente të një ndikimi gjuhësor nga tradita të
afërta, që dëshmohen me praninë e fjalëve me origjinë
kryesisht latino-romane. Sidoqoftë, një fakt i tillë nuk
zbeh brendinë e qartë poetike dhe përpjekjen për të
siguruar dhe në gjuhën tonë disponimin e teksteve
specifike që është e mundur të celebrohen në ambiente
të lidhura me besimin dhe praktikimin e tij në popull.
Ashtu si për vepra të tjera të letërsisë së vjetër shqipe,
edhe te Meshari do të gjurmohen elemente që pa dyshim
evokojnë një shqetësim të qartë e të ndjeshëm në lidhje
me lëvrimin e të shkruarit në gjuhën amtare, që nuk
paraqitet aspak pa vështirësi kur objekt i këtij lëvrimi
janë tekste të një përmbajtjeje specifike e që kanë të
bëjnë me liturgjinë e përditshme, me kulturën kishtare,
me tekste biblike dhe me tekste përmbyllëse siç është
rasti i pasthënies apo i kolofonit, i quajtur i tillë në
ligjërimin teknik e specialistik të dijes së filologjisë.
Në pikëpamje të përpjesëtimit dhe të gjurmimit të
elementeve tekstologjike në veprat e kësaj periudhe, në
gjithsecilën do të gjurmohet pa dyshim një tërësi vlerash
që të grishin të mendosh se të gjithë këta autorë kanë
shkrirë e simbiotizuar dëshirën për dijen dhe kulturën
shkrimore me dashurinë për gjuhën amtare dhe për
dheun amë. Pjesët introduktive apo përmbyllëse të
këtyre veprave nuk bëjnë tjetër veç rikonfirmojnë një
fakt të tillë, edhe pse në pikëpamje të një vështrimi të

kujdesshëm dhe të vëmendshëm nuk lënë pa u vënë në
dukje diferencime në të konceptuarit e këtyre pjesëve,
hollësi që ndeshen te njëra vepër, por nuk gjenden
tek të tjerat etj. Shkrimtaria e secilit prej autorëve të
letërsisë së vjetër shqipe ka gjetur fushë e hapësirë të
duhur shprehjeje dhe lëvrimi, pavarësisht natyrës së
ndryshme të veprave që çdonjëri ndërmori të përpilonte
dhe përshtaste në ndonjë rast më të veçantë. Në këtë
pikëpamje, përzgjedhja e një argumenti qendror siç
është gjeneza në tërësi dhe ajo e komponentëve aq me
rëndësi, si konceptimi i qenësisë së Hyjit, i ekzistencës
së njeriut dhe elementeve që bëjnë të mundur jetën e tij
tokësore bashkë me relacionimin e tij ndaj një qenësie
hyjnore dhe eprore (njëkohësisht të misticizuar), përbën
një prej tematikave më të ndërlikuara që ka vijuar të jetë
e tillë edhe në ditët tona. Ky fakt dallon si më të veçantat
veprën e Pjetër Bogdanit, të përpiluar dhe përfunduar në
një kontekst thellësisht favorizues për dijen dhe lëvrimin
e saj, që bëri të mundur dhe daljen në dritë të shtypit
të saj në vitin 1685. Cuneus prophetarum (Patavii, 1685)
përbën gjithashtu një prej veprave më të pajisura edhe
në pikëpamje të elementeve ikonografike e teknike, në
pikëpamje edhe të dedikimeve të shumta që përbëjnë
një prej disa indiceve që bëjnë të mundur dhe qasjen e
modelit tekstor të kësaj vepre me të tjera realizime të
kohës në të cilën jetoi autori i saj. Autori i saj ndërmori
pa dyshim të shpjegonte e shtjellonte argumente që nuk
kapërcejnë as me kohën një shkallë krejt të kuptueshme
vështirësie, por dhe misteri të qenësishëm, që mendimet
e ndryshme jo vetëm të asaj kohe, por edhe të mëvona,
gjithashtu edhe prirjet e vazhdueshme në fushë të
zhvillimit të mendimit filozofik vijojnë t’i bëjnë ato
bashkë me displinat përkatëse që janë marrë me
trajtimin e tyre një burim të pashtershëm vëzhgimesh
dhe kërshërie për studiuesit. Strukturimi i kësaj vepre,
ndër të tjera, dallon për praninë e ndarjeve të arsyetuara
që bëjnë të mundur të gjejnë hapësirë Besëlidhja e
Vjetër dhe ajo e Re, tekste biblike që evokojnë në të
vërtetë lidhje të natyrshme mes të dyjave, përshkrime
personazhesh të rëndësishme të cilave dhe u kushtohen
pjesë të konsiderueshme nga vepra. Në pikëpamje të
brendësimit kuptimor të pjesëve dhe kapitujve të saj, ajo
përbën pa dyshim më të ndërlikuarën dhe në pikëpamje
të interpretimit të ndërmarrjes nga ana e autorit të
mjaft çështjeve që kërkonin dhe në atë kohë shtjellime
me kompetencë nga këndvështrimi i disa disiplinave,
kryesisht filozofike, teozofike, por dhe të shkencave të
natyrës që gjurmoheshin asokohe në raport me kërkimet
ndaj zhvillimit të trajtimit të nocioneve dogmatike fetare.
Ndikimi i modeleve ekzistuese europiane dhe i
një kulture të gjerë të kohës pasqyrohet në secilën
prej veprave të letërsisë së vjetër shqipe. Ndërkohë,
qëmtimi i disa elementeve që dëshmojnë unicitet dhe
origjinalitet sidomos në të pasqyruarit e qëllimit të
përpilimit të këtyre veprave i bën pa dyshim të jenë
përfaqësuese të një periudhe që thotë shumë dhe në
ditët e sotme për dëshirën e progresit kombëtar dhe
individual përmes kulturës së shkrimit dhe lëvrimit të
gjuhës amtare.
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Që nga viti 1988, kur 14-vjeçari Ervin Hatibi botoi librin e parë me poezi “Përditë shoh qiellin”, poezia shqipe (edhe pse
vazhdon të shkruhet me vargje) nuk është më ajo. Shumëkush që priret të rrëmihë nëpër kadavra (poezi periodikësh:
gazetash, antologjish, revistash, etj.), do të gjejë pa farë zori – fare në fund të viteve ’80 – embrione të gjalla të një
ligjërimi të ri poetik, i cili në pak vite ia ndryshoi radikalisht fizionominë poezisë shqipe.

NEOSENTIMENTALIZMI
I ERVIN HATIBIT
Nga Agron Tufa

Që nga viti 1988, kur 14-vjeçari Ervin Hatibi botoi librin
e parë me poezi “Përditë shoh qiellin”, poezia shqipe
(edhe pse vazhdon të shkruhet me vargje) nuk është
më ajo. Shumëkush që priret të rrëmihë nëpër kadavra
(poezi periodikësh: gazetash, antologjish, revistash,
etj.), do të gjejë pa farë zori – fare në fund të viteve
’80 – embrione të gjalla të një ligjërimi të ri poetik, i cili
në pak vite ia ndryshoi radikalisht fizionominë poezisë
shqipe. Ky ligjërim, duke kapërcyer vitin 1990 e më
pas, i parë në përqasje me çka qe shkruar pas Luftës së
Dytë, duket se s’ka asgjë të përbashkët, a thua se poetët
u përkasin civilizimeve skajshmërisht të ndryshme.
Ndoshta më shtatlarti i poezisë shqipe – profeti
flokëverdhë i lirikës metafizike urbane, Ervin Hatibi,
me sy gjerësisht të kaltër e mjekër ngjyrë gruri, shumë
më i ngjashëm me një ikonë utopike të Jezu Krishtit
sesa me një banor të zakontë të Rrugës së Elbasanit
– i priste ngjarjet, ndërrimet e kohërave, revolucionet,
i kredhur në soditje, i kruspullosur nga malli për
gjërat që nguteshin të zhduken, duke e lënë të thyer
kruspull nga nostalgjia. Në fakt, gjithë ndjeshmëria e
tij, gjithë përrenjtë e harbuar metaforikë dhe pirgjet e
imazheve lëvizëse, kapërthyese, që ndërkëmbejnë njëri-

tjetrin, janë në thelb elegji për braktisjen e vrazhdë
të sendeve dhe realeve – ndarja e vrazhdë me to, pa
arritur të shkarkojnë në ne gjithë potencialin elektrik
të kuptimësisë së tyre. Sendorësia e poezisë së Ervinit
është detaji, lënda që mbrun botërat, si brenda kopshtit
të shtëpisë së tij me pak monedha të përndezura
dielli pasditeje, hurma dhe mandarina, ashtu edhe
polivalenca kuptimore valë-valë e realeve të fëmijërisë
me mitet e dykuptimta psikanalitike, ambiguide,
ideologjike apo didaktike. Zhaurima e kozmosit të tij
derdhet e çoroditur me brohori e krisma nga kreu i
Rrugës së Elbasanit, Liceu, e deri te “Asim Vokshi” apo
“Q. S; policë e studentë, horra të rëndomtë e pijanecë të
sofistikuar, konviktore bukuroshe që ndiqen nga ashikë
zamani dhe vajzurina aventuriere”:
Nën helmetën e kafkës sime
(ndjej kafkën e popullit (si të gjithë!)...
Hija e dhunës ma tredh heroin,
profetin që rrita;
apo:
...I hallakatur, i dërrmuar
mbështjellë nga trupi si Saturni nga unaza

Në “Përditë shoh qiellin”, siç ndodh rëndom me
librat e parë të poetëve me talent të pazakontë, jepet pa
ndonjë ngarkesë të tepruar gjenealogjia e figuracionit,
imazheve lidhëse, përdorimi estetizant i gjendjeve
dhe vizioneve: “Si sy zogu – pikat e vesës mbi bar”,
apo: “Vjeshta flokëkuqe/ si princeshë skoceze, endet
ngadalë/ pyjeve mbi kalë/ sa dëshirë kam ta takoj/
dorën t’ia shtrëngoj...” Një katërmbëdhjetëvjeçar, me
atë libër, thjesht paralajmëroi ardhjen e afërt të një race
tjetër në poezinë shqipe, që n’ato kohë ia kishte mbërri
me qenë një mërzi jeshile botërore ngado që ta ktheje
fletën.
Poezia që krijoi Ervini pas viteve ’90, është unikale
nga shumë pikëpamje të “inxhinierisë së vargut”
me të cilat s’ia ka dalë të matet ende asnjë kritik,
studiues a tekstolog. Sepse vështirësia e kësaj poetike
qëndron stihinë e ligjëratës poetike spontane, befasinë
e kombinimit të shumë skeleteve tekstile që dallojnë
nga njëri-tjetri veçse në ekzekutimin e ngjyrave, veçse
në partiturën e shtysës që prore ndërkëmbehet me
sinjalizimin e instrumentit të kësaj ligjërate. Të gjitha
poezitë e Ervinit që janë shkruar në fillim të viteve ’90’92 qëndrojnë si ornamente strofike dhe ruajnë gjurmët
e asaj atmosfere, vibrimin dhe mahninë shpirtërore
të këtyre viteve. Akoma më e shpirtëzuar dhe më
ornamentale realizohet kjo atmosferë në dhjetëra poezi
intime, metafiziko-urbane, elegji e balada të nginjura
me protestë e vetironi, dëshpërim e sarkazëm të
kthjellët.
Filli i humorit absurd krijon një sfond të
përgjithshëm ngërdheshjeje, tablo ireale, parajsa të
përçudnuara nga pranëvënia e kontrasteve paradoksale.
Një ndër librat më të plotë dhe kyç orientues për gjithë
zhvillimin e lirikës bashkëkohore shqipe, pavarësisht
thelbit tërësisht avanguardist, është përmbledhja e
gjerë me poezi “Gjashta maç” (“Marin Barleti”, 1995).
Nuk e di se sa të drejta janë fjalët e mia, edhe pse
kanë kaluar mbi 10 vjet nga botimi i këtij libri. Seritë e
tablove, komeditë apo mikrodramat e vogla lirike, zhanri
i bejtes (një variant postmodernist i shumëfishësisë dhe
autoironisë) krijojnë një bymim dhe stërfryrje konkave
të gjuhës dhe instrumentarit poetik, duke projektuar
një gjendje magmatike të ligjëratës; një rrjetë e dendur
asociacionesh dhe shkalle semantike, të cilën kurrë nuk
e ka pasur poetika shqipe, apo përkthyer në gjuhën e
klisheve – asaj lire kurrë s’ia kishte shkepur kush atë
dalldi.
Fjalët ndihen ngushtë dhe nuk “prehen” dot në
vetvete. Papërsëritshmëria e kumbit dhe figurës josh
të shkrihen tok kuptime të pashtershme shumëzërash.
Poezia e Hatibit këtu çliron hapësirën për t’i lënë shteg
veprimi fushës së gravitetit të fjalëve, me një vetëbesim
mbisintaksor që reglamenton përdorimin leksikor. Këtu
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qëndron edhe mishërimi poetik i kuptimit në gjuhë,
që gjuha nuk e ndryn veten në lidhjet diskursive dhe
varësitë lineare-logjike, porse falë polivalencës (sipas
Paul Celanit) – secila fjalë i jep poezisë, si të thuash, një
dimension të tretë.
Loja e Ervinit me semantikat dhe polivalencat
e fjalëve qe një kërkim intuitiv i stuhishëm, pasi
tipologjia e poezisë së Ervinit është, në radhë të parë,
tërësisht e ndershme, në atë pikëpamje që kam unë për
poezinë që shkruhet me frymë, me eshtra e me gjakun
e ngazëllyer apo të pikëlluar, pa dinakërinë e ftohtë të
leqeve e grremçave të fjalëve, pa sajuar me bisturi në
dorë, por duke e ndier atë njësh me qenien dhe frymën
tënde, dhe se shkrimi/ shkarkimi i saj në letër, i ngjan
jo gërvimës së penës mbi fletë, por shpimit të gjilpërës
me bojë drejt në lëkurën tënde të gjallë.
E në fakt, ka një sharm të papërsëritshëm poezia
e Ervinit dhe ndihet si tatuazhi në lëkurë. Poezitë e
librit “Gjashta maç” janë astari i shqipes, rroba e
kthyer së prapthi, ligjërim artistik ala-posfuturist në
mjetet poetike të shqipes: është një garë perceptimesh
që përthithet dhe transliterohet me të gjitha poret e
fiziologjisë me begatinë e imagjinatës: “Nëna mjel dhinë
ndanë xhadesë për të prodhuar kremin për fytyrën e
llërët me vrima... Lotët e mi janë qumësht dhie/ E pi
një gjarpër thatim”; “Pikon si kompas djersa e arkitektit
mjek mbi atë/ trëndafil të zier/ atë revolucion borgjez
francez/ që ndan vithet nga kurrizi – marrje fryme e
gocës/ Që kam dëshiruar 11 vjeçe... Bota do të mbushet
me krijesat fine të Rodenit/ Që bëjnë punë shpejt e
seks si kthetra e harabelit/ në telin me tension të lartë”;
apo: “Dashuria hapi këmishën e saj prej nape/ Krisën
kopsat përdhe/ Ne u derdhëm të kafshonim gjinjtë e saj
prej smalti... Ti pengon dorën që shtyhet deri te sharra
e qimeve/, po, aty te fushë-arrëzi i pabraktisur/ aty ku
zhurmojnë vatanet e bariut”.
Truku, stilistika, patosi, bufonada e patetizuar e
ndonjëherë citati, janë konvencione hiper-reale të artit
postmodernist: edhe maniera e stërfryrjes konkave
të detajeve, është një ekzagjerim i qëllimshëm për të
prodhuar një dinamikë surreale të objektit të mbingopur
me realitet – që të gjitha, teknika postmoderniste.
Fiziologjizmi, ose më saktë sensualja, deri në detaje të
erotizuara sipas një logjike absurde krijojnë një “orgji”
tropesh letrare jashtë çdo modaliteti të përdorur më
parë në poezinë shqipe. Futja e fjalës ose shprehjes
poetike në marrëdhënie krejt të paparashikuara,
kontradiktore, tautologjike, me sensacionin e nonsensit
apo ekscentrizmit, na zbulon një anë të panjohur të
aftësisë së fjalës. Pol Valeri e ndante fjalën poetike nga
e rëndomta, sipas një paravolie të sajuar (fjala në këtë
paravoli është për kohërat e vjetra kur paratë ende nuk
e kishin fuqinë e floririt): fjala e gjuhës së rëndomtë,
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shkruan Valeri, është e ngjashme me monedhën e
vogël të këmbimit (qindarkat) ose me bankënotat
(kartëmonedhat) në atë marrëdhënie që fjala nuk
posedon atë vlerë që ka; përkundrazi, fjala poetike,
ashtu si floriri i vjetër me nam që qarkullonte deri
para Luftës së Parë Botërore, e zotëron vetë vlerën që
simbolizon. Pra, fjala poetike është jo vetëm tregues për
diçka tjetër, por është edhe vetë ajo çka përfaqëson.
Fjalëve, leksikut të poezisë së Ervin Hatibit, u
mungon moria e jetërave parazitare që kanë bërë në
gjuhën shqipe, si shtampa, si klishe, si parulla. Rrathët
gjeologjikë, shtresat e kësaj fjale çelen si të reja, të
pambarsura me kuptime parazitare, të shkonotizuara
nga simbolika tradicionale.
Leksiku i tij është po ai, por i kulluar në një enë
magjike që shpëlan zhulin e kujtesës betere dhe fjala
është nebulozë e virgjër, e gjallë, për të hyrë në një
komunikim të etur për botëra të reja, por të krijuar
valenca të reja kuptimore që të mund ta shprehë sa më
të plotë këtë botë kaotike të uritur për emra.
Paradigma postmoderniste në procedetë e Hatibit
nuk është aspak qëllim më vete: ai është produkt i
kulturës së tij leximore, filologjike, kulturore – aq më
tepër, ne nuk do ta klasifikojmë si një postmodernist
(anipse kemi shumë arsye ta mbështesim këtë version).
Por, përderisa ndër elementet thelbësore të poezisë së
Ervinit janë ekstatizmi, neosentimentalizmi, keqardhja
për gjërat dhe realet që ikin dhe malli elegjiak e
nostalgjia për realet pa kthim – ne do të mbetemi larg
klasifikimeve, së paku për një shkak: arti qëllimshëm
postmodernist (me të gjitha rrymat dhe llojet e tij) është
shndërruar në një lojë jo më zbavitëse e pa shtegdalje. Si
çdo paradigmë arti, postmodernizmi ka lënë trashëgimi
teknologjinë e mjeteve të shprehjes, të cilat në fillim
i pati huajtur nga avangardat artistike e, natyrisht,
indiferencën moskokëçarëse. Hatibi, përkundrazi,
është e kundërta e indiferencës postmoderne: patosi
neosentimental i tij kërkon ta kthejmë frymën dhe të
rigjejmë fillin tonë në gjërat e humbura, si një mënyrë
për të përmbledhur pjesët e “unit” në një identitet të
pandashëm, si subjekt përjetues, por edhe si formacion
i vetëdijes.
Po të kemi parasysh përvojën avangardiste të viteve
’90 me grupin e sivëllezërve të tij poetë “E për – 7 –
shme”, na sqarohet edhe natyra e mjeteve shprehëse
autentike e Ervinit. Dhe pleksja e origjinës së mjeteve
dhe teknikave poetike të tij na del eklektike, madje nga
burime të ndryshme zhanrore, ndër më të spikaturit –
piktura (ai ka hapur disa ekspozita si piktor), muzika,

kinemaja, kolazhet e ndryshme, stilistika publicistike,
citatet, pauzat, variacionet seriale etj., të gjitha truke
stilistikore që përshkojnë një nga vëllimet e tij poetike
më virtuoze, “Pasqyra e lëndës” (Ora, 2004). Në këtë
libër dallohet një sintezë dhe eklektikë e mjeteve
avangardiste dhe atyre postmoderniste. Si rezultat
i përplasjes së dy modeleve, ka lindur një model i ri
– modeli neosentimental. Ervin Hatibi është poeti,
tekstet e të cilit, çdo lexues i mirë, mund t’i njihte fare
lehtë, në një mori tekstesh të tjera pa autor.

PËRMBI REVOLUCIONIN
(Poezi nga Ervin Hatibi)

Më mbaruan cigaret në stacion të autobusit
Duke pritur revolucionin tjetër
Këtu kam mbetur
Gozhdë e përzhitur, e shtrembëruar
Nëpër shkrumbin e kishës së djegur.
Si nëpër pistoleta me mulli
Të gjithë janë futur kokë me kokë
Nëpër shtëpi
Gjithë revolucionet të parafundit janë
E gjithnjë jeta ime e fundme, e fundit
Lirë m’i bleve lotët, m’i bletë
Krejt trupi më dhimbte nga dashuria
Për popullin e barrikadën.
Dua të vdes e ta harroj
Ta vjell. Dua të vdes kot
Ose hiç të mos vdes nëse duhet
Të vdes me qëllim
Do marr një lypës të mitur mulat
Ta ngroh e ta rris ndyrë
Ju ftoj të gjithëve në strofkën time
Të më pështyni në fytyrë
Veç të mos më provokojë njeri me plagët e veta.
Por rroftë, rroftë flamuri i ri
Edhe çdo dashuri e vjetër
Në ardhtë prapë dita, në rrugë prap’ do jem
Me gurë do godas patjetër
Ata që janë grumbull
Dhe ata që do rrinë vetëm.
1991, “6 maç” (1995)
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Shkrimtari Ylljet Aliçka, ekskluzivisht për “ExLibris”, zbulon një fragment në dorëshkrim nga
romani i ri “Metamorfoza e një kryeqyteti”, ku flitet për riedukimin e një poeti i cili shkon nga
kryeqyteti në fshat

METAMORFOZA E
NJË KRYEQYTETI
Nga Ylljet Aliçka

U

zgjua rreth mesnatës nga disa gudulisje mbi kurriz.
Ishin minjtë që, sapo binte errësira, bridhnin
lirisht nëpër dhomë. Mbuloi kokën dhe la t’i dilte
jashtë batanijes ushtarake vetëm hunda. Ndiente ndot
nga minjtë dhe mall për familjen.
Mundi t’i përmbante me vështirësi lotët. Pas pak
pyeti veten se pse duheshin përmbajtur lotët dhe ashtu
i dorëzuar, i la t’i derdheshin çurkë. Ajo qe një natë
ethesh e gjumi të trazuar.
Të nesërmen u zgjua nga të qarat e çiliminjve në
çerdhen ngjitur me derën e tij. U la me currilin e pakët
të një ibriku para derës së çerdhes dhe pasi hëngri
pjesën e mbetur të ushqimit nga mbrëmja, u paraqit
te zyrat e këshillit ku i caktuan vendin e punës: stalla
e lopëve, atje ku do kujdesej për ushqimin e lopëve,
leximin e shtypit dhe pastrimin e stallës.
- Për sa i përket ushqimit të lopëve, nuk ju garantoj
se do mund ta përmbush këtë detyrë, pasi nuk kam
shumë përvojë...
- Po çar di të përmbushësh? - e pyeti Pashku.
- Unë kam bërë poezi... vjersha...
- Kuptova, - tha serioz Pashku, - atëherë na bëj një
vjershë, për arrestimin e Nevzatit.
- Cilit Nevzat? - u hutua poeti.
- Sabotatorit të pasurisë socialiste, këlyshit të një
familjeje diversantësh...
- Dakord, po unë... nuk se mund të shkruaj kështu...
Nuk e di ç’t’ju them.
- Qartë, - ia preu shkurt Pashku. - Nuk të
frymëzokërka arrestimi i Nevzatit.
- Jo s’e nuk i dënoj armiqtë, por s’mundem kështu,
tak-fak.
- Po kush të detyroi ta bësh vjershën me urgjencë...
kur të të vijë, ai... frymëzimi...
Pashku e prezantoi po atë mëngjes me kolegët
e punës në stallën e vetme të kooperativës. Stallierët
s’kishin asgjë të ngjashme me fshatarë buzagaz me
kallinj në duar. Poeti ndjeu mëshirë për ato fytyra të
thara, braktisur mes malesh, më pas mëshiroi veten.
Kjo ndodh shpesh, ne kemi mëshirë për të tjerët dhe
harrojmë të mëshirojmë veten.
E pritën ftohtë. Zhytur në monotoninë e jetës në
mal, kooperativistët militantë kishin tjetër koncept për
fjalën riedukim. Sa herë u binte në dorë ndonjë gjah
nga kryeqyteti, atyre iu ngjallej një smirë e fshehtë
ndaj bythpambukësve grurëngrënës (ata vetë hanin
bukë misri) e nuk ngopeshin së spiunuari e torturuari
shpirtërisht.
Ditën e parë të punës Beniamini e nisi me
leximin e shtypit, duke zgjedhur me kujdes ato lajme
që i përshtateshin interesave politiko-kulturore të
stallierëve.
Lexoi lajmi e parë që i tërhoqi vëmendjen:

Miçon e karakterizon dashuria për shokun.
Dhe më tej:
Jo me justifikime, por me masa këmbëngulëse realizohen
detyrat.
Poeti ngre kokën, hedh vështrimin nga stallierët,
nga fytyrat e tyre të vrara s’kuptoje dot gjë. Kalon në
faqen e dytë të gazetës:
Brigadierja Makbule ka marrë zotim të kursejë 200
tonë pambuk mbi detyrat.
Në këndin letrar të faqes së tretë të gazetës i tërheq
vëmendjen një poezi me titull Mushkat e luftës. E
shoqëron leximin e poezisë me nuancat e nevojshme
të zërit:
I patëm pranë në çastet e vështira
Në heshtje duruan lodhje dhe uri
Edhe për to marshimet qenë të rënda
Edhe për to mungoi një grusht tagji
Vëmendja e stallierëve njeh ngritje. E paqartë nëse
kjo vjen si rezultat i ndryshimit të tonit të zërit apo nga
niveli artistik i poezisë. Më pas poeti kalon në faqen e
katërt mbushur kryesisht me lajme nga bota:
Të korra të mbara në krahinën e Shansisë të Republikës
Popullore të Kinës...
Klika e Pak Cen Hisë intensifikon me tërbim shtypjen
barbare kundër popullit jugkorean...
Vëmendja e stallierëve pëson rënie. Atëherë,
Beniamini vendos ta mbyllë leximin e shtypit të kësaj
dite me një tjetër poezi, shkruar nga një poet, me gjasë
i profesionit blegtor, titulluar Një natë vjeshte me stuhi.
Një natë vjeshte me stuhi
Frynte erë e binte shi
Në rrezik tufa me dhi...
Stallierët duartrokasin fort, shenjë e qartë kjo se
shija letrare bëhet njësh me profesionin.
Pas leximit të shtypit, Beniamini i futet punës për
pastrimin e stallës. Flet pak e punon shumë.
Të nesërmen bën të njëjtën gjë, ashtu si edhe ditët
që pasojnë, pa ndonjë ngjarje të veçantë: zgjohet herët
nga të qarat e çiliminjve, ha në dhomë një mëngjes
të thjeshtë, shkon në stallë dhe pasi u lexon shtypin
fshatarëve, nis e pastron stallën.
Një herë në muaj, ai bashkë me fshatarët zbavitet në
vatrën e kulturës duke parë filmin që sjell një kinema
lëvizëse, e cila shfaq mbi një beze të zhubrosur filma me
spiunazh apo me luftë, tema këto tepër të pëlqyera nga
fshatarësia kooperativiste.
Drekën e ha i vetmuar te mensa e kooperativës,
ku bie në dashuri platonike apo gjysmë platonike
me kuzhinieren. Sa herë që kuzhinierja përvesh
llërët leshtore nga nxehtësia e furrës së gatimit, asaj i
zbulohet mjaftueshëm një pjesë nga gjinjtë e bëshëm,
mbi të cilët poeti hedh të tilla vështrime që meritojnë
cilësimin mëkatar. Mendime erotike këto që përligjen

për një njeri të vetmuar. Natyrisht, kuzhinierja i
ndien vështrimet epshore të poetit dhe i dhuron një
nënqeshje kuptimplotë. Beniamini mezi pret të gdhihet
e nesërmja për të zgjeruar vështrimin mbi peizazhin e
hireve të kuzhinieres. E tillë është jeta, askush nuk e di
se ç’na sjell e nesërmja.
Ai nuk ka ndier ndonjëherë joshje të tillë, sido që
nuk është i vetëdijshëm nëse kjo është dashuri e vërtetë,
apo thjesht pasojë banale e vetmisë.
E ruan kuzhinieren nga dritarja kur ajo shkon të
mbushë ujë te burimi i fshatit, për të dalë me vrik dy
minuta pas saj, kësisoj të koincidojë edhe ai me bidonin
e tij në një takim të rastësishëm baritor te burimi.
Aty harron gjithë ç’kish menduar t’i thotë dhe pasi e
ndihmon për të ngritur bucelat e saj, shkëmben dytri fjalë mirësjelljeje, kthehet i vetmuar në dhomën e
zymtë, ku zhytet në leximin e veprave riedukuese dhe
shtypit të përditshëm.
Një ditë në mensë, pasi ishin larguar të gjithë, guxoi
t’i thoshte si me pëshpërimë se ajo kishte tipare të
ngjashme me Aksinjën e...
- Cilën Aksinjë? - ia pret ajo.
- He, he... - qesh kot poeti. - Është një kolkoziane,
personazhi Shollohovit te Doni i Qetë...
Kuzhinierja zgërdhihet dhe e fton poetin ta ndihë
brenda kuzhinës të ngrejë kazanin me ujë.
Ai nuk ka nevojë të hapë derën. Dera është e hapur.
Poeti pyet veten nëse kjo ftesë fsheh diçka.
I përkëdhelur në sedrën e burrit, hyn krenar për
të ngritur kazanin me ujë. Porsa po kalon pragun,
kuzhinierja e tërheq nga jaka pa ceremoni dhe nis
ta kafshojë në buzë, në qafë, tek i mërmërit: para se
të ngresh kazanin, më ngri më parë mua... e mos më
dërdëllit mua, jo Asimja, jo...
I kapur në befasi, poeti belbëzon:
- Ç’bën, do na kapin...
Por ajo, ashtu e nxehtë, ndofta e ka nga puna në
kuzhinë, mendon poeti, vazhdon ta ndukë gjatë e me
pasion. Poeti e kupton se puthja nuk ka të mbaruar.
Ajo e lëshon.
- Do na kapin po të rrish ti si tuhaf, - i hakërrehet
ajo poetit. - Ç’pret, më zhvish.
Ai nuk e ka të lehtë të braktisë rrugën e virtytit.
Nga emocioni humbet fillin e veprimeve dhe nuk
kupton se nga duhet nisur zhveshja. Aksinjës shqiptare
nuk i merret vesh lehtë se nga fillon njëra bluzë e ku
përfundon tjetra.
Me duar që i dridhen nga epshi e frika, e përsëri
sypatrembur, ai gjykon se i vetmi gjest i arsyeshëm
në atë çast është t’i përkëdhelë kuzhinieres gjoksin.
Rreket të shkopsisë një bluzë, qëndisur me motive
popullore, por ngatërrohet më pas te një si fund basme
mbi pantallona, derisa gjen me vështirësi kopsën që
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mbërthen ijët e ngjeshura të kuzhinieres. Sapo ia del
të fusë dorën nën mbathjet e të fërkojë vithet e saj të
kolme, e me dorën tjetër të zbërthejë pantallonat e tij,
ai nuk përmbahet dot nga një telash shtesë, lëshon një
psherëtimë të thellë dhe ndien lëngun e tij të ngrohtë
t’i njomë pjesën e poshtme të pantallonave, dukuri
kjo krejt normale për një burrë me shpirt delikat që
prej dy muajsh nuk ka prekur femër me dorë. Zëri i
zihet në grykë, trimëria i avullon.
Gruaja e kupton me intuitë pamundësinë e poetit,
e shtyn me neveri me ca fërgëllima aspak baritore
dhe me një frymëmarrje rënkuese fut njërën dorë në
pjesë e poshtme të barkut të saj dhe me tjetrën zë e
fërkon gjinjtë, ndjekur nga vështrimet përgjëruese të
poetit.
- Vishu shpejt, - i kërkon ai i merakosur, - sepse...
- Mbylle, o qulls, e mos guxo të më afrohesh më!
- zëri i saj ka nuanca të zjarrta.
Ai del i bindur, duke u përpjekur të mbulojë
pantallonat e lagura.
Të nesërmen ndihet si në faj tek hyn i ndrojtur
në mensë. Nga natyra ai ndërgjegjësohet për diçka
vetëm pasi e ka bërë. Kuzhinierja sillet sikur nuk ka
ndodhur gjë.
Poeti heq dorë përfundimisht nga koincidenca e
mbushjes ujë te burimi dy minuta pas daljes së saj.
Mes tyre është ngritur tashmë një gardh nderi.
Të nesërmen leximin e shtypit e nis me një lajm
mbi moralin komunist:
Të ruajmë të pastër moralin komunist.
Për të kaluar më pas me një lajm për brigadierin
pararojë Miço:
Miçoja ka fituar dashurinë e shokëve.
apo
Kur kanë etje bimët, kam edhe unë bujku...,
Nuk është i drejtë mendimi: “Ti lëmë edhe ca se mos e
mbledhin mendjen.”
Ai lexon më pas një reportazh nga zonat malore:
Hajdeni moj motra, mblidhuni moj shoqe
Të këndojmë për fshatin, shih si ka ndryshuar,
Në faqen e katërt e tërheq një lajm interesant për
rininë kolumbiane:
Asgjë nuk e ndalon dot rininë kolumbiane nga leximi
i veprave të marksist-leninistit, shokut Enver Hoxha.
Në faqen e dytë lexon:
Të mbledhim fasulen pa humbje..
Shumë plane u hartuan, po pa bereqet.
Një tjetër lajm i gëzuar i faqes katër:
Rinia azaniane lufton me vendosmëri kundër
regjimit të Fosterit.
Vëmendja e stallierëve bie. Ai e ndien dhe i hedh
një sy rubrikës së krijimtarisë poetike të faqes së tretë
me një poezi nga populli, shkruar me vargje të lira:
Kur lexojmë kokë më kokë te stani
Veprën e 19-të të shokut Enver
Sa dëgjojmë Hrushov, kërcasim dhëmbët
Na ngrihen nga urrejtja lesht’ e kokës
Paskëtaj ai u kthehet përsëri lajmeve të ditës:
Thellë e thellë në batakun e krizës kapitaliste...
Sa më e fortë diktatura e proletariatit, aq më e fortë
demokracia socialiste...
Ka organizata rinie që janë në pararojë, por ka dhe
të prapambetura...
Rritet prodhimi i qymyrgurit në qytetin e Haipeit
në RPK...
Në fund ai e mbyll leximin me një tjetër poezi me
fjalën dhëmbë:
T’u vërsul armiku me topa të rëndë
Dorën që e zgjati ia preve në rrënjë
Bretku ty të binte, arat sa një lëmë
Uria i hante sinorët me dhëmbë.
Partizanët qëndrojnë si kalaja
S’ka ç‘u bën topi, s’ka ç’u bën mortaja
Stallierët duartrokasin. Leximi i shtypit mbaron
edhe për atë ditë.
Poeti nis i lodhur pastrimin e stallës.

Ledia Dushi ka botuar tre vëllime poetike që nga nisja e shkrimit letrar, takimi i fundit ishte
me librin “Me mujt me fjet me kthimin e shpendve”. Poete, përkthyese dhe studiuese, Dushi
po përgatitet për librin e ri me poezi, prej së cilës janë vargjet e mëposhtme, një krijimtari e
shkruar, ashtu si e mëparshmja, në gegnisht. Ka shkruar vetëm poezi, ka përkthyer, ndërsa ka
një perceptim gjenealogjik të poezisë si vijnë raportet me sendet, jetën, vdekjen – pa trysni të
gjuhës, me gjurmë të fshehura të nënvetëdijes

KANGË...
Nga Ledia Dushi

s`asht gja e jemja me vdekë ngjitë i shkoj kur praj me e pa ujnash shkoj
me e pa kur praj e s`kam kurrkend ujnash të errët me sy t`ngulun e nji za dimni
që s`mbahet endem n`tokë ç`prej toka asht me vdekjen s`ndeshem veç shkoj me
e pa kuk vetëm sa herë ndalen n`mu e zhbahen kush m`ndeshë s`asht gja me u dënue
me tokë brigjesh shkunden barka me zane t`ardhun që e zbresin ditën e me kambë
t`zbulueme mas veç rrugën me ardhë tek ndoj “ti” s`asht send i jemi koha ngjitë i shkoj nji vetjet që shtin
n`mendje pemët e djeg gjithë çka ndesh s`asht e jemja lëkura as zemra as gjaku që
t`mbulueme m`i mban orët e nisem për me shku ujnash me e pa kur praj e s`kam kurrkend
Vdekjen që hesht me Zotin e i them ket` letër

***

***

…ky asht zani mjegullor i liqenit n’ag
jehon përmbi secilin send t’drejtuem kah qiella
pezull pezull pezull përçudun përçudun përpjekun
këto janë jonet e bahen trup nëpër mjegull
e futen për çdo zgavër për çdo krye
tana mjeset e botës ndodhin pa mue
tanë bota asht nji liqen i mjegullt e i untë
me dega e shpi e zogj n’parzëm
t’merr sy e mend e zemër e tingëllon përhimt‘
botës asht mjes

secilën shpi drunit e shfytyron nata
secilës derë shiu mbledhë n’nji mendim
nata asht zenit i yjeve t’emnuem hijesh
futen mbledhë n’nji mendim hijet trupave
kjo sëmundë diskrete asht n’t’plagtë
ngashrimit asht kjo hanë
plym n’flutra që i thuren tokës
nji vdekjet t’sigurt kthehen
tërhjekun kryet prej flokësh
sall me u betue n’t’purpurt

***

***

lulebora n’t’vjollctë varun n’pemë me krenat n’faj syçjerrë
mbi krahë t’lshuem e t’zbehtë ekstazit
përhumbja i ka sytë mbyllë ballin zbrazët
ikë kanë sendet tokat qiejt
gra janë gra t’ekstazit qetojn’ bujshëm e çilin fruta
t’kuqe t’rozta t’zjermta duer t’mbledhuna gjuejtun n’gjak
as vijnë as shkojnë veç ndodhin n’nji timtë kohe
t’zbrazta n’nji shtjellë t’purpurt nisë për kah mjegulla
kah gjysëterri i trupave t’ndragun qirijsh t’ndezun
derdhin langje enësh e përmbas i duken krena
krena e krena e krena ngjitë t’njejtes qafë
drejtue kah shortarja e ngritë si gishtat n’fy
te kullon at‘ jerm dikur t’këcyem e tash t’bam Hy

ajri që m’ndesh ajri që m’ndesh ajri që m’ndesh
asht nji flakë kështejash e dimni rishtar
lulesh që piqen e ngjyejn hapsinë n’aroma
aroma e aroma treten n’errëti t’trupit me dhimbje
për kohen që asht veç natë pështjellimesh përreth zemre
zemra asht zemra zemra e mbyllun n’secilen pemë
n’secilën shpi n’secilën rrugë përpjete që bun n’liqe
nji mëni hijesh t’dritshme rrëshqasin asaj mbloje
tash janë tash s‘janë tash janë tash s’janë
muzgu i liqentë asht nji pyll var’ n’cep hane
sheje t’nji grues shamane që thërret n’zane t’hueja
e ndër gjunj lidhë mban token

kangë…
kam andrrue se mbahem n`dy pendë fajkoi e thuejse lëshohem
thuejse n`jerm thuejse n`t`bardha me kryet mbuluem nji hane t`përnatun
them do kangë them do kangë që vijnë prej dikah ma fort prej mbrendë
andrrueshëm mbahem ndër emna emna grash e grash ndër kangë
grash me sëmundë me sëmundë t`errët me sëmundë t`langët që këputen nën pemë
e t`njomtit i thërrasin n`dergjë tue rrotullue flake
kam andrrue se mbahem n`ajrí n`dy pendë ndër duer pezull
sy ndër sy me nji fajkue…
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Ekspedita në Shqipërinë e vitit 1911 / Për herë të parë, në gazetën “Tomorri” të vitit 1942,
botohet letra e një oficeri garibaldin, një dëshmitar i kohës dhe siç tregon, bartës i mjaft
dokumentacioneve që lidhen me historinë e Shqipërisë, ndërsa ishte e kërcënuar nga
pushtimi austriak, por edhe sllav. Në këtë letër publikohet edhe letra që udhëheqësi simbol i
Italisë i shkruan Dora d’Istria-s për Shqipërinë.

ÇËSHTJA SHQIPTARE:

LETRA E GARIBALDIT
PËR DORA D’ISTRIAN
Për herë të parë, në gazetën “Tomorri” të vitit 1942, botohet
letra e një oficeri garibaldin, një dëshmitar i kohës dhe siç
tregon, bartës i mjaft dokumentacioneve që lidhen edhe me
historinë e Shqipërisë, ndërsa ishte e kërcënuar nga pushtimi
austriak, por edhe sllav. Në fakt, gazeta shqiptare ishte totalisht
në duart e politikës italiane në këtë periudhë, Musolinit,
ku nuk mungonte fryma propagandistike e fashizmit, por
njëkohësisht dëshmon këtë anë të shqiptarëve të rreshtuar
kundër bolshevizmit, luftën mes Aleatëve dhe synimet e
Stalinit drejt Europës. Në këtë frymë vjen edhe ky tekst për
t’u treguar shqiptarëve lidhjen e hershme dhe përpjekjen
e vazhdueshme italiane për t’u mos pushtuar territoret
shqiptare nisur nga turqit, sllavët e së fundi, tërthorazi, për
të kujtuar historinë e vjetër të marrëdhënies mes dy vendeve,
për të mos pranuar sovjetizmin e, për pasojë, komunizmin.
Kjo letër kujton skenën dhe historinë e gjeneralit Xhuzepe
Garibaldi, qëllimin që ai kishte të ndërmerrte një ekspeditë
ushtarake në Shqipërinë e vitit 1911. Garibaldi është një
figurë simbol, konsideruar udhëheqësi legjendar i Italisë, që
arriti çlirimin dhe bashkimin e saj, si një përvojë luftarake e
pashembullt, kundër pushtuesve austriakë. Parashikohej një
luftë globale, ku Garibaldi nisi strategjinë për të përfshirë
gjithë Italinë e copëzuar, duke ideuar një fushatë ushtarake,
që njihet edhe si ekspedita ushtarake. I njëjti rast që po
përgatitej të hynte edhe në Shqipëri. Lidhja e Garibaldit
me Shqipërinë, siç dukej, lidhej me horën e arbëreshëve,

të cilët i ka pasur një mbështetje të fuqishme që t’ia dilte
me sukses marshimit të tij. Kjo dobësi për shqiptarët erdhi
edhe në momentin kur u shfaq armiku i përbashkët: Austria
dhe sllavët. Për këtë dëshmon letra e mëposhtme e oficerit
garibaldin, e cila vë në dukje lidhje me Shqipërinë, se si për
Garibaldin u bë një nga çështjet më kryesore të luftës së tij, siç
dëshmohet nga i biri, Riçiotti, në një letërkëmbim me Dora
d’Istria-n, ku ajo ndodhej këtu, më 1900. Xhuzepe Garibaldi
i shkruan Dora d’Istria-s, ndërsa kjo e fundit ishte përfshirë
në kryengritjet shqiptare, se: “Çështja e Shqipëtarëve është
çështja e ime.” Kjo letër e gjatë e gjeneralit Riçiotti Garibaldi
u komentua nga Anselmo Lorechio, drejtor i Nazione
Albanese, që tregonte rrezikun austriak e sllav, i nxitur nga
Rusia, lakmuese për të pasur një dalje në detin tonë qysh
atëherë. Më poshtë botojmë artikullin e plotë të paraqitur në
të përditshmen shqiptare fashiste, më 1 maj 1942, në vitin e
tretë të botimit në Shqipëri. (V. M)

Shpedita Garibaldi, në Shqipëri në vitin 1911
I ndershmi Drejtor,
Ju kërkoj përzemërsisht pak vënd në shtyllat e fletores
s’juajë për të ilustruar, në mënyrë synthetike, me
elemente dhe fakte të sakta, atë lëvizje Pro Shqipërija,
që në prendverën e 1911-s, duhesh të mbyllej me
shpeditën e armatosur të prirë nga Gjenerali Riçiotti

Garibaldi, në ndihmë të shqiptarëve të ngritur kundra
sundimit turk. Unë bëra pjesë në atë lëvizje dhe në
Shpeditën e projektuar e sigurisht jam i vetmi nga ay
varg i të rijve enthuasiastë që ruaj një dokumentim të
pasur të pabotuar, që i kalon të dyqint copët dhe që
më kushton kërkime të gjera, më flira të gjata dhe të
pabesuarshme. Pak kohë më parë në Kolegjin Romak
kam mbajtur një konferencë mbi këtë argument, duke u
ndodhur present midis personave të shumtë, Gjeneralët
Peppino dhe Riçiotti Garibaldi me të motrën Anita, bij
të denjë të Protagonistit, që kanë admiruar – si do të
shihet – pasionin t’im për të ilustruar veprën e gjerë
dhe të dobishme të Atit të tyre lavdiplotë, veprimtarija
e të cilit Pro-Shqipërija nis që nga 1899-ta deri në
1912, sikurse rezulton nga dokumentimi që zotëroj. Në
të vërtetë, qysh prej gushtit 1899, duke u ndodhur ky
në Kryeqytetin e Republikës Argjentine intervistohej
nga Orazio Irianni, gazetar italo-shqiptar prej Lungro
të Kalabrisë, mbi çështjen shqiptare, ku përmend se
ndodhen shumë pengesa që duhet të kalohen për ta bërë
popullore në Itali dhe jashtë (Orazio Irianni: “Zgjimi i
Shqipërisë” – New York, 1911). Por, i kthyer në Itali,
vihet menjëherë punës, me pasion të vërtetë garibaldin,
i bërë i shkëlqyer e sympathik edhe për emrin e madh
që sillte dhe së afërmi (17 maj 1897), i ilustruar ca më
shumë mbi fushën e betejës së Domokos-it. Dhe më
22 prill 1900, duke i shkruar gregarit të tijë besnik, i
kthyer nga Domokos-i, Giovani Miceli (e përditshmja:
L’Italia, 25 prill 1900) i rekomandonte rinisë italiane
pregatitjen: “Përjetë! Rini Italia-ne. Po e përsëris:
pregatitje, jo provokim. Çështa e popullit shqipëtar
është çështja jonë”. Këjo moto qe, pothua, e Atit të
tijë të madh, Giuseppe Garibaldit, që i shkruante
Dora d’Istria-s: “Çështja e Shqipëtarëve është çështja
e ime”. Kjo letër e gjatë e Gjeneralit Riçiotti Garibaldi
u komentua nga Anselmo Loreçhio, Drejtor i Nazione
Albanese, që tregonte rrezikun austriak e sllav, i nxitur
nga Rusija, lakmonjëse për të pasur një dalje në detin
t’onë qysh atëhere. Dhe muajin pasonjës -19-20 maj
1900- fletorja II Secolo e Milanos botonte një letërë
tjetër të gjatë të Gjeneralit Riçiotti, me titullin: Çështja
Shqipëtare me qëllim të qartë për të krijuar një gjendje
shpirtërore pregatitje për çdo ngjarje tej Adriatikut.
Po sjell një periudhë të leterës së gjatë: “Për këtë
arsye është për t’u paraparë se duke patur vend këjo
gjendje gjërash në bregun lindor të Adriatikut, rinija
italiane – gjithënjë patriotike, dhe gjithënjë bujare – do
të marrë pjesë, në pregatitjen pak o shumë gjërësisht.
Tani duke mbajtur mënd eksperiencën e hidhur të
luftës greko-turke, do të jetë një punë e matur të pritet
pikërisht çasti i fundit, që këjo rini të ket së pakunjë
embrionë organizimi dhe komitete në Itali që, duke
mundur, të sigurojë sa është e nevojëshme”. E pra,
lëvizja pregatitëse në javorin e çështjes shqiptare filloi
pikërisht në këtë vit dhe u zgjerua me një herë në qytetet
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e ndryshme të Italisë, ku Biri i Heroit llogariste prozelitë,
besnikë dhe enthuasiastë; të gatëshëm për ta pasuar kudo.
Prej Livornos (21 maj 1900) Omero Capitano i bënte të
dijtur se ishte formuar Pro-Shqipërija “dhe grupet do të
formohen prej 25 të rijsh në grup sikurse dëshironi Ju”.
Shton se pret instruksione “për të mbledhur të holla dhe
për të mundur të njohim ku mund të drejtohemi në kohën
e duhur”. Prej Palermos E D’Amico ishkruan Gjeneralit (5
maj 1900) se kishte marur proklamen porse nuk mundi ta
afishojë sepse Kuestori e ndali në bazë të nenit 113 të KP.
Sidoqoftë puna do të vazhdohej fshehtazi dhe në heshtje.
Mario Ravasini, redaktor i të përditshmes L’Italia Nuova
(4 maj 1900), i shkruante kështu: “I dashuri Gjenerali i
im, redaksija e jonë është transformuar, ka tani disa ditë,
në një zyrë rekrutimi. Nga çdo anë e Italisë na arijnë
letra adherimi në lëvizjen shqiptare dhe brohoritjeje në
veprën e vetë bujare dhe patriotike”. Dhe përfundonte
duke kërkuar edhe dy instruksione. Në këtë pikë e quaj
të nevojshme të përmend se Anselmo Loreçhio qe mik
i devotshëm dhe i shtrenjtë i Gjeneralit Riçiotti dhe se
ndiqte, me interes vegimtar, veprën e tijë e veprimin e
tijë dhe qysh nga 30 prilli 1899 (La Nazione Albanese –
Viti i III-të, nr. 8) shënonte me hidhërim se flitej për një
shpeditë garibaldine në Maqedhoni. Ky lajm (shtonte ay)
“prodhoi një përshtypje të keqe në elementin shqiptar” etj.,
për shumë aresye që sot duket se është e tëpërtë të vihen
në dukje”. Porse përfundonte, duke sjellë të përkthyer në
italisht, një letër të Gjeneralit Riçioti e botuar nga një
rivistë shqiptare e Bukureshtit, që mbaronte më këto fjalë
tekstuale: “Nëse ju shqiptarët doni të rrini nënë Sulltanin
është një çështje që ju përket të zgjidhni atë që ju pëlqen.
Por nëse populli shqipëtar kërkon të bëhet i pamvarur dhe
i lirë e arbitër i historisë së tijë të shkëlqyer, do të ketë
gjithënjë me vehte sympathinë t’onë dhe atë të të gjithë
popullit italian…” […] Dhe më e dendur qe puna dhe më
e madhe veprimtarija e tijë Pro- Shqipërija në pesëvjetorin
që nis prej 1900-ës deri më 1905. Në pasim të Gjeneralit
ishin shtuar rij italo-shqipëtarë, vullnetarë dhe aktivë,
midis të cilëve qëndron në krye Manlio Dennici i kolonisë
shqiptare të Pianës së Arbëreshëve (Palermo) dhe biri i
një garibaldini trim të 1860-ës e 1862-ës. Që Ay që donte
present Gjeneralin në Napoli për Kongresin Shqipëtar, që
bisedoi për 4 ditë: 21, 22, 23 e 24 prill, porse në çastin
e fundit ay nuk mundi të ndërvijë. Porse më 1902 jemi
përsëri në projektin e shpeditës së armatosur në Shqipëri
si e dëshmojnë letrat e Salvatore Fuschos, të G. Bianchinit,
të Serafino Felicianit, të Raffaele Costas, të Paolo Bargiolit
dhe të shumë të tjerëve. Në vitin pasonjës qarkullon po
ay lajm dhe po ajo rrënqethje në gjithë Siujdhezën dhe
besnikët janë gati për veprimin e i shkruajnë Gjeneralit
Riçiotti që të vihen, të bindur të enthusiast, në urdhërat
e tijë. Po përmend: Dr. Agostino Ribeço prej Spezzano
Albanese (Kosencë), Mario Rebore, Merio Pare, Antonio
Zanovello, student padovanë e të tjerë. Siç shihet, nga
Venetoja deri në Kalabri, mendimi dhe veprimi i Gjeneralit
Riçiotti gjejnë pëlqime dhe gatishmëri për çdo sprovim.
Flaka ishte ndezur. Më 1904, me zgjedhjet politike,
Gjenerali Riçiotti pati idenë e lumtur të inserojë në sallën
“e vuvër dhe të errët”, të Montecitorios, edhe një deputet
italo-shqipëtar, q’ishte avokati Carlo Basta, që duhej të
zgjidhej (por që nuk u zgjodh) në Kolegjin e Bassanos në
Jonio (Kalabri). Është e këtij viti proklama e Gjeneralit
e drejtuar Shqipëtarëve të Italisë në pritje (thoshte) “të
çasteve vendimtare për pritmin e Mëmë Dheut”. Dhe puna
vigjëllonjëse e aktive shtohej gjithënjë. Më 1905 ndodhi në
Shkodër një tërmet me dëme e viktima dhe Gjenerali i ynë,
bujar e mëshirplotë për fatkeqësitë e shqipëtarëve, i drejtoi
një thirrje shtypit Italian për të nisur një nënëshkrim për
ndihma e të tjera. Dhe e përditshmja: Atdheu mblodhi një
shumë të mirë. Mandej vazhdoi një paranthezë heshtjeje
– porse jo amtije – ndofta për të mos alarmuar Austrinë,
gjithnjë vigjëllonjëse dhe dyshonjëse e kërcnonjëse në
dëmet t’ona; që lakmonte të zgjerohej drejtë Lindjes dhe
përmes emisarëve të vetë besnikë, kërkonte të fitonte fushë
edhe e mbi të gjitha në Shqipëri. Rreziku për Italinë ishte
i madh dhe çasti historik i një delikatese të gjerë, duke u
marrë parasysh edhe mos përgatitja e jonë për një konflikt
të armatosur…

Dr. O. C. Mandalari Oficer garibaldin

ExLibris E SHTUNË, 12 JANAR 2019

LIBRA TË RINJ
STEFAN ÇAPALIKU
“SECILI ÇMENDET…” NË SAGËN E TRETË
Dramaturgu Stefan Çapaliku sjell vëllimin e tretë të sagës së romanit
“Secili çmendet simbas mënyrës së vet” duke hyrë në periudhën e
viteve 1991-1997, që i takon postkomunizmit shqiptar. Në këtë
pjesë të tretë ai zbërthen në detaje thënien e Konicës se: Duke pritur
të piqen kushtet, na u kalbën dëshirat. Romani botohet në të njëjtën
distancë kohore me dy të tjerët pararendës. Duket sikur saga “Secili
çmendet simbas mënyrës së vet” do pasohet edhe nga një i katërt, duke
krijuar kështu një kuartet me “muzikë dhome”. Kjo përshtypje të vjen
edhe nga mënyra se si mbyllet ky vëllim i tretë, që i ngjan pikiatës
së një avioni ushtarak, maja e të cilit duket sikur po prek në tokë,
për të marrë pastaj hov drejt qiellit. Mbas botimit të vëllimit të parë
të romanit në frëngjisht, serbisht dhe maqedonisht, së shpejti do vijë
edhe botimi në italisht. Për këtë roman, që ka nisur ciklin e jetës prej
pak kohësh, kritika ka nisur të hedhë zërat e saj. “Nuk mund të ketë
nëntekst tjetër të autorit veç vlerësimit të rreptë, vertikal, mes atyre që
e refuzuan tiraninë direkt dhe shumicës së mbijetuar, pra vetes dhe të
gjithëve ne”, - ka shkruar piktori e shkrimtari Lek Tasi. Ndërsa kritiku
Josif Papagjoni, ndër të tjera, thotë se: “Ja, kjo është ëndrra e shkruar
në formë romani e Stefan Çapalikut. Ëndrra enjë brezi. Ëndrra që
çliron kujtesat dhe i shndërron ato në estetikë...”
Fragment: “Shpija e Agronit asht dykatëshe e mbështetun ashtu për mal. Kati i parë, ashtu me trena për krye, ka
vetëm dritare përballë. Kati i dytë me dy dhoma e me një korridor të vogël, shtrue me dërrasa. Shpija përpara ka një
oborr të vogël të mbështjellë prej një gardhi trinash të forta dhe një nevojtore atje në fund, në qoshe. Në mes të oborrit
një lug i madh guri, për me la tesha dhe një pus. Pemë rreth e rrotull. E ama e Agronit çohet me pjekë kafe. Unë e
motra pijmë nga një kafe, ashtu të fortë, e Eli hyn në bisedë me motrën e Agronit. Nusja e Agronit asht shtatzanë.
Duket se asht në muej të fundit. Rri vazhdimisht me krye ulët si të ishte zanë në faj me atë barrë të bukur që ka përpara. - Nuk vonoi e kthehem njitash - thotë Agroni e niset diku me gomar. Kësaj rradhe i ka vue shalën dhe ka hypë
në të. Ndërkaq motra me nusen e të zotit të shpisë ngjiten në katin e dytë. Fëmijët po luejnë diçka nëpër oborr. Ne
të tjerët ashtu në një heshtje, mbasnjë sipari hutimi, që tundet hera herës prej ndonjë fjale të Nanës. Po përëndon...”

NË SHQIP “BETEJA E
LIBRAVE”
E JONATHAN SWIFT
Në një libër të botuar nga “Zenit” vjen i plotë dhe i vërtetë rrëfimi
mbi Betejën e zhvilluar “të premten e shkuar” midis librave të lashtë
e modernë në Bibliotekën e Shën Xhejmsit. Bëhet fjalë për një
ligjëratë të autorit Jonathan Swift të mbajtur në vitin 1679, kur
mbahej ende në këmbë debati i shumëpërfolur mbi dijen e lashtë
e moderne. Përkthyer nga Azem Qazimi, libri është i pajisur me
shënimin e botuesit, si dhe një hyrje nga George Steiner ku, ndër
të tjera, thuhet: “...Konteksti, me një fjalë struktura mbështetëse
e tërë ligjëratës, është “gjendja intelektuale” e fundit të shekullit
të shtatëmbëdhjetë dhe fillimit të të tetëmbëdhjetit. Tashti, në një
“republikë dijeje”, shkrimtarët, dijetarët dhe politikanët piqen në
një truall të përbashkët.
Shquajmë qartazi atmosferën e Republikës së Platonit, ashtu siç
njohim teoritë politike dhe metaforat e Leviatanit të Hobsit. Suifti vepron në një etapë komplekse të tranzicionit, në atë që mecenatizmi aristokratik dhe fuqia arbitrare
i lëshojnë duarduarshëm terren mbizotërimit të mendimit publik dhe pavarësisë së njeriut të letrave. Në
këtë zhvillim luajnë një rol vital edhe botuesit, bibliotekarët, librarët dhe kronistët e faqeve letrare të periodikëve. Po përvijohet kësisoj fizionomia moderne e botës së librave, me investimet e saj të pavarura dhe
tregtimin. Që ta kuptojmë siç duhet rolin e Suiftit, duhet që këtë aspekt ekonomik t’ia shtojmë konfliktit,
shpeshherë të hidhur, ndërmjet konservatorëve dhe liberalëve. Libri i Udhëtimeve të Guliverit dhe Vjedhja
e kaçurrelit e Poupit janë ndër shembuj e lavdishëm të kësaj gjinie të veçantë. Pallete të picërruar në masën
e shtëpive të kukullave, çajnikë, shtiza çorapesh, kuleta të vocrra e shishka parfumesh përcaktojnë vendin
dhe skenarin e veprimit... Nga rrëgjimi i duarduarshëm surreal rrjedhin saktësime groteske: beteja e Suftit
zhvillohet “të premten e shkuar në Bibliotekën Mbretërore”; poetët janë shndërruar në toga të kalorësisë së
lehtë, këmbësorët janë rekrutuar nga mesi i historianëve, përkthyesit janë të domosdoshëm, porse mercenarë
pathadorë... Katalogu i kapedanëve rivalë është një parodi e përpiktë që minimizon, përmes teprisë retorike,
thirrjen nën armë të Iliadës. Edhe në këtë pamflet, proza e Suiftit ndez llamba të një shkëlqimi therës. Në
disa çaste, mujshia e zërit të Suiftit, në intonacionin e tij karakteristik, porse larg parodisë, gjallëron betejën
librore. Edhe sot, një lexuesi të vëmendshëm nuk do t’i shpëtojë mëria politike dhe shoqërore, që rrjedh nën
sipërfaqen komike: saeva indignatio, si gjithnjë te autori i Guliverit!”
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BOHEMIAN RHAPSODY
FITUESI I MADH I
GOLDEN GLOBES
Bohemian Rhapsody ishte fituesi i madh i edicionit të
76-të të çmimeve Golden Globes, mbrëmjen e së dielës,
duke rrëmbyer trofeun e filmit më të mirë dramatik.
Rami Malek fitoi gjithashtu çmimin si aktori më i mirë
për portretizimin e Freddie Mercury-it. “Faleminderit
Freddie Mercury që më dhe gëzimin e një jete”, - tha
Malek në fjalimin e tij, gjatë marrjes së çmimit. - “Të
dua, o njeri i bukur! Kjo për ty dhe prej teje!” Glenn
Close u shpall aktorja më e mirë dramatike, duke lënë
pas Lady Gaga-n për rolin e saj në “A Star is Born”.
Gaga dhe ekipi i saj, megjithatë, arritën të fitonin
çmimin për këngën më të mirë origjinale, titulluar
“Shallow”. Ky është edhe i dyti glob i artë për
këngëtaren në karrierën e saj. Këngëtarja u përlot
ndërsa bashkë me ekipin morën çmimin për këngën më
të mirë origjinale në filmin “A Star is Born”. Mbrëmja
nisi me yjet që parakaluan në tapetin e kuq, duke ndarë
mesazhe solidariteti për lëvizjen “Time’s Up”. Disa
mbanin byzylykë të zinj gome, ndërsa të tjerë stema
që u referoheshin fushatave për të dyfishuar numrin e
grave në poste drejtuese.
Fituesit e mëdhenj
Në kategorinë e filmave dramatikë, Glenn Close
mposhti Lay Gaga-n, Nicole Kidman, Melissa
Mçarthy-n dhe Rosamund Pike-n për rolin e saj të
fuqishëm në “The Wife”, adaptimi kinematografik i
romanit të Meg Wolitzer-it, me të njëjtin titull. Fjalimi
i Close, një ode galvanizuese dhe e ndier për gratë
që ndjekin ëndrrat e tyre, mori edhe ovacionet më të
mëdha, ndërsa aktorja e kandiduar 13 herë për Golden
Globe hoqi paralele ndaj vështirësive të personazhit të
saj, për njohje dhe përmbushje përballë bashkëshortit
Nobelist në Letërsi. “Është titulluar “Bashkëshortja”
ndaj iu deshën edhe 14 vjet për t’u realizuar”, - tha
Close, e cila është në një pozicion të mirë për të fituar të
parin “Oscar” muajin që vjen në Çmimet e Akademisë.
“Jemi gra dhe ushqejmë, kemi fëmijët tanë dhe
bashkëshortët nëse jemi aq me fat, ose partnerët tek
e fundit. Por duhet të gjejmë përmbushjen vetjake.
Duhet të ndjekim ëndrrat tona”. Ky rol, shtoi aktorja, i
kujtonte asaj vendin e së ëmës në shoqëri dhe se si gratë
sot mund të kërkojnë për më shumë. “Po mendoj për
mamanë time, e cila ia nënshtroi veten tim eti”, - tha
Close gjatë fjalës së saj, duke theksuar se kur e ëma ishte
në të tetëdhjetat, ajo vuri në pikëpyetje se çfarë kishte
arritur në jetën e saj, përveç rolit të bashkëshortes dhe
nënës. “Duhet të gjejmë përmbushjen personale, duhet
të ndjekim ëndrrat tona duhet të them ‘mund ta bëj
këtë’ dhe ‘duhet të më lejohet ta bëj këtë’”, - tha Close.
Ndërkohë Rami Malek mërziti Bradley Cooper-n, pasi
fitoi çmimin si aktori më i mirë, duke bërë që aktori
dhe regjisori i filmit “A Star is Born”, i kandiduar
për pesë çmime në mbrëmje dhe fitoi vetëm atë të
këngës më të mirë, u kthye në shtëpi i zhgënjyer. Filmi
“Bohemian Rhapsody” ndjek karrierën e grupit Queen,
duke kulmuar me performancën e tyre legjendare në
vitin 1985, në koncertin “Live Aid”. Regjisori i filmit,
Graham King, ia dedikoi fitoren Mercury-t, liderit të
ndjerë të grupit. “Faleminderit që na tregove fuqinë për
të përqafuar veten tënde të vërtetë”, - u shpreh King. “Kjo është për ty”.

Christian Bale falënderon Satanin
që e frymëzoi për portretizimin e Dick Cheney
Christian Bale, pa dyshim ishte kryetitulli me
metamorfozën fizike, së cilës iu nënshtrua për rolin e
tij si Dick Cheney në “Vice”. Aktori e përdori fjalën
e tij në Golden Globes për të ngacmuar Drejtuesin
e Shumicës në Senat, Mitch Mçonnell, dhe ishzëvendëspresidentin, Dick Cheney. Bale fitoi çmimin
si aktori më i mirë në kategorinë muzikal/ komedi
për porterizimin e Cheney-it në filmin satirik “Vice”.
“Duhet të gjej dikë që është pa asnjë karizmë dhe
i urryer nga të gjithë”, - tha Bale duke cituar fjalët e
regjisorit të filmit, Adam McKay. Dhe kështu mendoi:
“Ah, duhet të jetë Bale në këtë.” Faleminderit për të
gjithë konkurrencën, do ta kem mbërthyer tregun e
trapave aspak karizmatikë. Ç’mendim keni sikur i
radhës të jetë Mitch Mçonnell?, tha Bale. “Do të ishte
mirë”. Ndërsa shtoi në fund: “Faleminderit Satan
që më frymëzove si ta luaj këtë rol.” Olivia Colman
fitoi çmimin si aktorja më e mirë në një komedi për
komedinë “The Favourite”, ndërsa të kandiduar për
ishin edhe aktoret Emma Stone dhe Rachel Weisz,
që interpretojnë në të njëjtin film. Stone dhe Weisz
u mposhtën nga Regina King, që fitoi si aktorja më e
mirë jo protagoniste për “If Beale Street Could Talk”.
Ajo sfidoi muzikën orkestrale gjatë ceremonisë për të
bërë një apel për barazinë në Hollivud.
Regina King: Gjithçka që do të
prodhoj, do të jetë me 50 për qind gra
Gjatë fjalës së saj falënderuese për çmimin si aktorja më
e mirë jo protagoniste në filmin “If Beale Street Could
Talk”, Regina King bëri me zë mbështetjen e saj për
lëvizjen “Times Up”, me një premtim për të përfshirë
më shumë gra. “Po bëj një zotim dhe do të jetë i fortë,
që gjithçka do të bëj, do të jetë me pesëdhjetë për
qind gra”. Ajo u dha zemër shikuesve t’i bashkoheshin
asaj, duke thënë: “Sfidoj këdo aty jashtë që është në
pozicionin – dhe jo në industrinë tonë, por në të gjitha
industritë – të sfidoj të sfidosh veten. Arsyeja pse e
bëjmë këtë është për shkak se kuptojmë se mikrofonat
tanë janë të mëdhenj dhe se ne flasim për të gjithë”, -

GOLDEN GLOBES 2019
Filmi më i mirë dramatik: Bohemian Rhapsody.
Filmi më i mirë komedi: Green Book.
Regjisori më i mirë: Alfonso Cuarón, “Roma”.
Aktori më i mirë në një film dramatik: Rami Malek
(Bohemian Rhapsody).
Aktorja më e mirë në një film dramatik: Glenn Close (The Wife).
Aktori më i mirë në komedi/ muzikal: Christian Bale (Vice).
Aktori më i mirë jo protagonist: Mahershala Ali, “Green Book”.
Aktorja më e mirë jo protagonsite: Regina King, “If Beale Street
Could Talk”.
Skenari më i mirë: Nick Vallelonga, Brian Currie dhe Peter Farrelly,
“Green Book”.
Filmi më i mirë i animuar: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.
Filmi më i mirë në gjuhë të huaj: “Roma”.
Skenari më i mirë origjinal: Justin Hurwitz, “First Man”.
Kënga më e mirë origjinale: “Shallow” - “A Star Is Born”.
Aktorja më e mirë në komedi/muzikal: Olivia Colman (The Favourite).
Drama më e mirë televizive: The Americans.
Komedia më e mirë televizive: The Kominsky Method.
Aktori më i mirë në një dramë televizive: Richard Madden (Bodyguard).
Aktorja më e mirë në dramë televizive: Sandra Oh (Killing Eve).
Aktori më i mirë në komedi televizive: Michael Douglas
(The Kominsky Method).
Aktorja më i mirë në komedi televizive: Rachel Brosnahan
(The Marvellous Mrs Maisel).

tha King. Gjatë fjalës falënderuese për punën e saj në
“The Marvelous Ms. Maisel”, Rachel Brosnahan mori
një çast për të theksuar drejtimin e dominuar nga gratë
në këtë serial televiziv.
“Fshati ynë është matriarkati”, - tha Brosnahan. “Kemi gra në shumë role drejtuese”.
Ajo fitoi një Golden Globe si aktorja më e mirë në një
serial televiziv në kategorinë muzikal/ komedi. Ajo fitoi
të njëjtin çmim, për të njëjtin rol, edhe vitin e kaluar.
Jeff Bridges fiton çmimin e karrierës
Jeff Bridges, i njohur për rolet e tij në “Big Lebowski”
dhe “Crazy Heart”, fitoi çmimin e arritjeve në karrierë.
Çmimi Cecil B. DeMille nderon “një individ me talent
që ka pasur ndikim jetëgjatë në botën e argëtimit”.
Në fjalën e tij, Bridges theksoi rëndësinë e secilit
individ dhe se si çdo njeri mund të bëjë ndryshimin në
përmirësimin e komunitetit të tij. “Jemi gjallë, mund
të bëjmë ndryshimin dhe mund ta kthejmë anijen në
kursin që duam të ndjekim”, - tha Bridges. Ai e nisi
karrierën kinematografike herët. Si fëmijë, ka luajtur
në rolin e paatribuuar, në vitin 1951 “The Company
She Keeps” dhe është shfaqur në serialin televiziv të të
atit “Sea Hunt”. Të tjerë fitues të këtij çmimi karrierë
përfshijnë aktorë, si Audrey Hepburn, Robert De Niro,
Harrison Ford, George Clooney, Jodie Foster, Robin
Williams dhe Oprah Winfrey. Michael Douglas, i
cili interpreton Sandy Kominsky në serialin krijuar të
Netflix, fitoi çmimin si aktori më i mirë në një serial
komik, duke i shtuar mantelit të tij të dekoruar mirë një
Glob të katërt, që përfshin edhe atë të karrierës Cecile
B DeMille, në vitin 2004.
S.B
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POEZIA SI DËSHMI
PËR ATË QË KEMI
HUMBUR
Nga Edison Çeraj

L

e ta nisim me një tautologji: të lexosh poezi
është një përvojë krejt tjetër krahasuar me çdo
gjini tjetër të shkrimësisë. Nëse çdo gjë është një
pamundësi e përkryer, në poezi kemi një tejkalim
të këtij “fakti” për hir të një kujtese e cila nuk
ka lidhje me kujtimet si qenie-në-botë, por me
udhëtar-në-botë. Pra, poezia na kujton se vijmë
nga diku e shkojmë drejt një destinacioni, pa e
ndier peshën e një rrethi vicioz apo ankthin e një
udhëtimi të mbyllur.
Po të bëjmë një krahasim me prozën, mund të
themi se proza na sfidon për të bërë një ndryshim
apo për të ndërmarrë një hap të caktuar, kurse
poezia na pranon siç jemi, duke na u ofruar si një
ilaç për harresën, ose si një ilaç kundër shtresave
të njëpasnjëshme me të cilat jemi pleksur e që na
kanë larguar nga vetja, që na kanë ndryshuar ose
na kanë bërë të huaj me veten. Poezia është një
ilaç i hidhur që pak vetë e marrin mundimin ta
provojnë, sidomos në këtë kohë kaq të mbërthyer
nga labirinti i dendur i prozës.
Të lexosh poezi, është të kalosh në një dimension
sa të munguar e po aq të njohur për ne. Na
ndërmend vazhdimisht diçka, pa qenë në gjendje
ta shprehim se çfarë. Nga ana tjetër, kur ia themi
vetes, jemi të bindur se çfarë. Kjo na kujton një
reflektim domethënës të Shën Agustinit, ku thotë:
“Nëse më pyesin për kohën, nuk e di përgjigjen; e
nëse nuk më pyesin, e di.”
Veç një shenjë. Një rikthim. Dhuntia e hijeve dhe
dallgëve
nuk do të thotë asgjë, ndërsa kapton masë dhe kufij.
Qepeni mërmërit dhe pulsi i ligjërimit dhe flakës
është vetë përjetësia, që ndehet pa sy mbi tokë.
(Venclova)
Proza është kërkim, poezia gjetje. Nëse proza
kërkon tjetrin te ne, poezia sikur na kumton që
duhet të jemi pikërisht siç jemi (si thelb), sepse
unikja është vlera më e rrezikuar në një realitet
të mbushur cit nga prodhimi dhe konsumi. Edhe
dhuntia e prodhimit dhe konsumit nuk do të thotë
asgjë, pasi përtej tyre nis të jetuarit, duke lënë pas të
gjalluarit. Pasi të çlirohemi nga nevoja e prodhimit
dhe konsumit, – gjë që e bëjmë herë pas here, qoftë
edhe pa vetëdije – nis përjetësia.
Çdo asgjë mbahet në vend të vet,
qoftë edhe pa ne. Bota ende mëshon,

dhe vetëm muzat dhe heshtja
mund të thuhet me hak që rrojnë. (Venclova)
Poeti na kujton se ne e “njohim” asgjënë në
saje të gjë-së. Bota ende mëshon, pra graviteti i saj
vazhdon (deri në entropi?), qoftë ai i pari, si ligj
fizik; qoftë i dyti, si joshje ndaj “këtu dhe tani”.
Heshtja dhe asgjëja mund të lidhen në disa mënyra
me njëra-tjetrën. Jo çdo heshtje është asgjë, ama
çdo asgjë është njëkohësisht edhe heshtje, nga ajo
më e kulluara, me një çmim të lartë.
Një prej ligjeve të poezisë është gjetja, gjë
që vlen si për autorin ashtu dhe për lexuesin –
ndoshta jo për atë lexues që e lidh leximin me të
ashtuquajturën kohë e lirë, pasi më së pari, që të
gjesh në poezi, duhet të çlirohesh nga koha fizike.
Po lexoj një poezi kineze
shkruar një mijë vjet më përpara.
Autori tregon për shiun
që binte gjithë natën
në çatinë prej bambuje të barkës
dhe për paqen që më në fund
u strehua në zemrën e tij. (Zagajevski)
Kjo strofë na përball me magjinë e poezisë brenda
poezisë, për të na kujtuar kështu ato çaste jo dhe

aq të pakta të përjetësisë brenda së përkohshmes;
për të bukurën strukur diku tek e shëmtuara; për të
shenjtën fshehur në sasinë e pamatë të profanes; për
yjet e marrë peng nga llambat elektrike; për artin e
përdorur nga spektakli; për diellin e mbuluar nga
retë e ngjyera me terr; për trëndafilin e mbërthyer
nga gjembat; për një shkëndijë të vogël që sfidon
errësirën e pakufishme të universit.
“Hamenda vesën mbi kërma e prazmore.” (Heaney)
Sa shumë kam hjekë
per me gjetë nji dhuratë për Ty
e asgja nuk m’u duk me vlerë
e si munen me u çue mineralet n’minierë?
po uji n’det?
çdo gja qi m’ra ndërmend
si me çue erza n’Orient m’u dukt, po per besë!
sikur zemren e shpirtin tem me t’i dhurue
Ti i ke te dyja
pranej t’pruna nji pasqyrë
kqyre Vedin aty e m’kujto edhe mue. (Rumiu)
Mbase në vargje të tilla qëndron thelbi i asaj
që na kujton poezia: fillimisht një mohim në trajtë
dorëzimi, e më pas një pohim çlirues, që shënjon
atë çfarë kemi humbur, që mund ta gjejmë në një
ritual të herëpashershëm rikthimi.
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DYZET E PESË VJET MË PARË, HEINRICH BÖLL
BOTOI ROMANIN E TIJ TË FAMSHËM

HISTORIA E BOTIMIT
TË “NDERI I HUMBUR
I KATERINA BLUMIT”
N

ë 1974, u botua romani më i njohur i Heinrih
Bëlit: Nderi i humbur i Katarina Blum-it. Ose: si
lind dhuna dhe ku mund të shpjerë ajo - një larje hesapi
me praktikën informuese të shtypit Springer, por përtej
kësaj një tekst mbi fuqinë e informacionit dhe dhunës
që rezulton nga abuzimi i gjuhës së mediave. “Ku mund
të shpjerë”, del kur Katharina në fund i jep goditjen
vdekjeprurëse gazetarit Tötges.
Që Bëli me rëfimin e tij kishte në shënjestër
veçanërisht shtypin Springer e nxjerr në pah pikërisht
shprehja fillestare e librit: “Personat dhe veprimet e këtij

rrëfimi janë shpikur me dorë të lirë. Në se kanë dalë
gjatë pasqyrimit të praktikave të caktuara gazetareske
ngjashmëri me gazetën “Bild”, atëherë këto ngjashmëri
nuk janë me qëllim e as të rastësishme, por përkundrazi
të pashmangshme.” Romani është me këtë rast një
pjesë historike e kohës që ka të bëjë me përballjen
ndaj praktikës gazetareske të gazetës Bild që merret
si si shëmbull dhe e vazhdon edhe më tej kritikën e
cila debaton me ‘lëvizjen e ‘68’-ës kundër gazetës me
ndikimin më të madh në Republikën Federale dhe vetë
botuesit të saj. Përveç kësaj, ka edhe ngjarje të tjera që
e provokuan Bëlin të shkruante
këtë pjesë letrare debatuese ngjarje që e vënë shkakun e
lindjes së romait në një kontekst
të drejtpërdrejtë biografik. Me
këto ngjarje llogariten proceset
në marrdhënie me hetimet për
terrorizëm në mesin e viteve
1970, ku ishin të përfshirë djali
i Bëlit, Raimundi, dhe gruaja e
djalit, Lila. Më 8 janar 1974, ata
i kishte vizituar e kërkuara për
mardhënie me aktet e dhunshme
terroriste Margit Schiller - që në
atë kohë ishte nën mbikëqyrje
të policisë -të dy në banesën e
tyre në Këln, për t’i tërhequr
ata si mbështetës të mundshëm
për RAF. Raimundi dhe Lila
e refuzuan me vendosmëri.
Kur më 4 shkurt 1974 në
Hamburg u zbulua një banesë e
ashtuquajtur “konspirative” dhe
gjatë kontrollit të saj u gjetën,
krahas armëve, një sasie e madhe
dokumentash identifikimi, në
mesin e të cilave edhe libreza
ushtarake e Raimund Bëlit si
edhe pasaporta e skaduar e gruas
së tij Lila, u kalua në një stad
tjetër.
Më 7 shkurt 1974 u botua
në BZ (Berliner Zeitung)
gazetë në pronësinë e koncernit
Springer një artikull me titullin
“Inspektim shtëpie te i biri i
fituesit të çmimit Nobel, Heinrih
Bël” një artikull në të cilin ndër
të tjera thuhej se “nën sekretin
më të madh, zyrtarët e sigurisë

shtetërore [...] kishin hyrë dje paradite në banesën e
26 vjeçarit Raimund Bël në rrugën ‘Bon’ në Këln dhe
kishin kryer një kërkim të dhomave. Fakt ishte, se kur u
botua gazeta, kërkimi ende nuk ishte kryer në shtëpinë
e djalit e të nuses së djalit të Bëlit, por vetëm pasditen e 7
shkurtit ishte realizar, pra orë pas publikimit të gazetës.
Në lidhje me këtë kontroll të ushtruar në banesë Bëli
informonte më vonë avokatin e tij:
“Një ‘ngjarje’ do të desha të përmendja për të hedhur
dritë në atmosferën dhë në realizimin e atmosferës... Në
një banesë konspirative të Hamburgut u gjetën karta
identiteti të tim biri dhe nuses së tij të atëhershme, dhe
pa dyshim ishte mjaft e justifikuar që ky fakt (bëhej
fjalë gjithësej për 150 pasaporta, karta identiteti, etj.)
do të duhej të sqarohej. ‘Si’ u sqarua ai? Djali im dhe
nusja e tij, që ishin kthyer pa ia patur idenë, pas një
qëndrimi të gjatë në Irlandë, e morën vesh atë - ashtu si
dhe ne - nga një titull i shkruar me të mëdha në faqen
e parë (tërë faqja e parë ishte e mbushur me të) të një
gazete që i përkiste koncernit Springer në Berlin, e cila
pati njoftuar njoftuar një kërkim në shtëpinë e djalit
tim, ‘përpara’ se kjo të kishte ndodhur. Pati, sa andej e
këtej, një seri thirrjesh të shqetësuara telefonike, midis
djalit tonë dhe nesh, të njohur nga Berlini, të cilët na
bënë të vetëdijshëm për këto tituj - natyrisht që mori
vesh shtypi i Këlnit për këtë gjë dhe kështu erdhi në një
rrëmujë të rrezikshme për jetën, në një nga rrugët më
të ngarkuara në Këln, kur policia me qen, snajper, etj.
‘ realisht ‘- rreth 7-8 orë pasi ishte raportuar si i kryer
tashmë kërkimi në shtëpi në Berlin. Unë po ua kursej
detajet rreth atmosferës sonë, vështirësive tona, vetëm
dua të theksoj se procedura e nevojshme për hetimin
kundër djalit dhe nuses sonë, të cilët u kishin dhënë
çelësat e shtëpisë së tyre për disa muaj disa miqve pak të
njohur, u pushua menjëherë pas kësaj [...] dhe që kishte
një bashkëpunim të shtypit të koncernit Springer dhe
policisë , i cili preku familjen time, të paktën në këtë
rast është tashmë i dëshmuar “.
Rrethanat e rrjedhës së informacionit midis policisë
dhe shtypit Springer nuk u sqaruan kurrë. Megjithatë,
fushata vazhdoi. Kështu, gazeta Bild boton më 12
shkurt 1974, nën titullin « I riu Böll bën tu prihen kokat
kukullave në Këln «, një artikull në të cilin Raimund Bël
, i cili jetonte si një skulptor në Këln, u përgojua duke
u paraqitur si një artist ‘pabuks’ që ndërtonte makina
“në të cilat njerëzit vriteshin ose u pritej koka” – pra
një histori ‘dokumentuese’për gatishmërinë për dhunë
kundër familjes Bël. Vazhdimi u bllokua nga një ngjarje
në Moskë, e cila shkaktoi zemërim në mbarë botën dhe
gjithashtu dominoi titujt e shtypit Springer. Arrestimi
i shkrimtarit dhe kritikut të regjimit, Aleksandër
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Solzhenicinit, më 12 shkurt 1974. Që ditën e nesërme,
13 shkurt 1974 Solzhenicit iu hoq e drejta e shtetësisë.
Meqë ai kishte shprehur dëshirën për të vizituar së
pari, Heinrih Bëlin, Solzhenicini u dërgua me avion
në Gjermaninë Perëndimore dhe atje ishte dy ditë mik
në shtëpinë në fshat të Heinrih Bëlit në Langenbroich
para se të udhëtonte më tej për në Cyrih.
Ende me mbresat e fushatës së shtypit të përqendruar
kundër Raimund Bëlit, Bëli nisi menjëherë, pas largimit
të Solzhenicinit, punën me historinë e një ndihmëseje
“të parëndësishme” shtëpie,’ Katharina Blum ‘.
Njëzeteshtatëvjeçarja Katharina Blum njihet më
20 shkurt të vitit 1974, në mbrëmjen paraprake të
karnevalit, me një njeri të ri në një parti: Ludvig Gëten,
një dezertor ushtrie i cili kishte grabitur kasaforten e
regjimentit dhe tashmë ishte nën mbikqyrjen e policisë.
Ai ishte i dyshuar për vrasje dhe grabitje banke, por
nuk u arrestua për shkak se policia dyshonte që ai
ishte në lidhje me anarkistët – dyshime që në rrjedhën
e rrëfimit dëshmohen si të pabazuara. Katharina dhe
Ludvig bien spontanisht në dashuri me njëri-tjetrin dhe
kalojnë natën në banesën e Katharinës, e cila u sulmua
mëngjesin tjetër nga policia. Ludvig është larguar me
kohë pa u vënë re me ndihmën e Katharinës përmes
sistemit të ajrosjes së ndërtesës dhe fshihet në një shtëpi
të izoluar. Katharina dërgohet për t’u marrë në pyetje
dhe nga ky momenr bie pre e titujve te Gazetës dhe te
Gazeta të së Djelës, “që e marrin përsipër këtë rast.”
Fushata e gazetës kundër Katharinës arriti kulmin,
kur nëna e saj, e shtruar pas një operacioni në njësinë
e kujdesit intensiv të një spitali,vdes. Nga gazeta faji
‘i hidhet’ Katharinës për shkakun se e sëmuara “nuk
mundi ti mbijetonte shokut të aktivitetit të së bijës”.
Meqë njëri prej gazetarëve, Verner Tëtges, pretendon të
ketë qenë te nëna e Katharinës dhe Katharina e sheh
këtë vizitë si shkak të vdekjes, e thërret Tëtgesin për
një intervistë ekskluzive tek ajo dhe e vret atë - dhe
kështu kthen për veten nderin e saj në vend. Meqë
Hajnrih Bël i pati vënë romanit të tij një deklarim të
cituar në krye, ‘parahistoria’ luante për kritikët, të cilët
- në varësi të spektrit politik – shpreheshin ose duke e
miratuar të magjepsur e deri duke refuzuar ashpër, një
rol vendimtar. Në thelb u hamendësua se Bëli kishte
dashur ‘të hakmerrej’ kundër Springer për shkak të
fushatës së 1972-shit, dmth pas fushatës publicistike
të urrejtjes kundër Bëlit si rezultat i artikullit të tij në
Spiegel me titullin “Kaq shumë dashuri menjëherë. A
do Ulrike Meinhof mëshirë apo një kalim në gjendje
të lirë? “
Më 8 gusht 1974, Bël i shkroi botuesit të Spiegelit,
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Rudolf Augstein, në përgjigje të letrave të lexuesve
të botuara në Hamburger Magazine: “Hakmarrja” te
“Katharina B.” në vlerësimin tim të thjeshtë dhe ndoshta
të gabuar është vetëm 5-6% , dhe kjo hakmarrje nga ana
tjetër nuk bazohet në ‘lëndimin ‘e personit tim, por në
përfshirjen e familjes sime respektivisht në përdorimin
e tyre si një mjet kundër meje. [...] Në “Bild”in e datës
12.2.74 pati një artikull të trajtimit si qen për fëmijët –
kur në fund të fundit banesa e Raimundit është vetëm
600 metra në vijë ajrore nga ndërtesa e BDI (M.M
Shoqata Federale e Industrisë Gjermane)(në të cilën
shpërtheu një bombë). Kjo fjali kërkon hakmarrje!”
Böll e refuzoi interpretimin e Katharina Blum si
një roman “terrorist”. Në fakt, fokusi është në trajtimin
e teknikave manipuluese të informacionit, por mbi të
gjitha reflektimet mbi atë që Bëli e quajti “moralin e
gjuhës”. Dhe me “moralin e gjuhës” nënkupton jo
vetëm vlerën shprehëse dhe me këtë vlerën informuese
të deklarimeve publike, por edhe cilësinë e diferencimit
për individët që relatojnë përgjatë të folurit me njëri
tjetrin. Kjo është shprehur e kulmuar në një pasazh të
tekstit kushtuar marrjes në pyetje të Katharina Blum.
“Shkoi deri atje sa u arrit në kundërshti të rregullta
perkufizimesh midis saj dhe prokurorëve, asaj dhe
Beicmenes, sepse Katharina pretendonte se butësia

qe pikërisht një gjë e dypalëve dhe ngacmimi është
një veprim i njëpalshëm, dhe se gjithmonë bëhej fjalë
për këtë të fundit. Kur zotërinjtë ishin të mendimit, që
gjithçka nuk qe aq e rëndësishme dhe se ajo ishte me faj
nëse marrja në pyetje mori më shumë kohë se zakonisht,
ajo tha se nuk do të nënshkruante asnjë protokoll, në
të cilin në vend të ngacmimit, shkruhej butësi. Dallimi
për të ishte i një rëndësie vendimtare [...]. Përplasje të
ngjashme pati për ‘zemërgjërësinë’ e përdorur për çiftin
Blorna. Në protokoll thuhej “ këndshëm me mua”,
për të cilën Blum nguli këmbë në fjalën, zemërgjërësi,
kurse asaj iu ofrua fjala “përzemërt”, se ajo dukej pak si
e modës së vjetër, ajo u nxeh dhe pretendoi se të qënët
i këndshëm e i përzemërt nuk ka të bëjë me mirësinë,
[...].”
Procesi i diferencimit gjuhësor vlente për të si
një domosdoshmëri për vetëgjetjen njerëzore, si një
moment i njohjes së ndërsjelltë. Sepse, sipas Bëlit, në
ligjëratat e tij në Frankfurt për marrëdhënien e gjuhës
dhe individin: “Unë nisem nga premisa se gjuha[...]
e bën njeriun njeri, që e vendos njeriun në lidhje me
veten [...] “.
Përkthyer nga Martin MATO
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Është një rrëfim tronditës për qytetin e
palumtur dhe njerëzit e tij, të cilët për një aq
të gjatë e pritën lirinë. Roman i nxehtë dhe
i drejtpërdrejtë, i veçantë në letrat shqipe, që
ndoshta nuk i dakordon të gjithë lexuesit, por
me siguri i vë në mendime të gjithë. Narratori
dhe protagonisti identifikojnë njëri-tjetrin,
fate njerëzish pleksen në një botë midis reales
dhe fiksionit. Duke qenë romansier me
përvojë, Mehmet Kraja i zotëron të gjitha
teknikat bashkëkohore shkrimore, prandaj vjen
aq e fuqishme tabloja që krijon. I freskët dhe
krijues, me një gjuhë që shpesh i kalon kufijtë e
shprehjes, përveçse në përshkrime, kësaj radhe
bëhet depërtues edhe në meditim.

