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rëndësishëm në dijet e shkencës gjuhësore shqiptare. Njohësi më i mirë i historisë së gjuhës, i teksteve të vjetra
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në gusht, në Universitetin e Prishtinës…

REXHEP ISMAJLI
Seminari ndërkombëtar për gjuhën
dhe kulturën, nxitje për identitetin
shqiptar përtej të gjitha ndarjeve
Intervistoi: Violeta Murati
Z. Ismajli ju kemi parë si kërkues të burimeve
arkivistike, ringjallës të veprave në dorëshkrim,
përkthyes i trashëgimisë albanologjike, kërkues
shkencor, drejtues ekipesh për botime të tilla, si
polemist për çështje në interes publik…kalimi
nëpër gjithë këto disiplina, çfarë kanë qenë për ju
gjithë këto përgjegjësi? -Cilat janë parakushtet e
një shkencëtari, studiuesi për të mbërritur tek “ju”?
Besojmë ka qenë një synim, nxitje?
Parakushtet nuk di t’i them, besoj se duhet të jenë
individuale. Mund t’ju rrëfej rrugën time, që gjithsesi
nuk ka diçka të veçantë. Kam bërë një jetë modeste si
shumë prej brezit tim në provincat po ashtu modeste
ballkanike. Studimet i kam nisur me zellin për të
mësuar sa më shumë. Me kohë kam parë se duke
mësuar të rritet kërshëria dhe vullneti për të mësuar
dhe prapë për të mësuar, siç bëj edhe sot. Në rrethanat
e sotme janë paskajshmërisht më të favorshme dhe me
dimensione krejt të reja falë revolucionit informatik,
po edhe shkallës së lirive që kemi arritur ndërkohë.
Jam rritur në familje me mundësi modeste ekonomike
dhe në një vend po ashtu me mundësi të vogla për
çfarëdo paraprogramimesh. Kam pasur kureshtjen
që në faza të ndryshme të shkollimit ma ka bërë të
mundshme të mësoja diçka. Me kohë gjërat kanë
marrë një orientim. Më ka ndihmuar shumë që gjatë
studimeve në Prishtinë në tri vitet e fundit (19681971) më ishte dhënë mundësia të kisha akses tërë
kohën në bibliotekën e Departamentit të Gjuhës dhe
të Letërsisë Shqipe të Fakultetit të Filozofisë, ku
kishte një fond librash që unë nuk kisha pasur mundësi
t’i shihja më parë. Me kohë hapeshin horizonte të
tjera, por kishte dhe profesorë që na nxisnin për sa
më shumë hulumtim – më lejoni të përmend këtu
me respekt në radhë të parë Anton Çettën, Hilmi
Aganin, Idriz Ajetin. Në atë Bibliotekë kisha mundësi
të lexoja dhe libra që sillnin ide për studimet e gjuhës e
të letërsisë të cilat dallonin shumë nga ato që mësonim
në klasë, apo në librat e paktë universitarë. Interesimet
më çonin nga historia e gjuhës dhe duke kërkuar edhe
diçka përtej asaj që mësonim në klasë dhe në librat
e mëdhenj të albanologjisë deri atëherë (aty kishim
mundësi të lexonim studimet e albanologëve dhe
ballkanologëve të ndryshëm). Aty më ra të lexoja pak
më shumë për gjuhësinë e krahasuar dhe historike
dhe, duke shpupurishur nëpër revistat që kishim, të
shihja interesime dhe konceptime pak më të ndryshme
të një brezi tjetër studiuesish. Më ra të lexoja studime
në fushën e gjuhësisë historike, shumëçka nga gjuhësia
strukturale, sidomos ato që lidheshin me shkollën e
Pragës, por më tërhoqi vëmendjen sidomos vepra e A.
Martinet-së për ndryshimet fonetike dhe përgjithësisht
për historinë e gjuhës. Tek ai shihja edhe studiuesin e
diakronisë, që nuk e gjeja te strukturalistët që kisha

mundësi të lexoja. Kështu ngadalë u dhashë drejt një
letërsie që më dukej jashtëzakonisht tërheqëse edhe
si botëkuptim – që ishte gjuhësia strukturale dhe
strukturalizmi në përgjithësi. Shikoja që në Francë
kishte një det debatesh, po edhe në Jugosllavi, sidomos
në Zagreb, tashmë kishte depërtime me informacione
dhe përpjekje jo të pakta vendëse. Në mbytjet që
kishim me leksionet për marksizmin të zbritur në nivel
propagande, leximet e atilla më dukeshin më shumë se
mundësi për diçka të re. Në vitin e fundit të studimeve
nisa një seri artikujsh të shkurtë për gjuhësinë
moderne, i botoja më shpesh te gazeta Rilindja e
kulturës të shtunën. Shtojca e kulturës te Rilindja
lexohej shumë atëherë dhe merrja reagime pozitive
dhe nxitëse për ato që shkruaja nga më shumë anë. Kjo
ishte njëherësh dhe koha e entusiazmit në rritje për
dijen, për njohjen dhe për aspiratat tona kulturore e të
tjera si shqiptarë në Jugosllavi paralelisht me njohjet që
sa vinin e shtoheshin për shkallën e kufizimeve për ne
në raport me të tjerët në Jugosllavi, ishte atmosfera dhe
shtimungu (të përdor një fjalë gjermane që në qarqet
intelektuale në Kosovë është përdorur qysh herët) që
disi ta shtonin vullnetin për të ngulur këmbë në këto
hulumtime. Ishte puna ajo që më jepte kënaqësinë

për çka po mësoja përmes saj dhe njëherësh më nxiste
me përshpejtim për hapa të mëtejmë. Tash vonë në
shënimet që ka lënë pas vdekjes Selman Riza kam
lexuar se ai vlerësonte që suksesi i tij në punët që ka
bërë gjatë jetës për mbi 95% i detyrohej punës dhe
vetëm për pjesën tjetër talentit.
Si student shkruaja ndonjë gjë kryesisht për çështje
librash dhe te gazeta e studentëve Bota e re, ndërsa në
atë kuadër shumë shpejt bashkë me I. Rugovën, H.
Islamin, e disa shokë nisëm dhe revistën shkencore
Dituria, e cila në rrethanat e atëhershme shihej si një
sukses. Arritëm të nxirrnim vetëm 4 numra. Kisha
nisur dhe ndonjë përkthim të poezive që na dukeshin
moderne. Më 1971 themeluam dhe botimet Bota e re,
ku si libër të parë të serisë pata mundësinë të botoja
një përzgjedhje të vjershave të Jacques Prever-it (Shi
dhe kohë e bukur). Atëherë më kisha botuar dhe ndonjë
artikull në revistat shkencore të kohës dhe tashmë
kisha marrë orientimin e preokupimeve me gjuhësi.
Pas diplomimit, që për herë të parë në Prishinë bëhej
me një temë për pikëpamjet e një gjuhëtari modern
(zvicerani Charles Bally), kërkova mundësinë të shkoja
për studime në Paris. Idenë për të shkuar në Paris
ma mbështesnin dhe profesorët (I. Ajeti, H. Agani,
A. Çetta) dhe sidomos miqtë G. Bobi, A. Pashku e
të tjerë të brezit. Kontaktin e parë atje, për mua krejt
çuditshëm të lehtë, e mora me telefon me profesorin
André Martinet, veprat e të cilit i lexoja me aq shumë
vullnet. Ai kontakt, pas një bisede të gjatë në shtëpinë
e tij më hapi rrugë dhe më dha zemër të vazhdoja më
tej. Pas një qëndrimi të shkurtë në Paris u ktheva në
Prishtinë me paketa librash që më dukeshin thesare.
Profesor Ajeti më njoftoi se tashmë i kishte arritur
letra e profesorit francez, i cili shprehte rekomandimet
e tij për mbështetje. Në fillim Bashkësia për Shkencë e
Kosovës më dha një bursë për studime të shkallës III
në Beograd, e cila ishte krejtësisht e pamjaftueshme,
por ndërkohë fillova të punoja si asistent në Fakultetin
Filozofik dhe një pjesë të pagës e ndaja për qëndrim të
kohëpaskohshëm në Paris. Shpejt u ndërpre dhe bursa,
kështu që çdo gjë duhej të përballoja vetë, ndërkohë
që atje kisha mbaruar vitin I të studimeve të III
cycle, ndërsa Martinet më kishte propozuar të kaloja
menjëherë në shkallën e doktoratësduke miratuar dhe
projektin. Mundësi financiare për të vazhduar studimet
e doktoratësnë Paris nuk kisha, edhe pse ndërkohë
kisha botuar mjaft gjëra, kisha përkthyer veprën e
Martinet-së, po përktheja veprën e Saussure-it, kisha
përkthyer një përzgjedhje të poezive të Alain Bosquetsë. U detyrova të kthehesha në Prishtinë dhe prej atje
të vazhdoja të ndiqja fillet që kisha zënë ndërkohë, por
u pa se ashtu nuk ishte e mundshme të shkohej larg,
prandaj me propozimin e I. Ajetit paraqita doktoratën
në Prishtinë. Për një kohë lëvizjet Prishtinë-Paris
vazhduan deri më 1980, ndërsa pas vitit 1981 nuk
qenë dhe aq të lehta për mua. Sa shkoja në Paris pak
më me rregull, në vitet ‘72-74’ kisha krijuar afërsi me
qarqet rreth Martinet-së, po edhe me A. Bosquet-në,
i cili shfaqte interes për të mësuar diçka më shumë për
letërsinë dhe artet shqiptare.
Tani kur e gjithë hapësira shqipfolëse, jo
vetëm brenda Ballkanit, por edhe në gjithë botën
komunikon lirshëm, na duket sikur gjuha vazhdon
të jetë pak a shumë brenda kuadrit të imponuar
dikur, a kemi sot një gjuhësi të hapur që të mendojë
për të gjitha problemet?
Shqiptarët sot kanë mundësi më shumë se kurrë në
historinë e tyre të komunikojnë ndër vete në hapësira
rruzullore përtej pengesave të të gjitha llojeve, sot
gjuha shqipe po përjeton përdorimin e saj më të gjerë
dhe më të përhapur të mundshëm në të gjitha rrafshet
dhe përdorimi është mbështetja kryesore për lulëzimin
e një gjuhe. Çka është shumë e rëndësishme, shqipja
sot është në kontakte të përditshme të zakonshme, të
punës, të jetës dhe të botës kulturore me një numër të
madh gjuhësh në fqinjësi në Ballkan dhe me gjuhë të
ndryshme anekënd botës. Jemi në sprovën e madhe të
daljes nga izolimi ku na kishte vënë historia dhe para
ndërdymjeve në mos gjuha jonë nuk do të jetë në gjendje
t’ia dalë, mos do të humbasim një numër palejueshëm
të madh folësish dhe kështu do të dobësohej trungu
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dhe kapaciteti i shqipes në kontekstet gjeopolitike.
Fakti se sot ka numër kaq të madh folësish të shqipes
që mund të komunikojnë midis tyre në nivele dhe
forma nga më të ndryshmet, se ka kaq shumë shqiptarë
që mendojnë për veten e tyre si për shqiptarë dhe për
gjuhën e tyre si për gjuhë shqipe, është garancie madhe
se shqipja do ta zërë vendin e vet brenda hapësirës
europiane. Për fat të keq, derisa me potencialet e
veta demografike-sociale, me veçantitë e saj, shqipja
hyn diku para vendit 20 të gjuhëve të Europës, me
praninë e saj në studimet në botën europiane e tjetër
është gjithnjë ndër të fundit. Ikjet e mëdha nga trungu
ballkanik që po vijojnë me intensitet edhe sot po na
krijojnë frikën për të ardhmen edhe të gjuhës, sepse
po vërejmë se jemi në një vorbull të ri, në të cilin qysh
në brezin e parë të të mërguarve po ndeshen kalime
krejt rrënjësore në gjuhë tjetër. Dinamizmi i shqipes
është në shkallë të paparë më herët. Kështu edhe
interesimet për gjuhën shqipe detyrimisht duhet të
shtrihen në hapësira që nuk i kemi pasur si qendrore
më parë. Kështu as orientimet tona të mëhershme
normativiste nuk po janë më të mjaftueshme. Lëvizjet
në këto fusha, për fat të keq, nuk po zhvillohen me
dinamizmin e zhvillimeve të tjera, çka për një pjesë
të mirë i detyrohet orientimit vleror të shoqërisë dhe
të mekanizmave shtetërorë. Po synojmë shoqëri të
hapur, gjuhësi të hapur, mendje të hapur, por jemi në
shtrëngesat e zhvillimeve mjaft të egra të kapitalizmit,
në të cilat ende nuk po duket të jenë arritur balancat e
nevojshme për të siguruar zhvillime normale për këto
fusha si në botën tjetër perëndimore. I riu, para se të
vendosë të thellohet në studimet në këto fusha, duhet
të gjejë burime ekzistence pak a shumë stabël për një
kohë, njëfarë sigurie për veten dhe familjen që do të
krijojë, ndërsa ai është vënë para pamundësive që nuk
merreshin me mend më herët. Si mund të pritet që
i riu/ e reja para gjithë këtyre dilemave që kemi sot
në shoqëritë tona të zgjedhë t’i përqëndrojë të gjitha
energjitë e veta në këtë fushë, që nuk ia siguron as
minimumin e ekzistencës. Pika tjetër e rëndësishme në
këto zhvillime është horizonti që ka sjellë revolucioni
informatik, i cili ka hapur mundësi krejt të reja. Të
rinjtë tanë jo rrallë po ndërlidhen në këto rrjedha,
por a po jemi ne të përgatitur t’i ndihmojmë në këto
kapërcime? Gjuhësia jonë ende me vështirësi rreth
përvetësimit të asaj që njihet si gjuhësi moderne, tani
po ndeshet me këtë kapërcim të ridhe në rrethana krejt
të reja për përdorimin e gjuhës sonë. Ndërkohë që në
saje të shkollimit të të rinjve në mjedise të ndryshme të
botës po na vijnë ide dhe interesime me shumë interes,
nuk e di nëse në hapësirat ekzistuese të punës së
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organizuar po krijohet ndonjë mundësi pak më realiste
për optimalizimin e këtyre prurjeve dhe potencialeve.
Gjuha shqipe tani ndodhet në sprovat më të mëdha
që ka pasur ndonjëherë, përdoret më shumë se kurrë
në fusha që nuk kishte pasur mundësi më pare, por
njëherësh po u shtrohet nevoja marramendshëm më
të gjera, sidomos nëse dëshirojmë të ndërlidhemi në
rrjedhat rruzullore të dijes. Në këtë situatë dhe në
gjendjen e dinamizmit të paparë dhe të kontakteve që
kurrë më parë nuk i kanë pasur folësit e kësaj gjuhe
ndër vete orientimet tona ngushtësisht normativiste
duken krejtësisht të pamjaftueshme.
Në vitin 1974, në Prishtinë, bashkë me
akademikun Idriz Ajeti ishit themeluesit e parë
të Seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën
shqiptare. Si lindi ideja për këtë, si erdhi ky moment?
Meqenëse në Shqipëri mund të dihet më pak për
ato rrjedha, po lejohem të them disa fjalë më shumë.
Në vitet ‘70 të sh. XX në Kosovë pati një entuziazëm
për zhvillime kulturore e të tjera që nxisnin hapjen
dhe komunikimin me botën. Kontaktet e pakta të
mëhershme tani po zgjeroheshin, ndërsa veprimtaritë
e mëdha shkencore si Konferenca ndërkombëtare për
Skënderbeun në Prishtinë, Konsulta gjuhësore (1968),
Kuvendi i studimeve ilire, Kongresi i Drejtshkrimit
(Tiranë 1972), Konferenca për Joklin në Innsbruck
1972, etj., ku studiuesit nga Kosova ishin bukur të
pranishëm, kishin dëshmuar nevojën, vullnetin dhe
mundësitë për ndërmarrje të qëndrueshme në këtë
drejtim. Nëpër republikat e Jugosllavisë, ashtu si në
vendet e Lindjes pos Shqipërisë, tashmë kishte shumë
veprimtari në këto fusha. Në dimër të vitit akademik
1973/74 në Degën (Departamentin) e Gjuhës dhe të
Letërsisë Shqipe të Fakultetit Filozofik të Universitetit
të Prishtinës, me nismën e Shefit shumëvjeçar të
Degës profesor Idriz Ajetit, u diskutua për nevojën
e themelimit brenda këtij fakulteti të një qendre të
kulturës shqiptare për të huajt. Diskutimi shprehu
mirëkuptim për nismën, edhe vetë isha aktiv. Në Degë
u morën vendime për themelimin e Qendrës, për
organizimin, për kohën kur do të bëhej veprimtaria e
parë në formën e një seminari për gjuhën, për njerëzit
që do të merreshin me përgatitjen e tekstit të mësimit
dhe të materialeve të tjera të nevojshme për atë rast,
ashtu si dhe të programit. Për hartimin e tekstit u
caktuan H. Agani, M. Bardhi dhe R. Ismajli, i fundit
ishte caktuar dhe sekretar i seminarit, ndërsa profesor
Ajeti ishte caktuar Drejtor. Ndërkohë në Degë
pati diskutime të tjera që jo krejtësisht në frymën e
mirëkuptimit, kështu që përgatitjet reale nisën vetëm
më vonë në muajin maj. Pastaj u nisën ftesat e para (disa

madje në qershor). Ndërkohë H. Agani kishte hequr
dorë nga puna për tekstin, kështu që ajo mbeti detyrë
për ne dy të tjerët. Në qershor ndjeheshim jo shumë
komodë, sepse ende nuk e dinim a do t’ia dilnim të
zgjonim interesimin e një numri të mjaftueshëm të
pjesëmarrësve dhe a do të kishim mundësi të ofronim
përmbajtje të mjaftueshme të një niveli përkatës.
Gjatë kësaj kohe (qershor-korrik) hartuam tekstin
Kurs i gjuhës shqipe për të huaj (autorë: M. Bardhi,
R. Ismajli; tekstin pastaj e përktheva frëngjisht dhe
M. Mufaku e ktheu arabisht, ndërsa një version u
përshtat gjermanisht nga albanologu A. Hetzer), bëmë
programin dhe ia dolëm të siguronim pjesëmarrjen e
një numri të mjaftueshëm studiuesish. Të gjitha ftesat
ishin bërë duke u mbështetur te kontaktet që kishim
I. Ajeti dhe unë dhe te përvoja e mëhershme të Degës
në komunikimet me studiuesit jashtë Kosovës, mbi të
gjitha të njohjeve personale. Shumë prej tyre u ftuan
në momentet e fundit. Ideja u prit mirë, kështu që
askush nuk bëri vërejtjen për vonesat.
Programi i punës ishte shtypur në një fletëpalosje në
8 faqe shqip e frëngjisht dhe, meqë këtej mund të mos
njihet mirë kjo histori, po lejohem ta citoj gjerësisht:
“Fakulteti Filozofik i Universitetit të Prishtinës,
Qendra e Kulturës Shqiptare për të Huaj, Program i
seminarit të parë të gjuhës dhe të kulturës shqiptare për të
huaj, Prishtinë 10-30 gusht 1974”.
Në faqen e dytë jepej ky shënim:
“Qendra e Kulturës Shqiptare për të Huaj, e themeluar
sivjet, ka marrë për obligim të organizojë për çdo vit një
seminar ndërkombëtar, programi i të cilit përbëhet nga dy
pjesë themelore: kurset e gjuhës shqipe dhe ligjëratat mbi
probleme të ndryshme të gjuhës, të kulturës, të historisë dhe
të letërsisë shqiptare. Sivjet organizohet Seminari i parë”.
Selia e Qendrës ishte vendosur në Fakultetin
Filozofik, që ishte themelues i saj, ndërsa drejtohej nga
një Komitet organizues me drejtor dr. I. Ajetin dhe
sekretar R. Ismajlin.
Në faqet 3 dhe 4 jepeshin shpjegimet vijuese:
“Për pjesëmarrësit e seminarit do të organizohen dy
kurse mësimi të gjuhës: për fillestarët do të mbahen mësime
në bazë të tekstit të përgatitur nga një komision i Qendrës,
ndërsa për pjesëmarrësit e tjerë do të mbahen ushtrime
lektorike. Të dy grupet do të punojnë çdo ditë prej orës 8
deri në orën 9,30 në lokalet e Fakultetit Filozofik. Mësimet
dhe ushtrimet do të mbahen nga një grup mësimdhënësish
të Degës së Gjuhës Shqipe të këtij fakulteti nën drejtimin e
mr. Mehdi Bardhit, ligjërues i lartë.
“Përveç kësaj, në program janë paraparë ligjërata mbi
probleme të ndryshme të gjuhësisë, të letërsisë, të historisë
dhe të kulturës shqiptare. Janë paraparë dhe disa shëti dhe
dy ekskursione të vogla nëpër Kosovë.”
Në tri javë pune ishin parashikuar këto veprimtari
dhe ligjërata (I. Ajeti, E. Stavileci, G. Luboteni, B.
Bokshi, R. Qosja, H. Mekuli, A. Aliu, H. Kaleshi, R.
Ismajli, L. Mulaku, Sh. Pllana, Sh. Rahimi, A. Çetta,
Z. Mirdita, M. Krasniqi, M. Bardhi, E. Gjerqeku).
U organizuan dhe diskutime. Programi u realizua në
tërësi.
Në Seminarin e parë morën pjesë 28 studiues dhe
të interesuar për mësimin e shqipes, që ishin vendosur
në konviktin e studentëve. Ndër pjesëmarrësit kishte
studiues tashmë gjerësisht të njohur në fushat përkatëse.
Shumica syresh kishin ardhur me tërë gëzimin që po
niste një veprimtari që më parë nuk kishte ekzistuar
për studimet e gjuhës shqipe. Kishte ndër ta autoritete
që kishin ardhur edhe për kërshërinë shkencore,
po edhe për një mbështetje morale për përpjekjet e
organizuesve. Ligjëratat e çdoditshme përktheheshin
të shkurtuara për grupe kryesisht frëngjisht, ndërsa
për të tjerat jepeshin njoftime të përmbledhura në
këtë gjuhë. Ishte përvoja jonë e parë në atë gjerësi dhe
shpesh kishim dilema se si ishte më mirë të vepronim.
Ishte vlerësim i përgjithshëm i pjesëmarrësve se po
niste një veprimtari shumë e dobishme, që duhej të
zhvillohej më tej.
Suksesi i Seminarit të parë u vlerësua lart brenda
Fakultetit, në Universitet dhe në opinionin publik të
Kosovës, pati një jehonë pozitive jashtë vendit. Kështu
nisi një traditë që do të vazhdonte nëpër breza deri sot.
Ndërkohë kishte ndodhur një ndryshim: instanca
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organizuese e veprimtarisë nuk quhej më Qendra e
Kulturës Shqiptare për të Huaj, po thjesht Seminari i
Kulturës Shqiptare për të Huaj, më vonë Seminari për
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare për të Huaj
dhe më në fund Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën,
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare.
Një ngjarje jetëgjatë, sivjet në sesionin e 38-të,
a mund të na thoni si ka mundur të mbijetojë në
kushtet e represionit serb?
Se kishte nevojë të kishim kujdes për zhvillimet e
tilla u pa qysh në Seminarin e parë, në fund të të cilit
na u shqiptua një gjobë si dënim për ndonjë mungesë
formale në regjistrimet e pjesëmarrësve të huaj, edhe pse
organet që merreshin me ato punë ishin vënë në dijeni
paraprakisht me të gjitha zhvillimet e parashikuara.
Deri në vitin 1980 për rrjedhat e tilla përgjegjëse të
vetme ishin autoritetet e Universitetit dhe autoritetet
shkencore në Kosovë. Mbështetja publike për
veprimtarinë e Seminarit ishte shumë e madhe, ndërsa
afirmimi ndërkombëtar sa vinte rritej. Autoritetet e
Kosovës shihnin këtu një sukses për to (Kushtetuta e
vitit 1974 jozyrtarisht në qarqe të ndryshme shihej si
një sukses jo i plotë, sepse nuk u realizua kërkesa për
Republikë). Demonstratat e vitit 1981 dhe reagimet
hakmarrëse dhe shumë të dhunshme të autoriteteve
represive, në maj madje u mbyll për një kohë puna në
Universitet, krijuan një atmosferë në të cilën puna e
Seminarit për atë vit nuk ishte e mundshme, ndërsa
shumëkush dyshonte nëse do të rikthehej ndonjëherë.
Me këndelljen e pjesërishme në vitin vijues akademik
veprimtaria e Seminarit u rimor, natyrisht, me
tërë kujdesin e nevojshëm. Tashmë ishte e qartë se
veprimtaria e Seminarit ishte shumë e rëndësishme për
Kosovën, prandaj edhe përpjekjet për ta mbajtur duke
e mbrojtur nga lloj-lloj eventualitete ishin të shtuara.
Angazhimi i tillë, korrektesa profesionale, begatia e
programeve e bënin atë me interes për pjesëmarrësit,
ndërsa kjo sillte jehonën brenda dhe jashtë vendit.
Megjithatë, pas vitit 1981 gjërat kishin lëvizur për
keq. Pas vitit 1989 nuk qe më e mundshme të mbahej
Seminari, sepse u vu në dyshim gjithëçka. Vlera e tërë
kësaj ideje të organizimit të një institucioni të atillë
nuk u venit as në vitet e vështira ‘90, kur Fakulteti i
Filologjisë me dekan dhe drejtor të Seminarit profesor
Z. Rrahmanin, në bashkëpunim me Institutin e
Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë organizuan dy sesione të Seminarit më
1995 dhe 1996 në Tiranë, çka po ashtu u prit mirë. Pas
Lufte, në vitin 2000, me drejtor R. Ismajlin Seminari
e rimori veprimtarinë e vet sërish në Prishtinë dhe e
vijoi përvojën e bashkëpunimit me qendrat në Tiranë,
fillimisht me Institutin e Gjuhësisë të Akademisë
së Shkencave, më vonë me Fakultetin HistoriFilologji të Universitetit të Tiranës dhe vijoi rritën e
tij si institucion shumë i rëndësishëm i kulturës dhe i
shkencës.
Çfarë ngjarjesh kanë kulmuar në organizimin e
këtij Seminari, çfarë kujtoni si më të rëndësishëm
ndër vite?
Çdo seminar ka pasur veçantitë e veta. Në të gjithë pa
përjashtim ka mbisunduar interesim i madh për gjuhën
shqipe, për historinë e saj. Nuk di ta them saktësisht
nëse kjo ishte arsyeja, por qysh në fillimet Seminari u
pa dhe me një dyshim. Temat e diskutimit kanë qenë
vazhdimisht të përzgjedhura – të gjitha çështjet që kanë
të bëjnë me gjuhën shqipe, me strukturën e saj, me
historinë e saj, me raportet e saj me gjuhët e Ballkanit,
ashtu si shumë çështje të letërsisë, të historisë dhe të
kulturës shqiptare kanë qenë objekt diskutimesh dhe
debatesh në këtë seminar. Nuk kanë mbetur aspekte
të patrajtuara ndonjëherë. Në çështje të historisë së
gjuhës jemi kthyer disa herë në vitet ‘70-’80, sepse kemi
përfituar dhe nga prania e autoriteteve në këto fusha.
Disa prej ligjëratave të mëdha të Seminarit, ashtu si disa
prej sesioneve, janë mbajtur mend gjatë.
Nëse themi se ka një kontribut konkret në
gjuhë dhe identetitet, çfarë do t’ja dedikonit këtij
organizimi?

Po, sigurisht që seminari ka luajtur një rol me
rëndësi në këto aspekte. Në të gjitha diskutimet e tij
gjuha shqipe dhe populli shqiptar janë parë si një dhe
në tërësinë e tyre, pavarësisht nga trysnitë e çastit.
Aty kanë qenë të pranishme diskutimet në shkallë të
barabartë për të gjitha varietetet e shqipes, përfshirë
arbëreshët dhe diasporën. Më pak ka pasur mundësi
të depërtonim tek arbëreshët e Greqisë, por edhe me
ta kemi pasur kontakte pak më të dukshme në vitet
e hershme. Mendoj se Seminari ka luajtur një rol
me rëndësi për afirmimin e arbërehsëve të sotëm në
Kosovë dhe më gjerë, e me këtë edhe për nxitjen e
veprimtarive të rëndësishme ndër ta. Q ysh në nismë
organizimi ishte konceptuar si qendër e studimit të
kulturës shqiptare për të huajt, pra ishin parashikuar
dy komponente të mëdha: kultura shqiptare dhe të
huajt që merren me të. Në sh. XX ne kishim nevoja
të mëdha për komunikim midis nesh në hapësirat
e ndara shqiptare dhe me të tjerët. Ky komunikim
ishte krejtësisht i kontrolluar midis nesh në Shqipëri
e në Jugosllavi, me diasporën nëpër botë, pastaj ishte
i kushtëzuar nga ndarjet lindje/ perëndim, etj. Në të
gjitha ato ndarje Seminari duhej të gjente rrugën për

të siguruar komunikimin kaq të nevojshëm për ne, e
pastaj u pa se kështu ishte dhe për të tjerët. Seminari
ka dhënë një ndihmesë të mirë në hulumtimin dhe
theksimin e këtij identiteti përtej të gjitha ndarjeve.
Po lidhja me Shqipërinë, kur ka shënuar
bashkëpunimin dhe si shihet sot, ndonëse na bën
përshtypje se si një ngjarje në rang akademik, ka
organizim universitar?
Bashkëpunimi me Universitetin e Tiranës ka filluar
qysh në vitet ‘71-’72. Pastaj çdogjë është bërë sipas
protokolleve përkatës. Në Seminarin e parë dhe të
dytë nuk ka pasur ndonjë bashkëpunim specifik. Më
vonë ka pasur pjesëmarrje të kufizuar të studiuesve
nga Shqipëria (mbase edhe për arsye të kontakteve me
botën tjetër). Nuk kanë qenë të shumta, por ka pasur.
Pengesat ideologjike dhe politike kanë qenë të atilla që
jo çdo herë ka qenë në dorën tonë t’i superonim. Nga
fundi i viteve ‘70 bashkëpunimi dukej më i mundshëm,
ndërsa pas vitit 1981 u ndërpre çdo lloj kontakti.
Në vitet ‘90 në Kosovë nuk ishte e mundshme të
organizohej seminari, ndërsa në Shqipri përballeshin
me vështirësitë që njihen. Megjithatë, u krijuan
mundësi për rivendosjen e kontakteve. Kishte vullnet

dhe pajtim që të shihej organizimi i tij në bashkëpunim
me institucionet në Tiranë dhe në dy vite – 1995, 1996
Seminari u organizua në bashkëpunim me Institutin
e Gjuhësisë dhe të Letërsisë në Tiranë. Viti 1997
përmbysi çdo gjë dhe ne patëm mundësi ta rimerrnim
veprimtarinë e Seminarit (me shumë vështirësi) vetëm
në vitin 2000 dhe prej atëherë gjithnjë në bashkëpunim
me institucionet në Tiranë, në fillim me Akademinë e
pastaj me Universitetin e Tiranës.
Le të kalojmë pak, në një rrëfim personal. Çfarë
është kujtesa për vendlindjen, Preshevën që sot
nuk është pjesë kufitare e Kosovës? Sot ju keni një
qëndrim politik për këtë, është ndjeshmëri e juaja
për çështjen e ndarjes së kufijve.
Në jetën time kam përjetuar ndryshime jo të vogla
në këtë raport. Në vitet ‘50-’60 ne kishim shkollë
fillore në gjuhën shqipe. Ndonjë prej atyre që mund
ta vijonin shkollimin shqip kishte mundësi të shkonte
në Shkup (me Shkupin kishte lidhje me tren), ndërsa
shumë pak prej tyre në Prishtinë, kuptohet dhe për
shkak të lidhjeve krejtësisht të vështira. Më 1962 u hap
gjimnazi në Preshevë me një klasë shqip, një të përzier
dhe një serbisht, me plane të gjimnazit të Vranjës.
Kjo u përjetua atëherë si hapje e një horizonti të ri
(paralelisht nisi zvogëlimi i ikjeve për Turqi). Mbaj
mend si ëndërr udhëtimin e parë në Prishtinë si nxënës
në vitin 1964 përmes Shkupit me tren. Përtej të gjitha
vështirësive kemi pasur mësues të jashtëzakonshëm
dhe vullnet për të bërë gjëra dhe në atë kohë: kishim
klubet letrare, diskutimet. Hapja pas vitit 1966 solli
horizonte krejt të reja dhe nisën procese të një integrimi
më thelbësor në zhvillimet shqiptare në Kosovë, u bë
një rrugë dhe u krijua një realitet, përtej dallimeve
formale administrative. Nga viti 1981, kur për mua nisi
periudha e diferencimit ideo-politik, qeshë shtrënguar
të bëhesha më i kujdesshëm në kontaktet me njerëzit
jashtë familjes dhe rrethit të miqve, por i kam ndjekur
me shumë vëmendje zhvillimet. Me keqardhje do të
them se kujdesi i pjesëve të tjera shqiptare ndaj asaj
hapësire nuk ka qenë asnjëherë në nivelin e duhur,
sidomos jo pas vitit 2000. Edhe më i keq është
përdorimi i gjendjes së tyre për nevoja të propagandës
politike interne në hapsirat e tjera, sepse nuk po ndiqet
me asgjë reale. Jam bërë 20-vjeç në Preshevë dhe atje
kam një pjesë të rëndësishme të jetës, atje kam varret
e prindërve, familjen e gjerë, miqt e panumër. Nuk
ka dyshim se ajo që quhet sot Lugina e Preshevës
është pjesë integrale e hapësirës shqiptare në drejtim
të Kosovës dhe njëherësh në drejtim të Maqedonisë
së Veriut. Ndarja e Madhe Shqipëri/ Kosovë ka
shkaktuar gjithato tragjedi dhe problem në të gjitha
rrafshet e zhvillimeve, por pjesa e mbetur në Kosovë
me përmasat e saj kishte disa mundësi zhvillimi. Këto
pjesët e vogla, fillimisht të mbetura herët në Malin e
Zi, dhe tani në Luginën e Preshevës, kanë mundësi
shumë të kufizuara për çfarëdo zhvillimi, sidomos
në rrethanat kur përballë kanë një opinion, qëndrim
social dhe shtetëror serb me shumë negativitet ndaj
gjithëçkaje që lidhet me identitetin dhe aspiratat e asaj
popullate. Kuptohet që zgjidhja e vetme e mirë për atë
krahinë është bashkimi me Kosovën. Nga ana tjetër,
Kosova ka hyrë në një proces për ne si publik të paqartë
të bisedimeve me Serbinë. Kosova ka një numër shumë
të madh njohjesh ndërkombëtare pikërisht në kufijt
e ish-Krahinës Autonome të Kosovës, por nuk e ka
integrimin në mekanizmat ndërkombëtarë për shkak
të refuzimit të Serbisë, Rusisë, Kinës e disa vendeve
europiane. Hapja e diskutimeve për ndryshimin e
kufijve me Serbinë e vë në dyshim vetë stabilizimin e
shtetit të Kosovës, na kthen në faza të mëhershsme,
ndërkohë që nuk ka asfarë garancish se do të marrësh
çkadoqoftë nga Lugina e Preshevës, sepse Serbia atje
po vazhdon fortifikimin. Ndryshimi i rrjedhës së
stabilizimit të shtetit të Kosovës le mundësi edhe më të
vogla për ta ndihmuar Luginën. Lëvizjet e pamenduara
në këtë drejtim mund të jenë me pasoja largvajtëse për
fatet e Luginës.
(Intervista vijon në numrin e ardhshëm)
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Dita Botërore e Fotografisë

FOTOT E RRALLA ME EKIPIN E FOX
NEWS, XHIRUAN FILMIN E PARË MË ZË
NË SHQIPËRINË E 1929-ës

S

hqipëria e vitit 1929, një histori e kinemasë në dy
fotografi të rralla. Me rastin e World Photography
Day 2019, Fototeka e Arkivit Qendror Shtetëror ka
publikuar fotot ku informacioni lidhet me prezencën
e ekipit të Fox News në terrenin e xhirimit, automjetit
dhe kamerës së tyre, shoqëruar nga autoritete
shqiptare të kohës dhe gazetari Nebil Çika.
Në tetor 1929 shoqëria kinematografike Fox News
dërgoi në Shqipëri një ekip të posaçëm të shërbimit
të saj Fox Movietone News. Grupi i xhirimit filmoi
pamje të festimeve që u mbajtën në Tiranë më 8 tetor,
me rastin e ditëlindjes së Mbretit Zog I dhe fjalimin
e Mbretit, i pari filmim me zë i bërë në Shqipëri.
Në po ato data, siç njoftojnë burimet e kohës, Fox

Movietone News kreu dhe një udhëtim në Shqipëri,
por, fatkeqësisht, këto materiale nuk janë identifikuar
ende dhe nuk dihet vendndodhja e tyre.

Vendoset në Muzeun Historik objekti i artit shkëmbor (piktograme historike), i zbuluar në
Mirditë, njohur tashmë si “Guri i Xhuxhës”

GURI I XHUXHËS, ME
PIKTOGRAME HISTORIKE,
NGA MIRDITA VENDOSET NË
KRYEQYTET

“T

eksa disa punëtorë me ekskavatorë ishin duke
hapur një shteg, për të mbledhur gurë për
ndërtim, nga një masiv i ndodhur mbi një kodër në
vendin e quajtur tek Përroi i Xhrihes apo Bjeshkët
e Xhuxhës, në Fan të Mirditës, ata hasën një gur të
madh e të sheshtë, ku nga njëra anë ishin realizuar
mbi shkëmb disa “vizatime” të çuditshme… Përmes
ekskavatorit e kthyen me kujdes gurin dhe e lanë atë
duke e mbështetur pas një peme...” – kjo ishte kronika
e parë e raportuar në media, ndërsa ende po heshtej
për vendndodhjen e “objektit” që mori emërtimin e
mënjëhershëm, duke u njohur si “Guri i Xhuxhës.
Por, nuk kaloi kohë, dhe sensibiliteti i banorëve
të zonës shkaktuan reagim të mënjëhershëm të
institucioneve përgjegjëse si Ministria e Kulturës dhe
Instituti i Monumenteve. Dhe, prej javës së shkuar
“Guri i Xhuxhës”, zbuluar në mënyrë rastësore, është

zhvendosur duke u ekspozuar për vizitorët në mjediset
e Muzeut Historik Kombëtar. Ky “gur” është vlerësuar
si objekt i artit shkëmbor (me piktograme historike).
Gjetja e këtij objekti është cilësuar me rëndësi për
historinë tonë, duke angazhuar një grup ekspertësh, të
përbërë nga përfaqësues të Institutit të Monumenteve
të Kulturës “Gani Strazimiri”, Agjencisë së Shërbimit
Arkeologjik, Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të
Pasurive Kulturore, Drejtorisë Rajonale të Kulturës,
në Shkodër dhe Bashkisë së Mirditës, të cilët morën
pjesë në zhvendosjen e këtij objekti, “brenda të gjitha
parametrave që kërkohet në raste të tilla”, - thuhet në
njoftimin zyrës së shtypit të Ministrisë së Kulturës.
“Zhvendosja u krye edhe në bashkëpunim me
banorët e zonës, të cilët, me gjithë dëshirën për ta
mbajtur këtë objekt të rrallë, në fshatin e tyre, pranuan
që ai të vendoset në një vend më të sigurt”. Bazuar mbi

raportet dhe relacionet e ekspertëve të institucioneve
shtetërore të specializuara, për shkak të natyrës së
rrallë dhe vlerave që përmban për trashëgiminë tonë,
në mbështetje të legjislacionit në fuqi Për Trashëgiminë
Kulturore, Këshilli Kombëtar i Restaurimit (KKR)dhe
Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë (KKA) miratuan
“Deklarimin e interesit kulturor për ‘Objektin e artit
shkëmbor (piktograme historike)’, në përroin e Xhrisë,
Fshati Xhuxhë, Njësia Administrative Fan, Bashkia
Mirditë dhe zhvendosjen e tij pranë Muzeut Historik
Kombëtar.
Menjëherë pas mbërritjes në këtë institucion guri
me vlera historike, u regjistrua në pronësi të Muzeut
Kombëtar, ndërsa arkeologët u shprehen se do të nisin
punën për konservimin dhe studimi e këtij zbulimi
mjaft të rëndësishëm. Objekti me simbole prehistorike
konsiderohet si një nga zbulimet më të rëndësishme
nga arkeologët dhe renditet krahas “simotrave” të
zbuluara në vitet ‘60-‘70 në Xibër të Matit, në Rubik,
apo në Lepenicë të Vlorës.
Mediat dhe specialistët kanë kujtuar se ka
gojëdhëna për “Gurin e Xhuxhës” duke iu referuar
banorëve të zonës, përreth fshatit Xhuxha e Shëngjin,
në Fan të Mirditës. “Në kohët e hershme, thuhet se,
barinjtë që kullosnin bagëtitë u sulmuan nga grabitës
apo pushtues. U vranë gjithë barinjtë e mbeti veçse një
bareshë nuse. Edhe asaj iu vërsulën për ta përdhunuar,
por ajo hidhet nga guri (shkëmbi) dhe vdes. E kështu
i ngeli edhe emri “Guri i Nuses”. Ndërsa gojëdhëna e
dytë “flet për një nuse, e cila duke kullotur bagëtitë,
goditet nga një dash dhe vdes”. Banorë e kalimtarë
gjithnjë janë habitur me “qëndresën në këmbë” të
gurit, duke u bërë shkak të emërtimit të lashtë.
Ndoshta për këtë histori banorët kanë pasur rezerva
për të mos e sjellë gurin në Tiranë, por të qëndronte
atje, si monument historik. Por frika e shkatërrimit
dhe mosmirëmbajtjes kanë detyruar institucionet
përgjegjëse që ta zhvendosin në Muzeun Historik të
kryeqytetit.
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CUNEUS PROPHETARUM
NJË VEPËR MADHORE NË
SHËRBIM TË DIJES DHE
ATDHETARISË
Nga Evalda PACI

N

ë 330-vjetorin e kalimit në amëshim të një prej
autorëve më në zë të letërsisë së shkruar shqipe,
na duket me vend të rendisim disa konsiderata që
lidhen kryesisht me veprën e tij madhore që në vitin
1685 pa dritën e shtypit nën një titull kompleks në
pikëpamje përmbajtjeje, por dhe kuptimplotë për
një sërë arsyesh. Realizimi i një vepre të tillë shpie
natyrshëm në hulumtimin e një konteksti që ka të
bëjë me zhvillime konkrete në arealin në të cilin kjo e
fundit pa dritën e botimit dhe u ushqye nga rrethana që
e bënë të mundur daljen e saj në dritë të shtypit. Këto
rrethana kanë të bëjnë para së gjithash me modele të
ngjashme në pikëpamje ndërtimore dhe me një kulturë
të caktuar që do të mbështeste dhe konkretizimin në
botime të kësaj natyre të veprave si ajo e Bogdanit.
Nga ana tjetër, dhe trajtesa që kanë të bëjnë me
argumente ndaj të cilave nuk ishte e pavëmendshme
as kisha e Romës dhe as lëvizje të tjera të orientuara
që morën hov veçanërisht në vazhdë të zhvillimit të
punimeve të Koncilit të Trentit, kanë parë dritën e
shtypit në kohën kur Bogdani finalizoi realizimin në
shtyp të veprës së tij. Gjashtëqinda në veçanti(shekulli i
botimit të kësaj vepre të Bogdanit) do të shënohet nga
ngjarje dhe sprova që kishin qëllim të nënvizonin një
ndarje me shumë gjasë të pakthyeshme mes katolicizmit
dhe luteranizmit, dhe një fakt i tillë dëshmohet dhe me
tituj veprash e librash që ilustrojnë një dukuri të tillë.
Po ky shekull do të njohë dhe realizime me vlerë të
veçantë për nga rëndësia dhe përmbajtja dhe mund të
thuhet që pikërisht në drejtim të lëvrimit të shkrimit
shqip është një periudhë që njeh arritje dhe botime
unike. Një distancë kohore jo fort e madhe do të ndajë
realizimin e veprës Cuneus prophetarum(Patavii,1685)
me daljen në dritë të shtypit të doracakëve doktrinarë
që përmbledhin Doktrinën e Kërshtenë të përpiluar së
pari nga Roberto Bellarmino S.I., por dhe Pasëqyrën
e të rëfyemit(Speculum confessionis), të cilat mbeten
dëshmi të faktit që dhe në viset tona u bënë përpjekjet
e duhura për të konkretizuar në pikëpamje përdorimi
ardhjen e libërthave që përbënin dhe elementet më
themelore të edukimit me nocionet e besimit të
krishterë.
Modelet e formimit të fjalëve janë një tjetër tipar
që dëshmon pasurinë e një vepre që pikërisht për
argumentet që ngërthente nuk mund të mos paraqitej
në një shkallë të vlerësueshme sa u përket ndërtimeve
gjuhësore që do të reflektonin një gamë të gjerë
nocionesh që gjithashtu u cekën më parë, por brenda
formatit të veprave përkatëse si Meshari(1555), por
dhe doracakët e sipërcituar që u përshtatën dhe u
përgatitën në Gjashtëqindën edhe nga Pjetër Budi.
Ndërtime që përfaqësojnë dhe prirje të shqipes ndaj
sintetizmit gramatikor në përveçime a emërtime të
caktuara me vlerë emërore përforcojnë këtë opinion
tonin, që mund të ilustrohet me shembuj nga pjesë
të ndryshme të veprës. Larmia e formimeve me
ndajshtesa(barrënī, burrënī, kundërshtī, kusërī,
dekënī, pleqënī etj.) mbetet një tjetër veçori sa
morfologjike, aq dhe semantike për t’u cilësuar,
ndërkohë që vetë ndërtimet në të cilat dhe gjurmohen

të tilla mjete formimi përbëjnë dëshmi konkrete të
një shqipeje të pasur e të pajisur me mjete jo të pakëta
shprehësie. Për t’u kthyer te përveçime që lidhen me
emërtime me interes në pikëpamje të kuptimit, do të
citonim si formimin Bāsi që ndeshet dhe te Meshari
e me një numër të konsiderueshëm shembujsh për t’u
cituar, ashtu dhe formimin Krijues(it.creatore), që do
të ndeshet dhe me vlerë mbiemërore në sintagma të
tipit Hyji krijues.(CP, I 11) Në pikëpamje gjuhësore,
Cuneus prophetarum (1685) i ka shërbyer konstituimit
të një paraqitjeje të gjithanshme të ndërtimeve që
nuk janë vetëm emërore dhe mbiemërore, ndërkohë
që vetë sistemi foljor i shqipes shtjellohet në një sërë
elementesh paradigmatike që nënvizojnë një pasuri
gjedhesh e modelesh që duhen kërkuar në pikëpamje
vijimësie dhe në ditët e sotme. Përpilimi në një
format dygjuhësh që pas gjase nuk ka qenë pikërisht
çka dëshironte në krye të herës autori i kësaj vepre,
gjithsesi ka bërë të mundur që përqasjet të shtrihen
ndaj disa nënsistemesh e ndaj disa përdorimesh që vënë
në dukje njëkohësisht veçantinë e secilës prej gjuhëve
që u vunë përballë njëra-tjetrës në këtë realizim të
vitit 1685. Vepra e Bogdanit ka ndikuar gjerësisht në
botimet e mëvona që kishin para së gjithash objektivin
të viheshin në përdorim në një areal në të cilin gjuha
shqipe flitej dhe lëvrohej.
Në pjesën më të madhe të ligjëratave që ndërtojnë
këtë vepër janë ndërmarrë për shqyrtim çështje
themelore të një doktrine që sigurisht kishte kaluar
shekuj të tërë e jo të paktë në pikëpamje konsolidimi
dhe përvijimi dogmatik. Në këtë kuptim, gjindemi të
paralajmëruar prej vetë autorit të saj që në Prefationën
e sipërcituar që përveç detyrimit për t’iu përmbajtur
një kanoni të caktuar e të cilin sigurisht e studionte
prej vitesh, referimet ndaj burimesh të tjera nuk do të
mungonin në krerët e saj. Në të vërtetë, vetëm po të

marrim në analizë burimet referenciale që citohen në
mjaft pasazhe të veprës së Bogdanit, do të rezultojë
qartë jo vetëm një panoramë komplekse burimore dhe
literaturash shkencore, por dhe një qasje e mirëfilltë
ndaj një konteksti kulturor që përfaqësohej dhe në atë
shekull nga botime të së njëjtës natyrë e që të paktën
në pikëpamje të përdorimit të referencave përkon më
së miri dhe me vizionin e autorit tonë. Në vëmendjen
e tij bota ebraike do të vijë jo rrallë e përfshirë dhe e
trajtuar, ndërkohë që falë angazhimit të tij si përpilues
do të parashtrohen pikëpamje dhe vepra, bashkë me
regjistrat gjuhësorë përkatës që në vështrimin e sotëm
kërkojnë një vëmendje pikë së pari kritike.
Janë pjesë të caktuara që lidhen pikërisht me këtë
botë dhe me Besëlidhjen e Vjetër që kanë mundësuar
dhe rindërtimin e një gjeografie gjuhësore që përbën
një tjetër aspekt për t’u hulumtuar në përmbajtjen e
saj. Është krejt e qartë që Bogdanit i kanë interesuar
në veçanti librat e parë të Besëlidhjes së Vjetër, duke
qenë se prej paragrafesh të veçanta, por dhe nga
personazhe po aq të veçanta ai vetë ka gjetur fillin
tematik që do t’i shërbente në shtjellimin e ligjëratave
të veprës së tij. Pjetër Bogdani pothuaj është i vetmi
ndër autorët e shekujve që pasojnë Mesharin e që
mbeten brenda kufijve kohorë të letërsisë së vjetër
shqipe që ndërmerr të sqarojë qenësinë e Hyjit dhe të
operojë me emërtesa që në atë kohë duket se kishin
fituar njëfarë konsolidimi në konceptim dhe përdorim
në një regjistër gjuhësor më të specializuar që ka të
bëjë me liturgjinë e përditshme dhe me teologjinë
e krishterë. Në një vështrim të parë duket sikur
gjerësia tekstore e ligjëratave që e ndërtojnë veprën e
tij lejon fare mirë të shtjellohen trajtesa që nuk mund
të gjinden në veprat që paraprijnë botimin e Cuneus
prophetarum(1685), por nga ana tjetër vetë qëndrimi
që autori shpreh në Të Primitë përpara Letërarit e që
ka të bëjë me përmbajtjen e qartë të tij ndaj kanoneve
kishtare dëshmon se pikërisht një vepër e kësaj natyre
do të ishte një sprovë e mirëfilltë për të, aq më tepër
në rasë të një përballjeje rresht mbas rreshti me një
gjuhë të ndryshme nga shqipja që sigurisht dispononte
dhe fjalë e ndërtime të konsoliduara dhe në fushë të
ligjërimeve që ishin të përfshira falë tematikës së saj.
Puna e autorit të veprës Cuneus prophetarum(1685)
me një sërë elementesh që të përfshira në përmbajtjen
e saj kërkonin dhe zgjedhjen e duhur në çdo kuptim,
mund të vëzhgohet hap pas hapi në pjesë të veçanta
të saj e ndërkohë dhe e vënë në përqasje me të tjera
botime, si ato që shohin dritën e shtypit para vitit
1685, si dhe më vonë, merr një tjetër perspektivë
në pikëpamje vlerësimi dhe konsiderimi. Sigurisht
që formati në të cilin vepra është paraqitur paraqet
vazhdimisht mundësi për të shqyrtuar dhe zgjedhjet që
autori ka realizuar në lidhje me përdorime të caktuara,
siç dhe do të veçonim nga ligjërata që janë ndër më të
kujdesuarat prej tij si në përmbajtje, si në pikëpamje
citimesh nga burime biblike apo nga patrologjia latine.
Nga ana tjetër, dhe vështirësitë për të përshtatur me
fjalën e duhur kuptime të nocioneve themelore në
një fushë mjaft delikate siç është ajo e teologjisë së
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krishterë ekzistojnë dhe sot e kësaj dite, pikërisht për
të njëjtat raste me të cilat duket se është përballur dhe
autori i Çetës së profetëve.
Shohim me vend dhe në objekt të kësaj trajtese
të ndërmendim dhe vlerën që marrin në ditët tona
përveçime që autori i sjell siç dhe përdoreshin në
atë kohë e që përbëjnë një tjetër dëshmi për këdo
që shfaq interes si për emërtesa në pamje të parë të
natyrës gjeografike deskriptive, ashtu dhe për çështje
të një përndarjeje gjeografike kishtare, që evokon
një panoramë komplekse në veçanti sa i përket
historisë kishtare të viseve arbërore. Pjetër Bogdani
është patjetër pjesë e një kuadri të gjerë historik në
të cilin bëjnë pjesë rrethana dhe areale që vijojnë të
përfaqësojnë lokalitete në të cilat besimi i krishterë
kishte një habitat të vetin dhe u bë objekt sprovash
në shumë pikëpamje. E dëshmojnë një fakt të tillë
jo pak referenca që mund të gjurmohen në relacione
baritore të kohës në të cilën jetoi Pjetër Bogdani, por
dhe burime që sintetizojnë momente të rëndësishme të
historisë së kishës shqiptare, ndër të cilat dhe vëllimi
i shtatë i veprës madhore Illyricum Sacrum(Farlati) si
dhe shënime të tjera që konfirmojnë apo saktësojnë
më tej rrethana jetësore që lidhen me angazhimin e
autorit tonë në dioqeza dhe ipeshkvi. Për më tepër,
vetë Bogdani konfirmon në hyrje të veprës së tij
kohëzgjatjen e mbajtjes së detyrës së tij si ipeshkëv i
Shkodrës dhe administrator i Tivarit, ndërkohë që në
vitin 1677 caktohet prej Papës Inocenti XI arqipeshkëv
i Shkupit dhe administrator i krejt regjënisë së
Shërbisë. (Të primitë, CP, po aty, f.XV).
Autori ka marrë në konsideratë dhe shfaqje
zakonore në botën shqiptare të kohës, pikërisht ndërsa
u referohet pasazheve të caktuara biblike dhe jehonës
së një tradite të hershme të krishtërimit në viset
tona. Një dëshmi e këtij fakti mbeten dhe paragrafet
kushtuar Pasionës së Krishtit, që ndryshe nga ç’figuron
në tekstet e Mesharit, emërtohet nga autori me trajta
mirëfilli sintetike si Pësimi, por që bëjnë të mundur
të flitet prej atij vetë për zakone që ndeshen ndë dhē
t’Arbënit e të Shërbīsë e që lidhen me përjetimin e
periudhës së Pashkëve në to.
Vepra e Pjetër Bogdanit e paraqitur para lexuesit
të kohës në një format jo fort të zakontë e që
përfaqëson dhe përballjen e shqipes me një gjuhë
kulture që ndërkohë dhe në pikëpamje të dëshmive
shkrimore në fusha të ndryshme të letrave, kulturës
librore dhe dijeve specifike ishte mjaft e lëvruar dhe
e afirmuar, ka qenë dhe mbetet shtysë për përpilimin
e mjaft punimeve që jo rrallë kanë arritur përmasat
e monografive shkencore. Sprova e transkribimit të
plotë të saj(2005) është paraprirë nga ndërmarrje që
veçanërisht në gjysmën e parë të shekullit të kaluar e në
dekadat e para të tij kanë orientuar dhe ndaj leximesh
sa tematike, aq dhe edukative ndaj kulturës së shkrimit
në gjuhën tonë dhe veçantisë së veprave që sot e kësaj
dite i emërtojmë si vepra të letërsisë së vjetër shqipe.
Disponimi i një botimi të plotë kritik e filologjik
(Tiranë, 2005) që ka marrë parasysh dhe përballjen
në jo pak raste me variantin që qëndron në krah të
tekstit shqip të përpiluar prej autorit ka lehtësuar
jashtë mase dhe përafrimin me tekstin e përmbajtjen
e tij e një fakt i tillë vlen dhe për studentët e fushave
të dijes si filologjia dhe studimi historik i teksteve në
gjuhën shqipe, një linjë studimore që qëndron dhe
në themel të programeve studimore universitare dhe
pasuniversitare në albanologji. Prej vitesh në auditoret
tona universitare është bërë pjesë e një literature të
qëndrueshme një botim i tillë i natyrës kritike dhe
filologjike i përgatitur me akribi dhe pas një pune të
gjatë studimore prej koleges sonë Anila Omari, që
ndërkohë që reflekton një shkollë të veçantë filologjie
sa u përket kritereve të transkribimit të tekstit dhe
renditjes së aparatit përkatës kritik, mbetet një ndër
instrumentet shkencore dhe didaktike më eficiente
në kuptimin e shërbimit që ofron për studentët dhe
të interesuarit për studime specialistike në fushë të
albanologjisë.
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Vepra e Pjetër Bogdanit grish përherë dhe ndaj
qasjesh me modele të përpilimit të botimeve të
ngjashme veçanërisht në shekullin në të cilin kjo e
fundit pa dritën e botimit. Në këtë kontekst, dhe
vetë referimet e autorit tonë ndaj burimesh letrare,
filozofike, por dhe teologjike mbeten një tjetër shtysë
për të kërkuar drejt prirjesh të ngjashme dhe në
autorë që kishin objektiv të trajtonin argumente të
ngjashme e që dhe në pikëpamje të destinacionit të
veprave të tyre shihet qartë që ndjekin të njëjtën linjë
me Bogdanin. Është pikërisht dhe konteksti venetopadovan që duket se mbështet të tilla realizime, duke
qenë se dhe të dhënat mbi vepra të ngjashme njoftojnë
dhe plotësojnë një sërë hipotezash qoftë mbi rrahjen e
tematikave komplekse që nuk mungojnë as në Cuneus
Prophetarum(1685), as në të tjera botime që përkojnë në
kohë dhe në hollësi të tjera tematike me këtë të fundit.
Nëse do të duhej të flisnim për përputhje në pikëpamje
të trajtimit të argumenteve themelore që pikërisht në
atë kohë merrnin një rëndësi dhe më të veçantë, por
dhe sa u përket burimeve biblike që shërbejnë në raste
citimesh dhe trajtesash që shtjellohen mbi argumente
që kanë të bëjnë me historinë e besimit dhe me vetë
traditën e njohjes së shkrimit të shenjtë, përkimet janë
më se të qarta.
Në një vështrim kompleks që mbi të gjitha duhet të
marrë parasysh përmbajtjen e kësaj vepre në funksion
të një konteksti që pikërisht ushqehej nga botime si
të natyrës së thjeshtë e didaktike që i shërbenin një
edukimi bazilar me nocione të një doktrine që synonte
të rrënjosej më bindshëm dhe në kushtet e një reforme

të ndërmarrë e që do të emërtohej protestantizëm dhe
nga studimet historike, ashtu dhe nga realizime të një
natyre tjetër që duhej të përfaqësonin dhe trajtime
të lavdërueshme në fushë të ezegjezës dhe analizave
të natyrës filozofike e shkencore, do të rinënvizonim
që pikërisht kjo vepër e Bogdanit përbën një kulmim
në shkrimtari dhe në forcë mendimi për letërsinë e
shkruar shqipe, duke qenë se pothuaj çdo lloj objektivi
që synohej prej autorit vetë paraqitet i arrirë dhe i denjë
t’u shtrohet analizave të disa disiplinave të dijes.
Kjo vepër ka qenë një shtysë e mirëfilltë për
ndërmarrjen e studimeve të tematizuara kryesisht në
fushë të filologjisë së tekstit, fakt që dëshmohet nga një
sërë përpjekjesh për të sjellë të përshtatura e të pajisura me
shënime, po dhe të transkribuara në formate të mirëfillta
shkencore pjesë nga vepra apo dhe krejt përmbajtjen
e saj. Çdo hap i ndërmarrë në këtë këndvështrim nuk
përbën tjetër veç një përafrim të domosdoshëm të
brezave me një thesar të mirëfilltë të një trashëgimie jo
vetëm gjuhësore, por dhe shpirtërore që gjeti realizimin
e vet në një kontekst sa kompleks, aq dhe të vështirë
për autorin dhe bashkatdhetarët e tij. Leksiku i veprës
së Pjetër Bogdanit dhe reflektimet mbi shtresëzimet
tipike që ndeshen në përbërje të tij janë në të vërtetë
argumentet më të rrahura prej studiuesve të periudhës
në të cilën u realizua kjo vepër dhe të vetë leksikografisë
historike si një domenë e veçantë në pikëpamje tematike
dhe metodologjike. Metodologjia e përafrimit me
leksikun e veprës diferencohet në autorë dhe punime
(Sciambra, Ashta, Ismajli, Omari), ndërkohë që dhe
vetë njohja përherë e më e mirë e shkollave të filologjisë
së tekstit dhe pajisja e botimeve kritike e filologjike të
veprave të letërsisë së vjetër shqipe me konkordanca
dhe me tregues lëndorë që të shpien natyrshëm te
fjala dhe konteksti që e përmban atë, përbën hapa të
ndjeshëm në pikëpamje të një studimi përherë e më të
përshtatshëm të vetë periudhës dhe të fakteve gjuhësore
e letrare që e karakterizojnë atë. Pjetër Bogdani jeton po
aq natyrshëm dhe përmes shënimesh dhe relacionesh
baritore që evidentojnë dhe dëshmojnë përkushtimin e
tij ndaj një konteksti që ka në vetvete atdheun bashkë
me një taban të përshtatshëm për të kultivuar besimin
dhe fenë së cilës ai i ishte kushtuar me vetë jetën e tij.
Ndërsa konsultohet një dokumentacion që hedh dritë
mbi përpjekjet e tij dhe mbi të tilla dëshmi jete e vepre,
orientohemi në një rrugëtim në një kohë relativisht
të largët, por që studimet e përqendruara në analiza
arkivore dhe tekstore e sjellin reale dhe me ngjyrimet
që në të vërtetë kishte kur autori i shënimeve endet në
dioqeza dhe kisha për të përforcuar zemrat e njerëzve si
një bari i mirë dhe i përkushtuar. Pjetër Bogdani mbetet
një figurë komplekse dhe pa dyshim pjesë e pandarë e
historisë kombëtare, mishërues i njeriut të përkushtuar
që dhe dijen e kulturën shkrimore e vuri në shërbim të
një kauze madhore.
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PARA SE TË LINDJA
Nga Hyjni Ceka

P

ara se të lindja, iu shfaq sime ëme një dervish,
në ëndërr.
- Po të vjen Hysen Efendiu, - i thotë.
Ajo kish trishtuar.
- Mos e kam vajzë, Baba Dervish?!
- Po vjen Hyseni, moj! – përsëdyti ai. – Djali i
parë ndaj të iku... S’i vure emrin e të gjyshit.
Qe shpërgjumur prej halli ime ëmë dhe hyri në
mendime të thella.
Zoti po i sillte djalë... “Të falem, o Perëndi!”...
Po, emrin ia kish caktuar vetë... Nga Qielli...
Lart...
E shkreta Ferije... Kish dhe të atin me emrin
Hysen!
T’i thërriste djalit, në emër të babait?!
S’bëhej ajo punë!... Në Elbasan, jo njëherë!
Ëndrrën ia merr vesh i shoqi... Kish gajasur...
- Ku ta gjej të lindë çun!... Të më ngjallet
plaku... Të vijë gjer aty puna- sa për emër, ia gjej
lehtë vegjën.
Kur linda, ashtu bëri.
Mori “Hy”-në e Hysenit.... “Ni”, nga Efeni...
Nxori “Hyninë”...
Kështu më kanë pas thirrur:
“Hyni”.
Meqë përmenda pagëzim, kjo ka pas qenë.
Për ceremoni, shtruan sofrën e madhe... Të
hanin përshesh. Bukë misri me qumësht të valuar.
Të nesërmen, më futën nëpër letra... Hysen më
regjistruan. Po, s’më thirrën ashtu!... I mbetej qejfi
Cen Xhanit, gjyshit tim, nga nëna.
***
Haj-haj... shkoi kohë... U bëra dhjetë vjeç...
Hyra në klasë të katërt. U burrërova.
Mos e kujtoni shaka burrërimin tim!

Kishim mësues Gani Daiun. Ai na merrte
për të rritur e të pjekur. Seriozë!.. Në mësim,
bisedonte, si i barabartë, me ne...
Nxënësi, objekt dhe subjekt i edukatës!... Metodat
ak-tive të edukimit!
Q ysh, atyre kohërave!!!
Ngjau dhe çudia... Pa shkuar gjashtë muaj,
u rritëm. Jo nga shtati. Kuptohet! Nga zakonet
e sjelljes... Lexonim romane, për shkollarë...
Mbanim edhe veten: në veshje, në të folur...
Rrihnim mendime... Si gjithë të mëdhenjtë...
Shkuar dhe atyre!...
U shpif dhe puna e emrit tim... Nuk di si
qëlloi... Po, u acaruam... Shokët s’e pëlqenin...
Zunë të ma përflasin...
- “Hyni”?!... “Hyni” - folje!... Merre foljen, bëje
emër!...
- Hyni!... Jo, po doli!
- Hyni-doli...
Vërtet, isha burrëruar! Po, çne?! Me vite, s’bëja
dot dhjetë... Kalama!
Si kalama, vura kujën.
Futet mësuesi në klasë, më gjen të përlotur...
- Ceka!... Ç’pati Ceka?!...
Fare s’iu përgjigja.
Shokët sqaruan po vetë... Fije e për pe...
***
Ç’ka qenë ai Gani Dai?! Gjeni, ore vëllezër!...
Mendja i ndrinte dhe i vetëtinte.
E gjeti zgjidhjen. Në vend!... Për t’u habitur!
Nxori “Pelikanin” - stilografin, domethënë...
Më erdhi mbi krye... Në mur kishim emrat,
shkruar sipas bankave. Aty ndreqi “Hyniun”, e

1944 Tiranë. Salim H. Ceka, babai i Hyjniut
bëri “Hyjni”... Mes Y-së dhe N-së vendosi një J...
Korrigjoi edhe në regjistër... Fletëpërfletë!...
Sa për vete, u qetësova. Dhe shokët e qepën
gojën e s’u ndien më.
Mbeti... “Hyjni”, gjithandej... Në shkollë e në
rrugë... Por, dhe në shtëpi, Hyjni më thirrnin.
E them haptas, as më shkoi mendja ke origjina
hyjnore e emrit... Mjaft që s’më përflitnin.
***
Kaluan vite e vite jetë... U ndreqa me grua - me
fëmijë... Dhe rasti ma solli të shkoja dasmor.
Martohej Neritani... Siç e dini, merrte vajzën e
Skënder Luarasit, mbesën e Petro Ninit.
Që në fillim, s’më pëlqeu renditja atje... Në
ballë...
Kisha parë dasma, po, çifti në mes. Babai i
djalit, në anë të dhëndërrit. Babai i vajzës, nga ana
e nuses.
Në gëzimin e kushërinjve, asgjë se shkonte.
Pleqtë më një anë, të dy. Çifti në krah tjetër.
***

1938. Zonjat e rënda të Elbasanit... Në krye, Ferija, nëna e Hyjniut

Zevzek Skënder Luarasi... Në dasmë, dhe gjet
rast të ngëcej.. O t’i piqte gjilpërat majë më majë,
ai burrë, ndryshe, nuk përmblidhej... Fare!...
- S’ma kapte mendja, të lidhesha me elbasanas!
– thotë.
- S’i dihet jetës! – iu përgjigj ky, imi.
- Jo! Na bashkuan pleqtë! – nguli këmbë
kolonjari.
- Çifti, sikur, u ndreq vetë...
- S’është ashtu! Vajza, më pyeti...
Ndenji edhe pak...
- Ia dhashë nipit të Hysen Cekës... Ç’e di
Hysen Efendinë?!
Pyeste birin, për të atin!
Hasan Ceka u bë hijerëndë.
Dasmorët zunë valle...
Pleqtë debatonin... Mes dasmës, bënin histori!
S’keni rastisur, kur merrte zjarr Skënder
Luarasi?!... Digjej horë e ndizej flakë... Pranë tij,
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HYJNI CEKA - IN MEMORIAM

NEKROLOGJI
Në orët e vona të mbrëmjes së 20 gushtit 2019
u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare shkrimtari,
studjuesi, poeti dhe mësuesi i përkushtuar i letersise,
intelektuali i shquar Hyjni Ceka. Ai lindi në qytetin
e Elbasanit më 6 tetor 1932 në familjen e Salim
Cekës, botuesit të Eseve të Shopenhaurit, për të cilat
diktatura e dënoi me vdekje e më pas me burgim të
përjetshëm, me pasoja sterrosëse për fatin e gjithë
antarëve të saj në vijim.
Sot familja, të afërmit dhe miqtë, Elbasani
dhe lexuesit e shumtë në të gjitha skajet e trojeve
shqiptare u gdhinë pa njeriun e tyre të dashur,
studjuesin e përkushtuar dhe eseistin brilant që u
ngriti monumente traditave dhe figurave të ndritura
të kombit. Por mbeten të pavdekëshme veprat e tij, 16
vëllime me prozë dhe poezi. Këto vepra janë frut i një
pune këmbëngulëse që i ka rrënjët në traditën gjeniale
të popullit tone duke filluar nga treva e Elbasanit ku
lindi, nisi fëmijërinë e tij me pjekuri të parakohëshme
si antifashist dhe kreu Normalen e famëshme që e
kurorëzoi me studimet në Universitetin e Tiranës për
gjuhë e letërsi shqipe e deri ne Labëri, në Shqipërinë
e Mesme e Bjeshkët e Nemuna, të cilat i ktheu në
universitete më vete e studime pasuniversitare.

Skicë nga Bujar Kapllani

Gjithë jetën e tij aktive ai ja përkushtoi me mish
e me shpirt mësimdhënies gjithandej, sidomos në
shkollat e mesme të Cerrikut për të cilën me rastin
e 100 vjetorit të Pavarësisë Bashkia i dha vlerësimin
"Nderi i Q ytetit".
Hyjni Ceka i la brezit të ri një thesar për
pasurimin shpirtëror me bukurite e mirësitë e kësaj
toke si veprat “Horizonte të elektrifikuara”, “Muzika

sazet nuk dëgjoheshin... Kumbonte! Veç fjalë atdhetare.
- Hysen Ceka, më i pari mësues shëtitës... Prej tij, mësuan dhe të tjerët.
... Vishej me rroba shpatarakësh dhe ngjitej, maleve përpjetë...Të përhapte
“Abetaren e Stambollit”... Në ç’vend tjetër të botës, ka ndodhur kështu, more!...
Brodhi Hysen Efendi Ceka... Shpat e Vërçë-Sulovë e Dumre... Hije rrapavehije lisave... Mes bujqërve-mes barinjve... Dhe dërrasë e zezë, në ballë...
... Dhe fjala e bardhë shqipe-e shkruar...
S’u lodh nga gjithë ajo ligjëratë... Prapë ngiste birin
për të atin.
- Hë, mo, ka ndodhur gjëkund kësifarësoj?!...
Thuaj!... Kot nuk je arkeolog.
Hasani qeshej.
Skënderi, prapë, merrte vrull.
- Ia keni ruajtur fotografitë, të paktën?!
Hasan Ceka ngrinte supet.
- Çoç ju dija!... S’jeni gjë!... Ju, elbasanasit, s’jeni
gjë!
***
Biseda e pleqve sikur u nde... Hasani ktheu më
një anë... Skënderi, më anë tjetër... Thënë të drejtën,
mendjen s’e kishin ke dasma.
Po, keni lexuar ndonjëherë për Skënder Luarasin...
E njihni të paktën?
I rrihej pa debat?!... Sikur, një çast!
Qasi karrigen... U afrua me krushkun:
- Veç një mbret pat Shqipëria. Qe-si qe, ai mbeti...
Kush e përgatiti se?! Hysen Ceka!... Flasim ç’të duam
sot. Ahere, qe kohë mbretërish. Dilnim më vete-duhej
mbreti... Ku kish shtete pa mbretër?!
Ndenj e ndenj. Ç’lodhej... Me gjithë atë barrë
mendimesh, si nuk e vari, njeherë, kokën?!.. Balli
përpjetë!
Nuk u bënë, as dy minuta... Nisi prapë... Prapë
rrëmbimthi:
- Gjashtë vjet, në Sarajet e Burgajetit!... Lehtë të
përgatitësh mbretër?!
Së fundi iu drejtua Hasanit:
- Nuk di ç’e pati atë kthesë?!... Nga “Mësues
Shëtitës”- në “Mësues Pallatesh”... Nga Aristoteli, me

e jetës “ dhe “Gëzimi i motrave”. Pas ndryshimeve
shoqërore, me përkushtim të jashtzakonshem
intelektual, në takime e tribuna, ai hodhi dritë
mbi shumë figura iluministe të lëna në hije ose të
denigruara. Kësaj faze të ndritur të krijimtarisë së
Hyjni Cekës i përkasin veprat “Tempuj dhe apostuj”,
“Shenjtorë dhe djaj”, “Divani i dimrit të fundit”,
Dita e veres”, “Sokëllet Karaburuni”, “Lule më lule e
këngë më këngë”, “Mos ma harroni këngën” etj. Një
kryevepër e novelistikës shqiptare mbetet “Valezakja”.
Biografitë e letrarizuara dhe tregimet sjellin risi me
vlera të veçanta në trashëgiminë narrative të letërsisë
sonë. Eseistika artistike e Hyjni Cekës është një nga
arritjet më siperane të letërsisë bashkohore shqiptare,
për figurat që sjell, për gjuhën e pasuruar letrare dhe
për stilin e papërsëritshëm.
Ai i meriton plotësisht fjalët e poetit Fadil Kraja:
"Hyjniut, që i dha aq shumë Elbasanit dhe kërkoi aq
pak prej tij".
I përjetshëm qoftë kujtimi i Hyjni Cekës!
Astrit Bishqemi, Dhimo Tarusha, Ahmet Mehmeti,
Bujar Hudhri, Stavri Çipi, Bujar Kapllani, Beatriçe
Balliçi, Ferit Rama, Nazmi Seitaj, Rakip Zhguni,
Ilir Mborja, Fatmir Terziu, Mihal Disho, Aleko
Likaj, Hyqmet Zane, Ardian Tana, Hydaji Ismaili,
Spiro Skënderi, Flamur Sutaj, Feta Biza

siguri!... Atë ndoqi... Aristoteli edukoi Aleksandrin, Hysen Ceka- Zogun e
shqiptarëve...
Debati u fut në historinë e Antikitetit... Qeshi Hasani... Ia kishin marrë
domenet... Që të gjitha!
***
Po ku heshti njeherë Skënder Luarasi?!... U
gjallërua... Shpërtheu e pyeti:
- Nga nipërit, kush mba emrin e Hysen Efendiut?
Im ungj bëri me dorë, drejt meje.
- Dale, njëherë!... Ngatërrove!... Tregove Hyjniun!
- Ai është... Në pasaportë, mba emrin Hysen...
...Bobo!... Bobo!... Bobo!
Kiamet, mes dasme!
S’iu ndenj... U çua...
M’u qas... Si xhind... Vetullat kreshpëruar... Flokët,
derdhur për fytyrë...
- Ç’do të thotë ky emër që mba?!... Ç’është ky “Hyjni”?... Më thuaj?...
Trishtova!
Njerëzit lanë dasmën... Pushoi orkestra... Mbetën
këngë e valle...
Skënder Luarasi buçiste... Ashtu e kish... Ligjëratë,
me gjëmim...
- Në Stamboll, kur isha në “Robert Kolezh”...
Nxënësit-krunde, birbot, merrnin emra “Kont” e
“Dukë” - “Baron” e “Lord”... Hiqeshin fisnikë. Me
demek... Ç’është ky “Hyjni”, more?!... Deshe të bëhesh
qiellor?! Qiellor?...Veç Një!... Hysen Efendi Ceka!
Aty, mba mend, u tregova i matur... Gjithë atë
rrëmbim të Profesorit, e prita me gaz e me të qeshur.
Ç’të bëja?!
T’i shpjegoja Skënder Luarasit tërë ngatërresat e
emrit tim. Duhej nisur fill nga Baba Dervishi e Cen
Xhani... E, të mbaroja, pastaj, me Gani Daiun...
Punë që s’bëhej!
Njerëzit kishin ardhur për t’u dëfryer...
Kthyem me shakara e rromuze...
Po, dini, që edhe Skënderi u zbut... U qetësua, në
vendin e tij... Në ballë...
Dhe dasma vazhdoi.
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Gazeta ExLibris në forumin për përkthimin, duke ftuar shkrimtarë e përkthyes për të kontekstualizuar
mbi përvoja personale tri çështjet themeltare të ardhjes së veprave të huaja letrare në shqip: Përkthimi:
interpretim, përshtatje apo shqipërim? Të përkthesh nga gjuha origjinale apo gjuhë e dytë! Përkthimi:
kulturë dhe gjuhë, sa rëndësi kanë? Këtë numër botojmë vështrimin e shkrimtares e përkthyeses Ana
Kove, e cila sjell përvojën aktuale, ku ndodhet në rezidencën e Kolegiumit Europian të Përkthyesve
(EÜK), Straelen, në Gjermani

NJË PËRVOJË GJERMANE NGA
PROCESI I PËRKTHIMIT TË
AUTORËVE TË GJALLË, TË RINJ
nga Ana Kove

P

ër përkthimin dhe çështjet e tij krejt të prekshme
diskutojmë thuajse çdo ditë me kolegët nga e
gjithë bota në këto ditë gushti këtu ku gjendem, në
Gjermani, në rezidencën e Kolegiumit Europian
të Përkthyesve (EÜK), Straelen. Do të doja shumë
qëedhe ne ta kishim një shtëpi të madhe si kjo: plot me
libra, fjalorë të vjetër e të rinj, enciklopedi shpjeguese,
e mundësi rikrijimi në paqe. Pse të mos e ketë edhe
Shqipëria një rezidencë për përkthyesit, e sidomos
për t’u krijuar mundësine atyre, që mund t’u japin
zë autorëve tanë në gjuhët e botës?Ajo çka mund të
them është se thuajse të gjithë ne këtu jemi në proces
përkthimi autorësh të gjallë, të rinj. Clemens Meyer
quhet autori që po përkthej, ka lindur në vitin 1977;
po përkthehet njëkohësisht edhe nga katër përkthyes
të tjerë që gjenden në këtë rezidencë sot, dhe është
thuajse në të gjitha gjuhët e rëndësishme të botës i
njohur me tregimet e tij. Historinë e letërsisë botërore
e bëjnë përkthyesit. Dhe historia e letërsisë botërore ka
nevojë të vazhdueshme për emrat e rinj, që bëjnë shenjë
në vendet e tyre. Në këtë pikpamje, ne vazhdojmë të
ngelemi letërsi anonime, peng i njohjes në botë vetëm
prej një shkrimtari; peng vetëm i emrave qarkullues dhe
shpesh jo i talentit, pa zhvilluar strategji kombëtare të
njohjes së letërsisë sonë. Një ditë duhet të vijë koha…
Sa i takon pyetjes në është përkthimi interpretim,
përshtatje apo shqipërim, do të përgjigjesha paksa
poetikisht se përkthimi është vallëzim i bukur i
përkthyesit mes dy gjuhësh. Por, ndryshe nga vallzimi
i lirë, ku ti vetë përcakton se sa do ta hedhësh hapin,
se si do ndjekësh ritmin, si do t’i joshësh sytë e
ndjekësve, ky është vallzim që duhet ta bësh i lidhur
me zinxhirë nëpër këmbë. Të jesh i frymëzuar dhe
të frymëzosh njëkohësisht. Kompozimi i gjithë kësaj
bukurie fjalësore i takon autorit. Muzika e sfondit,
tingulli, kreativiteti, joshja, që do të vijnë si shtesë prej
përkthyesit në gjuhën e tij, janë të pashmangshme, por
vetëm aq sa lejon zinxhiri i fortë i gjuhës burimore, që
ia qarkon atij këmbët. Përkthimi nënkupton trajtimin
e një teksti burimor për ta sjellë atë në gjuhën e synuar
me besnikëri, njëkohësisht me art dhe interpretim.
Përkthimi korrekt qëllon të mos jetë gjithmonë më i
miri. Të përkthesh gjithçka krejtësisht korrekt, ndodh
që në gjuhën dalëse të mos tingëllojë aspak bukur,
madje shpesh edhe përfton konstrukte të gabuara
gjuhësore. Shqipja e mirë është kriter i padiskutueshëm,
por as ajo, vetëm, nuk mjafton. Për një përkthim të
mirë letrar duhet natyrisht, përveçse njohjes shumë të
mirë të të dyja gjuhëve, edhe një ndjeshmëri e madhe.
Kjo ka po aq rëndësi sa dy të parat. Dija nuk mjafton
pa ndjeshmërinë në këtë profesion. Përkthyesi duhet
jo thjeshtë t’i transmetojë fjalët, por t’i dashurojë ato,
t’i përzgjedhë dhe t’i peshojë mirë, para se t’i përdorë.
Përkthimi ka një qasje më të madhe drejt interpretimit,
kur edhe përkthyesi shkruan vetë. Edhe pse ka shumë
përkthyes, që nuk e kanë shkruar kurrë as edhe një
tekst të vetin në gjuhën dalëse, shpesh ka zëra nga
kritika e përkthimit, se përkthyes të tillë nuk e kanë
të zhvilluar sa duhet sensin e ndërmjetësimit letrar të
një teksti përmes ndjeshmërisë së duhur. Me fjalë të
tjera, bëhet i domosdoshëm edhe talenti letrar, që nga
përkthimi të përftojë “shqipja e bukur”. Letërsia është

art dhe thelbi i artit është krijimtaria dhe origjinaliteti.
Natyrisht, ka përkthyes shumë të mirë, edhe pa qenë
vetë shkrimtarë, të cilët zotërojnë talentin e duhur
letrar, ndjeshmërinë artistike, si edhe njohjen në
thellësi të narracionit të autorit që përkthejnë.
Shteti, në gjuhën e të cilit unë përkthej, bën
jashtëzakonisht shumë në aftësimin e përkthyesve
të kësaj gjuhe, përmes bursave dhe mundësimit të
pjesëmarrjes së përkthyesve në shumë seminare,
akademi përkthmi, konferenca, diskutime, takime
me autorë etj. Falë gjithë këtij investimi, një vlerë e
padiskutueshme në procesin e përkthimit është edhe
shkëmbimi i përvojave mes kolegëve. Në mars të
këtij viti isha pjesëmarrëse në Takimin Internacional
të Përkthyesve të Gjermanishtes në Berlin, ku
rreth 30 përkthyes nga e gjithë bota, erdhën për
të folur për sfidat e përkthimit nga gjermanishtja
sot, në rrugët e reja të shkëmbimeve ndërkulturore,
por edhe për t’u takuar nga afër, për t’u njohur dhe
diskutuar me autorët e nominuar për çmimin e madh
të Panairit të Leipzigut 2019, për të dëgjuar lexime
nga librat e tyre, dhe, mundësisht, për përzgjedhjen
e përkthimeve të ardhshme prej tyre. Përkthimi i
letërsisë bashkëkohore sot të ofron edhe kënaqësinë
e njohjes personale me autorin, dhe diskutimin me
të, me vendin ku është shkruar vepra, në mënyrë që
edhe transmetimi kulturor që është prapa tekstit
të mos humbasë dhe të shkëlqejnë nga imazhet
kulturore të origjinalit edhe në tekstin e përkthyer.
Të përkthesh nga gjuhë e dytë?
Po shkruaj këtu një kuriozitet, që e kam dëgjuar nga një
lektor gjerman në një nga seminaret mbi përkthimin.
Bëhet fjalë për një poezi të Goethe-s “Wandrers
Nachtlied”. Versioni i kësaj poezie u përkthye në vitin
1911 në frëngjisht. Dhe këtë version dikush e përktheu

sërish në gjermanisht, pa e ditur se bëhej fjalë për një
poezi origjinale të Goethe-s. Rezultati përfundimtar
me tekstin në origjinal zor se ka gjëra të përbashkëta.
Nuk dihet sa është e vërtetë dhe sa lëgjendë urbane,
por fakti që ajo ende vazhdon edhe sot e diskutohet
për të dyja variantet e poezisë, dhe madje mund të
lexohet në literaturën për përkthyesit, është ngritja
e këtij problemi të rëndësishëm në përkthim: Nëse
transferohet një tekst në një gjuhë tjetër, atëherë
rezultati nuk është vetëm teksti i ndryshuar gjuhësor.
Kjo është veçanërisht e dukshme në poezi. Ritmet
nuk funksionojnë më, elementet onomatopoeike
humbasin, shumë fjalë kanë konotacione të ndryshme.
Imazhet kulturore janë të vështira për t’u përkthyer.
Ajo që tingëllon mirë dhe prek në një gjuhë, mund të
jetë artificiale, absurde ose thjesht e mërzitshme në një
gjuhë tjetër. Si mund të konceptohet atëherë përkthimi
nga një gjuhë e dytë? Kjo është shumë e bukur, për
të qënë e vërtetë. Edhe kur duket se përkthimi rrjedh
në gjuhën dalëse, mëkati që bëhet ndaj autorit është i
madh. Sidomos në poezi. Tingulli, ritmi, alteracionet,
valencat e kuptimit, simbolika e tingujve, imazhet
fjalësore, lojërat e fjalëve, kontekstet kulturore - asnjë
prej tyre nuk mund të transmetohet pa humbje nga një
gjuhë në tjetrën.
Ka përkthyes që me kureshtjen e tyre si edhe dhe
aftësinë krijuese mund të krijojnë kështu një kornizë
të re referimi, që i shpërblen humbjet gjatë përkthimit.
Po kjo duhet të ndodhë vetëm një herë. Nëse bëhet
përkthimi i përkthimit humbja është dy-ose shumëfish
më e madhe. Kur i ofrojmë lexuesit një autor, nuk
përkthejmë vetëm përmbajtjen, por edhe stilin.
Personalisht më është dashur që, për shumë poezi të
poetit Paul Celan, një prej lirikëve më të mëdhenj të
shekullit të shkuar, (i quajtur shumë i vështirë dhe
gati i papërkthyeshëm edhe nga vetë kritika gjermane)
përkthimin nga origjinali të të cilit tashmë lexuesi
shqiptar e njeh përmes vëllimit “Lulëkuqja dhe
Kujtimi“, mbështetur nga Traduki dhe Ministria e
Kulturës, të lexoj mbi dhjetra analiza teksti vetëm për
një poezi, të dëgjoj versionet origjinale të interpretuara
me zërin e tij apo dhe të të tjerëve. Të lexoj me zë të
lartë dhjetëra herë secilën poezi në origjinal e pastaj
po aq herë përkthimin e saj në shqip. Nuk do kisha
mundur kurrë ta transmetoja strukturën e poezisë së
Celan-it, pa e dëgjuar poezinë e tij në veshët e mi. Nuk
mund ta përkthesh gjuhën e një poezie sonore, pa e
dëgjuar si këndon ajo në veshin tënd në origjinal. Po,
nëse e përkthej nga gjuhë tjetër, cilin zë do dëgjoj në
veshin tim, cilën gjuhë? Të autorit, kurrsesi. Natyrisht,
ka edhe shembuj përkthimesh të pranueshme, që
shmangien e madhe nga origjinali e mbushin me pak
krijimtari, kjo ndodh edhe në rastin kur tekstin burimor
e njeh mirë. Personalisht jam kundër përkthimeve nga
gjuhë të dyta. Fakti që institucionet që shpërndajnë të
drejtat e botimit nuk i lejojnë më përkthimet nga gjuhë
të dyta, përpos rasteve kur s’ka mundësi tjetër, e bën të
panevojshme këtë pyetje sot.
Edhe klasikët duhet të përkthehen nga koha në
kohë. Kjo, jo sepse përkthimet e vjetra janë gabim,
por sepse shoqëria e sotme ka zhvilluar një tjetër lloj
ndjeshmërie ndaj leximit dhe ndaj gjuhës.
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FJALORI PAK I NJOHUR ITALISHT –
SHQIP I VITIT 1848
Dorëshkrimi ruhet në bibliotekën e bashkisë në Todi, në Itali,
“Cod. 224”, në formatin 8°,f. 328, shkrue në vitin 1848.”

nga Luljeta Dushi

N

ë botimin e fjalorit të Atë Francesco Maria
da Lecce që daton në vitin 1702, Gëzim
Gurga shkruan: “Gjatë gjithë gjysmës së dytë të shek.

XVII, Kongregata [Propaganda Fide] nuk i kushtoi
vëmendje çështjes së gjuhës shqipe, e cila, ndryshe nga
arabishtja, konsiderohej si gjuhë e lehtë dhe për këtë
arsye nuk parashihej asnjë lloj përgatitjeje paraprake
gjuhësore për misionarët që dërgoheshin në Shqipëri.”
Është kjo arsyeja përse fjalori i da Lecces qe një
ndihmesë e madhe për françeskanët e huaj që
erdhën dhe shërbyen në Shqipëri, pas hartimit dhe
botimit të tij.
Është një histori e trazuar ajo e dëshmive
që lidhen me këtë fjalor, duke filluar me atë të
Giuseppe Schiro në vitin 1918, pastaj zhdukjen
e tij deri në 1988 kur në kremtimin e pesëqind
vjetorit të themelimit, Biblioteka e Palermos boton
një katalog me të gjitha botimet në gjuhën shqipe.
Më pas është Matteo Mandala i cili në vitin 1995
tregon interes për fjalorin dhe boton një studim të
gjatë me titull “Huazimet turke në fjalorin e da
Lecce-s” dhe gjithçka finalizohet me botimin
kritik të fjalorit nga studiuesi Gëzim Gurga.
Pak vite pas dëshmisë së Schiroit, përkatësisht
në 1931, Atanaz Gegaj jep dëshmi për një tjetër
fjalor, gjithashtu italisht – shqip, gjithashtu hartuar
nga një frat françeskan, më tepër se një shekull pas
atij të da Lecces. Bëhet fjalë për fjalorin e Luca da
Monte Giove që daton në vitin 1848:
“P. Luca da Monte Giove O. F. M. – Edhe ky kje
ma parë në Shqypni e mbrapa mësoi shqipen në Romë.
Vjeta në të cilin e nisi mësimin e vet nuk dihet mirë,
veç mbas njaj letre, qi ai vetë shkruen, duket se kje
rreth 1848.
Posë disa veprave tjera, P. Luca ka lanë edhe
një Fjaluer shqyp e italisht, të cilin ia dorzoi
Kongregacionit të Propagandës për me e shtypë,

shka nuk u ba. Dorëshkrimi ruhet në bibliotekën e
bashkisë në Todi, në Itali, “Cod. 224”, në formatin
8°,f. 328, shkrue në vitin 1848.”
Më vonë për të do të shkruajnë Mario Roques,
Atë Vinçenc Malaj dhe prof. dr. Jup Kastrati, por
gjithnjë, nga sa duket, pa pasur para dorëshkrimin
origjinal pasi thuajse në çdo rast, mbiemri i autorit del
ndryshe (Monte Giove, Montegiove, Montegiovo etj.)
Për jetën e autorit nuk dimë shumë. Në shkrimin
e përmendur më lart, Atanaz Gegaj na thotë se ai

Pak vite pas dëshmisë së Schiroit,
përkatësisht në 1931, Atanaz
Gegaj jep dëshmi për një tjetër
fjalor, gjithashtu italisht – shqip,
gjithashtu hartuar nga një frat
françeskan, më tepër se një shekull
pas atij të da Lecces.
ishte nëntëmbëdhjetë vjet misionar në Shqipëri
duke shërbyer si famullitar në Pult të Dukagjinit
e më pas, mësues i gjuhës shqipe në Romë. Po aty,
lexojmë se Monte Giove vdiq në vitin 1862.
Me dorëshkrimin e fjalorit në fjalë, për herë të
parë jam njohur nga prof. dr. David Luka i cili më
sugjeroi ta punoja si mikrotezë në përfundimin
e studimeve master në “Studime të thelluara në
gjuhësi”. Nga ajo kohë, kam synuar ta bëj sa më të
njohur ekzistencën e këtij dorëshkrimi, duke botuar
në revistën “Studime Filologjike” një shkrim rreth
pjesës së tij të parë ” dhe në “Hylli i Dritës”, një
shkrim për pjesën e dytë. Pavarësisht dëshirës, me
sa duket, akoma nuk po trajtohet me seriozitetin
e duhur një dorëshkrim me vlerë të tillë. Dëshira
ime dhe e udhëheqësit shkencor prof. dr. David
Luka ka qenë që punimi i mikrotezës të vijonte
me një tjetër, shumë më të zgjeruar për studimet
doktorale në gjuhë shqipe dhe të finalizohej me një
botim kritik të veprës, por qysh në vitin 2013, në
të gjithë institucionet universitare dhe studimore
në Shqipëri, nga sa kam marrë informacion, është
bllokuar mundësia e vijimit të këtyre studimeve.
Fjalori Italisht – Shqip i Luca da Monte Giove
u hartua që t’i vinte në ndihmë misionarëve të rinj
për të mësuar më lehtë gjuhën shqipe pa të cilën,
sigurisht nuk do të mund të kryenin detyrat e
caktuara ashtu sikurse duhej. Ai ka një renditje
të saktë: fillon me fontespicin e punuar me dorë
(paraqitur në fotografinë nr.1), pasojnë tri faqe ku
da Monte Giove i shkruan një letër në italisht
arqipeshkvit mons. Labella, personit të caktuar
nga Propaganda Fide për të ndjekur punën e
hartimit të fjalorit dhe më pas, miratimi i ipeshkvit
të Durrësit, shkruar në italisht.
Pjesën kryesore të fjalorit e zë fjalësi i përbërë
nga fjalë të rreshtuara sipas rendit alfabetik. Në të

majtë, janë fjalët në italisht, ndërsa në të djathtë,
përkthimet respektive në shqip. Në fund të fjalorit
gjejmë disa faqe të veçanta, shënuar me numra
romakë (I – VIII); tre të parat me antroponime në
italisht dhe përkthimin e tyre në shqip (kryesisht
emra shenjtërish që janë ndryshe në italisht dhe
ndryshe në shqip, përshembull Veneranda, në

shqip është Prenda), faqja e katërt emra qytetesh dhe
kombesh më të përdorura dhe faqet e tjera, fjalë të

urta dhe sentenca shqiptare.
Alfabeti që përdor da Monte Giove është i
përafërt me atë të da Lecces, pra vazhdues i traditës
së alfabeteve të përdorura nga autorët e vjetër të
shqipes. Janë gjithsej pesëdhjetë grafema që i
përgjigjen pesëdhjetë fonemave me të cilat autori
shkruan fjalët e shqipes.

Është me interes dhe shumë domethënës fakti
që pavarësisht se ai shërbeu në Pult të Dukagjinit,
shqipja e përdorur në fjalor i afrohet shumë të folmes

së Shkodrës. Kjo tregon se da Monte Giove i
ka njohur mirë autorët e vjetër të shqipes mes të
cilëve edhe Pjetër Bogdanin, punimet e të cilit,
sipas dëshmive, Propaganda Fide i merrte si
shembull të gjuhës shqipe kur përgatiste misionarë
françeskanë për në trevat tona.
Nuk dua të ndalem në veçori morfologjike,
fonetike dhe leksikore pasi për to mund të lexoni
më shumë në shkrimet e botuara në “Studime
Filologjike” dhe “Hylli i Dritës”, pasi synimi i
këtij shkrimi është vetëm pasqyrimi i shkurtër
i fjalorit dhe një dëshmi e ekzsitencës së tij. Sa
thashë më lart është një përmbledhje e sintetizuar
e asaj pasurie që ky fjalor përfaqëson në vetvete.
Shpresoj që ai të shihet me seriozitetin e duhur
nga studiuesit dhe botuesit, pasi është një ndër
ato vepra që mund të shtojë pasurinë e historisë së
gjuhës shqipe.
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I njohur në vitet ’70-të si dramaturg, Shpëtim Gina ishte emri që qarkullonte më dendur në këto vite në
rrethet artistike të Tiranës, ku bashkëpunoi si skenarist për disa dokumentarë. Iu ndalua në fazën e provave
drama “Armiqtë” me reg ji të M. Luarasit, ndërsa la papërfunduar dramën e tij të fundit “Venema”, pasi në
gusht të ’74 –s Gina u g jet i mbytur në rezervuarin e Tiranës në rrethana misterioze. Më poshtë botojmë një
nga tregimet e tij lënë në dorëshkrim familjes.

SHIJA E VETMISË!
Shpëtim Gina

A

jo nuk qau. Më kot ai mendoi se pas disa hapash
do të kthehej përsëri. Ajo iku. Tani dukej tek
ngjitej shpatit të kodrës.
“A thua nuk më dashuron?”, mendoi Mensuri. “Jo,
jam i bindur se edhe tani ajo më do, ndoshta edhe më
shumë se më ka dashur ndonjëherë. Po unë…unë…a
thua e dua?”.
Ai mundohej të besonte se tashmë që ajo e kishte
fyer, i kishte përplasur në fytyrë fjalën, largohej për
diku, ndoshta për të mos u kthyer më kurrë, tani ai s’e
donte…
“Po kush nënqesh shtrembër?” E ndiej se dikush
nënqesh. Ku është? Ku?
Ai ktheu kokën nga të katër anët i shqetësuar. Por
asgjë. Përreth: mbrëmja e ngrohtë dehëse në fshat.
Ashtu si në rakinë e fortë hidhnin gjethe molle të
këtyre anëve, dukej sikur dikush kish hedhur në ujët e
rezervuarit disa rosa të bardha. Kundërmonte lagështi.
Ajo po largohet. Silueta bëhet gjithnjë e më e vogël. Si
një prush i ndezur që zvogëlohet pak nga pak prej hirit
në vatrën e shuar, ndoshta edhe siluetën e saj mbrëmja
mundohej ta zhdukte prej syve të tij duke i hedhur
grushte me errësirë. Mensuri vazhdoi të vështronte nga
ajo anë. I dukej se këto çaste jetonte në një ambjent pa
ajër. S’ishte hera e parë që ai qëndronte i vetmuar, por
megjithatë tani ndjente diçka të re në shpirt. Ç’të ishte
kjo? Çfarë kishte kuptuar ai? Mos vallë se dashuria
lind me njeriun që do të dashurojë dhe për këtë disa
janë të aftë dhe të tjerë jo? Mos vallë…jo!
Ai e dinte që ajo e dashuronte. E dinte se buzët
e saj digjeshin zjarr dhe do vazhdonin të digjeshin,
të kishin etje, megjithatë kurrë s’do përkuleshin mbi
oazin e fytyrës së tij.
Mensuri këto çaste shijonte vetminë. Kush e kishte
gatitur atë? Në ç’mënyrë? A thua e gatiti vetë? Shija e
saj ishte e ëmbël si luleshtrydhe, ishte si të thuash një
lloj opiumi në ngjyrën dhe fizionominë e gangrenës,
që ndoshta tani i buzëqeshte me dhëmbët e saj të
bardhë dhe njëkohësisht, duke fshirë jargët ngjitëse në
mendimet e tij. I kafshonte ndjenjat, damarët, organet.
Përse ata u ndanë? Përse? A nuk e dashuronin
njëri-tjetrin? A nuk e dashuroi ai me të gjithë forcat
Gretën ashtu si bëri edhe ajo për të? Përse ngjau
kështu? Dashuria, vërtet nuk është një hekur, që do
shumë kohë të skalitet por mund të ftohet shumë
shpejt, po atëhere? Ndoshta kjo ndodhi se ndjenjat e tij
i nxiti naiviteti i saj. Ajo ishte aq naive dhe e mirë. E
ndruajtur nga ambientet e huaj, ishte gati t’i dhuronte
cilitdo buzëqeshjen e saj të çiltër, t’i dhuronte cilitdo
bisedën e saj. Sytë e mëdhenj, sikur pafajësia donte
të hapte më tepër ato dritare për të parë shpirtin e
bardhë të asaj vajze, ishin aq të ngrohtë! Të ngrohtë
edhe kur ambienti përreth ishte i ftohtë, i akullt.
Ndoshta prandaj ata shpesh ishin mbuluar me mjegull
(sikur të gjithë mjegullat e Tomorit të ishin ulur
gjer mbi sytë e saj). Kjo i bënte ata më të bukur. Kjo
e bënte bashkëbiseduesin të vështronte fjalët e tij në
sytë e saj. Në qoftë se ato ishin të ngrohta, si prej një

flladi, mjegulla largohej nga sytë e saj dhe ai mund të
shikonte atë shpirt të kristaltë ku çdo skaj kishte një
notë tingëllonjëse. Në rast të kundërt mjegulla bëhej
më e dendur dhe ai vështirë të shihte kur të shkelte
për të ecur përpara, megjithëse po të ngecte në ndonjë
moçal zëri i saj do të thërriste: ju do të mbyteni! Ju do
të mbyteni! Kthehuni mbrapa!
“Unë përsëri e dashuroj Gretën”, i pohoi vetes ai.
Priti të dëgjonte përgjigjen e saj. Heshtja. Diçka lëvizi,
sikur u hap kanata e një dritaraje brenda në trupin e tij.
Dikush nxori kokën prej andej. Sa e tmerrshme! Ajo
kokë e shëmtuar kishte grabitur sytë e saj. E vështroi
me ngulm dhe si duke tallur Mensurin u fut brenda. U
dëgjua po ajo zhurmë. Dikush mbylli atë dritare.
Përsëri heshtje. “Kush ishte ajo?”, pyeti veten ai.
Askush s’u përgjigj. Rreth tij e përballë njëri-tjetrit një
zë i ëmbël qeshi me të madhe, kurse tjetri, i ngjirur
sikur dikush të kishte avulluar ngrohtësinë, u mundua
të thoshte diçka, formoi nja dy rrokje të shkëputura, pa
kuptim, po që nuk mundi dot të krijonte atë fjalë dhe
heshti.
“Cilët ishin?” Ai ia bëri disa herë me radhë këtë
pyetje vetes. Kishte diçka të veçantë kjo mbrëmje
vjeshte e fshatit. Diçka të lagësht, të trishtueshme.
Gjithçka sikur kishte ngrirë, sikur ishte ngurtësuar.
Edhe ato dhjetra drita të shpërndara pa kujdes,
dukeshin si xixëllonja që dikush i ngriu për të mos
ikur në shtegtim vendeve të ngrohta. Dikush s’i lejoi
të iknin, por i shpërndau rreth e qark që të ndrisin
pranverën e gjatë.
Ja shkolla. Dritaret e klasave në radhë, të ndriçuara.
Ajo ishte larg. Larg…larg si edhe Greta. Greta! Ku
ishte tani ajo? Silueta e saj humbi, u zhduk. Unë jam i
vetëm, i vetëm. Vallë gjithë jetën do jem i tillë? Gjithë

jetën do largohen prej meje? Fryma ime patjetër qelb
vetmi. Ku shkuat? Ju u fshehët, më latë të vetëm, ju u
zhdukët, o të dashurit e mi. Hë!
Maskarenj! Prapsuni! Mbathjani! Ashtu, ashtu! Ha,
ha, ha, shikojini si ikin, shikoji Mensur. Ata tremben
nga ty, ti i tremb ata. Ha, ha, ha…poi kin. Ikët. Mirë!
Sa po qesh kur ju shoh duke vrapuar. Këmbët tuaja,
s’duken më. Kushdo pandeh se trupat tuaj me ata
krahë përpëlitës si ca balona fluturojnë mbi asphalt.
Ha, ha, ha…kush më thotë të pi? Përse të pi. Ti që
më thua kështu ik bashkë me ata. Më mirë i vetëm se
sa me miq frikacak. Ç’pret? Ik edhe ti! Hajt, zhduku
nga sytë! Lëri edhe ti këtu si të tjerët këmbët e gjata
dhe mbath protezat fluturuese të fushës! Iku edhe ai.
Ja shkolla. Dritaret e klasave të ndriçuara a nuk duken
si kapat dhe jakat e bardha të një skuadre ekzekutimi
që afrohet, afrohet këtej?
Unë dëgjoj hapin e tyre. Ata po vijnë. Ku shkove?
Ti u largove përgjithmonë nga unë Gretë? Përse më
dridhet gjithë trupi? Më mbuluan djersët, sikur të
kisha rendur kilometrave të ndjenjave të një rruge të
gjatë…
Phtu! Filozofi boshe! Sikur të dinte mendimet e mia
tani, ajo patjetër do të kthehej. E duke kafshuar cepin
e djathtë të buzës së poshtme do të thoshte serioze:
“…dhe megjithatë ti ke tendenca mendjemadhësie
Mensur.”
Mbrëmje e qetë. Kalldrëmi i bardhë i rrugës që
zbriste poshtë gjer në fushë në atë sfond të errët, dukej
si një fashë reje, e hirtë, e gjatë.
“Ç’them budallallëqe!”, mendoi dhe kopsiti
xhaketën e shkurtër verore. “Ajo iku. Ata po vijnë t’më
ekzekutojnë. Janë vënë në rresht. Shikojeni kapat e tyre
të bardha që u shndrisin si kafka. Tmerr! Jo, jo! Ata
mua s’do më vrasin. Ata s’do më drejtohen mua! Ata
bile s’më shikojnë fare. Po përse vijnë? Ndonjë person i
dyshimtë? Ndonjë vjedhës i padukshëm? Armët e tyre
ata i kanë drejtuar tek unë. U afruan. Ja…ja erdhën.
Tehet e bajonetave më prekin trupin. Doli ca gjak.
Asnjë dhimbje. Si kështu? Gjer tani s’kam ndier asgjë.
Mos jam në ëndërr…Gretë! Si ka mundësi? Por…
ç’është kështu…por…oh…mjaft…nënë moj nëna
ime, mua më dhemb…oh, mjaft…Gretë! Gretë! Ndiej
dhimbje të tmerrshme. Çfarë prekën ata në trupin
tim? Mos jam paralizuar dhe vetëm diçka, vetëm një
nerv jeton tek unë? Oh…mjaft…unë po vuaj. Gretë!
Ti nga ike kështu?”
***
Tani m’u qetësuan pak dhimbjet. Ti dole lart në qafë
dhe shikon këtej. Ti po më flet? Përsërite…Përsërite
edhe një herë. S’dëgjoj. Kush bën kaq zhurmë?
Ç’dreqin lëviz këtu në gjakun tim? Kush i përplas si
dy pjata bande muskujt e mi, ndaj unë ndiej dhimbje.
Ti thua se ato tehe prekën mendimet e mia, ndaj
unë ndiej dhimbje. Ah Gretë, Gretë! Këto janë
naivizma, ndaj unë ndiej dhembje. Ti s’mund të
kuptosh mendimet e mia se është vetë seksi yt që me
shqetësimin e tij s’ta lejon atë. Juve vajzat ju shqetëson
dashuria-e panjohura e frikshme (për ju) të cilën e
hasni në vështrimet e kujdesshme të prindërve, në sytë
e ndritshëm të një djali, në vetë qenien tuaj kur ndieni
t’ju fryhet gjoksi nën trikon e ngurtë, kur mendoni
se dikush në gjoksin tuaj ka filluar të shtrojë rrugët
e bardha të qumështit, të vazhdimësisë. Phtu! Përsëri
nisa të filozofoj. Kam dhimbje. Oh!
Sa herë them një fjalë ndiej se dikush mundohet
të shkulë rrënjët e saj ende pa më dalë nga buzët e
thara. Kam etje…Gretë! “Ti ike Gretë…” Mensuri
vazhdonte po në atë vend pa lëvizur. Thuajse vetmia
që e rrethonte ishte një dobësi e bardhë ku atij i kishte
ngrirë gjithë trupi, veç dy qepallave që vazhdonin
ritmikisht të zëvendësonin mendimet. Tutje nga deti
nisi të fryjë një erë e ftohtë.
Tregim marrë nga Antologjia “Shqipëria kujton”
(1944-1991), lënë dorëshkrim, titulli është redaksional
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ATË QË NE E QUAJMË KOHË

E DASHURA MARILYN MONROE

ATË QË NE
E QUAJMË
KOHË
Tua Forsström

SI NË ADHURIM
rri qetë një vajzë e vogël, pa lëvizur
meduarte ngritura në ujë,
Noton jashtë. Ashtu kalojnë
verat tona: nën hijen e pemëve të
larta, dhe plazhet e tjera të ndriçuara.
Tymi nga sauna fërkon mrekullueshëm
gjatë shpatit
Një mjegull ec nëpër ujë:
Atë që je duke pritur s’do të vijë
Atë qe je duke pritur udhëton diku tjetër
Vesa bie, mollët bien
Një vajzë luan akoma në plazh
sikur të ishte e vogël
“Por nuk e sheh ti? Kjo jam unë! “
Fillon të bjerë borë ashpër:
Ne shkojmë në thellësitë panjohura
në dritën e pamjaftueshme, por edhe
ajo që shihet është e bukur.
Të çarat, uji. Enë
nga ethet dhe kripa.
***
Unë po të shkruaj ty sepse
unë nuk besoj se është më
e rrezikshme të qëndroj këtu pas
pushtimit të errësirës. Portat hapen e
mbyllen. Njerëzit nxitojnë nga
fenerët me ngjyra, është në
natyrën e pritjes që njerëzit të nxitojnë.
Unë zbatoj zgjidhje këtu në ditët e mia boshe.
Edhe në qytetet e huaja
bëjmë diçka të ngjashme që ngjan me shtëpi:
një rrugë, një bllok të parëndësishëm, disa shtëpi
të shëmtuara. Një pamje. Një pemë. Një pemë
të gjelbër ne e kalojmë në shi dhe na tërheq
pa ia ditur emrin. Unë s’dua
që ti t’ jesh i deformuar.

Sërish për Ju kam lexuar në gazetë.
Ju qëndruat jashtë shtëpisë në Beverly Hills
dhe thatë se Ju jeni shuma e
dyzet dhomave hoteli të vetmuara.
Ju ishit e veshur në një mënyrë provokuese,
edhe flokët tuaj ishin të ndritshme si një re.
Për vete, unë kurrë s’kam banuar në një hotel.
Unë ju shkruaj
Juve sepse njeriu duhet t’iu shmanget
disa personave, sa është e mundur
Ata kanë nevojë për çdo gjë që shohin.
Ata kanë nevojë për ju, sepse
Ju jeni e shkëlqyer
dhe ngjani si një fëmijë. Ju e dini
çfarë thonë në lidhje me Ministrin e Drejtësisë?
Edhe për zotin President dhe Ju?
Unë s’dua ta përfshij veten në këtë gjë, mos beso
Por unë jam më e vjetër se Ju,
dhe jo aq e bukur: Mes natës dhe agimit
dikush jua merr jetën Tuaj. Në mëngjes
ata shkojnë në meshë me gruan dhe fëmijët
Kjo s´ka të bëjë asgjë me mua, është e sigurt.
Shkruan shumë në gazeta në lidhje me nervat
Unë them: Ju jeni aq e çmuar
Ju ngjani diçka me të gjithë ne
Ju flisni vazhdimisht për vdekjen, por Ju
asnjëherë nuk u gjuajtët në errësirën e thellë që sharron
njeriun në hi dhe natën pa mëshirë
Prandaj shmangu nga veshja gjysmë lakuriqe
Mos pëshpërit ashtu çuditshëm, kur Ju këndoni
Shmangiuni shëtitoreve të vetmuara dhe errësirës.
Shtëpia Juajpothuajse nuk duket aspak nga gjelbërimi
në fotografi,
a Jeni e interesuar në kopshtari?
***
Për t’i shkatërruar ata që i duam
I shtyjmë për budallenj në teatrin e natës.
Dhe ata bëjnë kryengritje!
Ne rrimë vetë aty si palaço!
Të maskuar në ëndërr ishin ata edhe më shumë
se vetja. Mace këmbërënda. Të forta,
të plota. Ata do të na mashtrojnë.
Ajo që e quajmë kohë na mashtron.
Personalisht, për shembull, jam person i tillë
që vazhdon t’endet nga një anë te tjetra
rrugë e shkurtër e njohur mes kullave
me shënime shumë të vështira në çantë dhe
një dëshmi, dëshpërimi në rritje mbi
atë qe të jem unë. Është tetor me ajër metalik,
qiell metalik dhe ata të dashurit e
zhvendosur që shkojnë me ne në tym,
nga frymëmarrja jonë. Ne i shikojmë ata,
ne kurrë s’duhet t’i humbasim ata tepër.

Tua Forsström lindi në vitin 1947 në Borgå, Finlandë.
Është poete shumë e vlerësuar finlando-suedeze dhe ka fituar
shpërblime të mëdha letrare në Suedi, në Finlandë dhe në terë
Skandinavin. Vlerësohet si njëra nga poetët më të rëndësishme
skandinave. Vepra e saj përbëhet nga përmbledhje me poezi.
Për një kohë punoi për botuesit Söderströms, por, para shumë
kohe, ka fituar statusin e shkrimtares së lirë. Ka fituar të gjitha
çmimet e rëndësishme poetike në vendlindjen e saj dhe vepra e saj
u përkthye në danisht, gjermanisht, anglisht, italisht, finlandisht,
frëngjisht, shqip dhe holandisht. Depërtimi i saj në letërsi erdhi
kur ishte vetëm 30 vjeçe. Përmbledhja e saj e parë, “En dikt om
kärlek och annat” (Një poezi për dashuri dhe gjëra të tjera) doli
më 1972. Me përmbledhjen e saj të gjashtë, Leopard dëbore,
libër ky që i solli pranim në nivel ndërkombëtar. Po ashtu është
laureate e çmimit “Naim Frashëri” në Festivalin Ndërkombëtar
të Poezisë “Ditët e Naimit.” Libri me poezi “Unë studiova
njëherë në një fakultet të mrekullueshëm”, përkthyer nga Edita
Kuçi Ukaj është botuar në shqip në vitin 2014. Është anëtare e
Akademisë Suedeze.

Ndoshta është të ushtrohesh
Në panjohuri, mungesë.
Atë që ne e quajmë kohë
Është ndoshta, në fund të heqim dorë!
Kam harruar Emrin e tij!
Kam harruar si jam ankuar
Nga epshi, e lodhur në dritën e mëngjesit!
Krushqit janë tërbuar tani në shtëpi.
Unë harroj, unë harroj
Emrin e tij!
Lufta shkatërron.
Kujtesa zvogëlohet.
Rretho ose rrethoju
Është njësoj pas një kohe. Por
Si uji i derdhur e i mohuar për
Një krah? Oh, nëse unë do të lejoja të shikoja
Forcën tënde të blinduar mes turmës!
***
Eja në shtëpi nga ujërat e errëta
Eja në shtëpi nga era e atjeshme
Si një i klasës së parë me atë çantën
e kuqe në shpinë, eja në shtëpi.
Ngatërruese ajo çfarë
ishte, ngatërruese ti.
Ditët janë të ngjashme.
Rreshtat me kavanoza me jargë dhe gjak.
Çështja është t’mos mbani mend
Çështja është t’mos e kujtoni atë mëngjes
poshtë në ujë të qetë, i vërtetë
si një mashtrim!
Njëherë kishte epsh të virgjër
Njëherë kishte pastërti të pamatur
Je një moment
Je një dysheme e rërës në çadrën e tregut
Transporton fëmijët e vegjël dhe patina
përgjatë rrugëve të rrëshqitshme të dimrit në dëshirën
e tij
në dritën e ftohtë, eja në shtëpi.
***
(Carmen këndon një këngë dashurie:
			
a s’ më dashuron më)
Ne arritëm pak pas orës pesë
Pastaj u orientuam një grimë.
Malli i fëmijëve dhe nipërve u bë më i lehtë.
Ne bëmë një shëtitje të gjatë dhe freskuese.
Mantegna shkroi në pikturën e tij të fundit:
“Asgjë tjetër përveç Zoti s’qëndron, çdo gjë tjetër është
tym ...”
Ne do të kalojmë fundjavën me disa miq;
Mezi e pres këtë.
U zgjuam në një peizazh të qetë dhe të mrekullueshëm
me ujë dhe bredh pa erë!
Ndryshe ishte gati ashtu si e imagjinoja
E falënderoj të dashurin tim te mrekullueshëm
Ushqimi është i shijshëm dhe i shëndetshëm
Pra dashuria juaj ka përfunduar? këndon
Carmen me fustanin e kuq si gjaku.
Sigurisht ju mendoni për mua.
Dhe pyesni veten: si jam unë?
Ditët shkojnë shumë lehtë
Më mire do t’i dërgoj pyetjet e mia me shkrim
Megjithatë shpresoj, do të kthehem.

Përktheu nga suedishtja: Edita Kuçi Ukaj
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Si sot, 120 vjet më parë, më 24 gusht 1899, lindi shkrimtari
më i rëndësishëm dhe ndikues i shekullit XX
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“By this art you may contemplate
the variation of the 23 letters…”
The Anatomy of Melancholy
part 2, sect. II, mem. IV.

U

niversi (që të tjerë e quajnë Bibliotekë) përbëhet
nga një numër i pacaktuar, dhe ndoshta i pafund,
galerish gjashtëkëndëshe, me puse të gjera ajrimi në
qendër, rrethuar me parmakë shumë të ulët…
Prej secilit nga këta gjashtëkëndësha shihen katet
e poshtme dhe të sipërme, pa mbarim. Shpërndarja e
galerive është e pandryshueshme. Njëzet rafte, nga pesë
për anë, mbulojnë gjithë muret me përjashtim të dyve
prej tyre; lartësia e tyre është sa ajo e vetë kateve, nuk e
kalon aspak shtatin e një bibliotekari me trup normal.
Secila prej faqeve të lira bie në një korridor të ngushtë, i
cili del në një tjetër galeri, të njëjtë me të parën dhe me
të gjitha. Në të djathtë e në të majtë të korridorit ka dy
kthinëza fare të vogla. Njëra, sa për të fjetur në këmbë;
tjetra, sa për të kryer nevojat personale. Aty pranë kalon
një shkallë kërmillore që ulet e ngrihet sa të ha syri. Në
korridor ka një pasqyrë që dyfishon me besnikëri pamjet.
Njerëzit nga kjo nxjerrin përfundimin se Biblioteka nuk
është e pafund; po të ishte ashtu me të vërtetë, ç’duhej
ky dualitet i rremë? Unë për vete, parapëlqej të ëndërroj
se këto sipërfaqe të lëmuara janë atje për të paraqitur
pafundësinë dhe për ta premtuar atë…Ca si fruta sferike,
të quajtura llamba, sigurojnë ndriçimin. Nga dy për çdo
gjashtëkëndësh dhe të vendosura horizontalisht, këto
globe lëshojnë një dritë të pamjaftueshme, të parreshtur.
Si të gjithë njerëzit e Bibliotekës, unë kam udhëtuar
në të ri; kam bërë pelegrinazhe në kërkim të një libri
dhe ndoshta të katalogut të katalogëve; tani që sytë e mi
mezi shkoqisin ç’ka shkruaj, po bëhem gati të vdes diku
afër gjashtëkëndëshit ku linda. Kur të vdes, nuk do të
mungojnë duar të përshpirtshme që të më hedhin nga
parmaku e poshtë: varri im do të jetë ajri i humnershëm;
trupi im do të zhytet thellë për një kohë të gjatë, do të
kalbëzohet, do të shpërbëhet në erën e përftuar nga rënia,
e cila është e pafund. Sepse unë pohoj se Biblioteka është
e pambarueshme. Për idealistët, sallat gjashtëkëndëshe
janë një formë e domosdoshme e hapësirës absolute, ose
të paktën e intuitës sonë për hapësirën; ata mendojnë
se një sallë trikëndëshe apo pesëkëndëshe do të ish e
pamendueshme. Sa për mistikët, ata mëtojnë se ekstaza
u zbulon një dhomë rrethore me një libër të madh,
gjithashtu rrethor, me shpinë të vazhdueshme, që i bie
përqark plotësisht mureve; por dëshmia e tyre është e
dyshimtë, fjalët e tyre të errëta: ky libër ciklik, është
Zoti… Le të mjaftohemi tani për tani me përsëritjen e
sentencës klasike: Biblioteka është një sferë, qendra e vërtetë
e së cilës është një gjashtëkëndësh i çfarëdoshëm dhe rrethi i
saj i paarritshëm.
Çdonjëri nga muret e secilit gjashtëkëndësh mban

pesë rafte; çdo raft ka tridhjëtë e dy libra, të gjithë me
të njëjtin format; çdo libër ka katërqind e dhjetë faqe;
çdo faqe dyzet rreshta dhe çdo rresht, afërsisht tetëdhjetë
shkronja të zeza. Ka gjithashtu shkronja në shpinë të çdo
libri; këto shkronja, as tregojnë e as paralajmërojnë atë
ç’ka do të thonë faqet: inkoherencë që, e di dhe vetë,
nganjëherë duket e mistershme. Para se të përmbledh
zgjidhjen (zbulimi i së cilës, pavarësisht nga shfaqjet e
saj tragjike, është ndoshta fakti kryesor i ngjarjes) dua
t’ju kujtoj nja dy aksioma.
Aksioma e parë: Bioblioteka ekziston ab aeterno.
Në këtë të vërtetë, rrjedhoja e përnjëhershme e së cilës
është përjetësia e ardhshme e botës, nuk mund të dyshojë
asnjë njeri me mend. Qëllon që njeriu, bibliotekari i
papërkryer, të jetë vepër e rastësisë ose e demiurgëve
dashakeqas; universi, me paisjen e vet elegante me
volume enigmatike, me shkallët e palodhshme për
udhëtarin dhe me nevojtore për bibliotekarin ndenjur,
s’mund të jetë veçse vepër e Zotit. Për të matur largësinë
që ndan hyjnoren nga njerëzorja, mjafton të krahasosh
këto simbole të vjetëruara e të mekura që dora ime
e gabueshme shkarravit e shkarravit mbi kapakun e
librit, me shkronjat organike të pjesës së brendshme:
të përpikta, të brishta, në një të zezë të thellë, me një
baraslargësi të paimitueshme.
Aksioma e dytë: numri i simboleve ortografike është
njëzet e pesë1.
Dorëshkrimi origjinal i këtij teksti nuk përmban as shifra, as
gërma të mëdha. Pikësimi është kufizuar me presjen e pikën. Këto
dy shenja, hapësira përmidis dhe njëzet e dy shkronjat e alfabetit
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Qe ky shënim që lejoi, para nja treqind vjetëve, të
formulohej një teori e përgjithshme e Bibliotekës dhe
të zgjidhej në mënyrë të kënaqshme problemi që s’kish
mundur ta zbërthente asnjë hamendje: natyra e paformë
dhe e rrëmujshme e pothuaj të gjithë librave. Njëri prej
këtyre, të cilin im atë e zbuloi në një gjashtëkëndësh të
rrethit pesëmbëdhjetë-nëntëdhjetë e katër, përmbante
vetëm tri shkronjat MCV të përsëritura mbrapshtisht
nga rreshti i parë tek i fundit.
Një tjetër (që e shohin shumë në zonën time) është
një labirint i vërtetë shkronjash, por në faqen e parafundit
gjendet kjo frazë: O kohë piramidat e tua. S’ka sesi të
injorosh më këtë gjë: për një rresht të arsyeshëm, për një
informacion të saktë, ka lega e lega të tëra zhangullimash
të çmendura, shkarravinash pa kuptim e fjalësh pa lidhje.
(Njoh një zonë barbare ku bibliotekarët kanë hequr dorë
nga zakoni për t’u gjetur një kuptim të çfarëdoshëm
librave, si zakon besëtyt e i kotë, duke e krahasuar me
zakonin për të shpjeguar ëndrrat dhe vijat e rrëmujshme
të dorës…Ata pranojnë se shpikësit e shkrimit kanë
imituar njëzet e pesë simbolet natyrore, por pohojnë
se ky zbatim është i rastësishëm dhe se librat vetë nuk
thonë asgjë. Ky mendim, siç do ta shohim, nuk është
plotësisht i rremë).
Për shumë kohë, u mendua se këta libra të
padepërtueshëm u përgjigjeshin idiomave të harruara
e të largëta. Është e vërtetë se njerëzit më të lashtë,
bibliotekarët e parë, përdornin një gjuhë krejt të
ndryshme nga ajo që flasim ne tani; është e vërtetë se
disa dhjetra milje në të djathtë gjuha bëhej dialektale
dhe nëntëdhjetë kate më lart, e pakuptueshme. E gjithë
kjo, e përsëris, është e saktë, por katërqind e dhjetë faqe
me MCV të pandryshueshme nuk mund t’i përkonin
asnjë gjuhe, qoftë edhe dialektale apo rudimentare. Disa
lanë të kuptohej se çdo shkronjë mund të ndikonte te
shkronja pasardhëse dhe se vlera e MCV-së në rreshtin
e tretë të faqes 71 nuk është e njëjtë me vlerën e këtij
grupi në filan rresht të një tjetër faqeje; por ky propozim
i turbullt nuk pati aspak sukses. Të tjerë thanë se qe
fjala për kriptografi; është kjo hipotezë që më në fund
triumfoi dhe u pranua botërisht, megjithëse në një
kuptim të ndryshëm nga ai primitiv.
Pesëqind vjet më parë, shefi i gjashtëkëndëshit të
sipërm2 vuri dorën mbi një libër po aq të ngatërruar sa të
tjerët, por që kish pothuaj dy faqe me rreshta njëfarësh
e me sa duket të lexueshëm. Ai ia tregoi zbulimin e tij
një zbërthyesi endacak, i cili i tha se ato ishin redaktuar
në portugalisht; të tjerë pretenduan se ishte jidish. Më
pak se një shekull më vonë, u përcaktua gjuha e saktë:
bëhej fjalë për një dialekt lituanez të guaranit, me theks
të arabishtes klasike. Përmbajtja gjithashtu u zbërthye:
ishin nocione të analizës kombinuese, ilustruar me
shembuj të ndryshores me përsëritje të pandryshuar.
Këta shëmbuj i lejuan një bibliotekari gjenial të
zbulonte ligjin themelor të Bibliotekës. Ky mendimtar
vuri re se të gjithë librat, sado të ndryshëm qofshin,
përmbajnë elemente të barabarta: hapësirën, pikën,
presjen, njëzet e dy shkronjat e alfabetit. Ai përmendi
një fakt që e pohuan të gjithë udhëtarët: në gjithë atë
Bibliotekë nuk ka dy libra njësoj. Nga këto premisa të
pakundërshtueshme ai nxori përfundimin se Biblioteka
është e plotë dhe raftet e saj ruajnë të gjitha shestimet e
mundshme të njëzet e ca simboleve ortografike (numër,
ndonëse shumë i madh, jo i pafund) d.m.th. gjithë ç’është
e mundur të shprehet, në të gjitha gjuhët. Gjithçka:
historia e hollësishme e së ardhmes, autobiografitë e
kryeengjëjve, katalogu besnik i Bibliotekës, me mijëra
e mijëra katalogë të rremë, paraqitja e pavërtetësisë së
këtyre katalogëve, paraqitja e pavërtetësisë së katalogut
të vërtetë, ungjilli gnostik i Basilides-it, komenti i këtij
ungjilli, tregimi i vërtetë i vdekjes tënde, përkthimi i
çdo libri në të gjitha gjuhët, ndërfutjet e çdo libri në të
gjithë librat.
janë njëzet e pesë simbolet e mjaftueshme të numëruara nga i
panjohuri (Shënim i autorit).
2
Dikur kish nga një njeri për çdo tri gjashtëkëndësha. Vetëvrasja
dhe sëmundja e mushkërive e kanë prishur këtë raport. Kujtimi i
një melankolie të papërshkrueshme: më ka qëlluar të udhëtoj për
netë të tëra përmes korridoreve e shkallëve të lëmuara pa takuar
asnjë bibliotekar.
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Kur u shpall se Biblioteka i kish të gjithë librat,
kundërpërgjigja e parë qe një lumturi ekstravagante. Të
gjithë njerëzit ndiheshin zotër të një thesari të paprekur
e të fshehtë. Nuk kish problem personal apo botëror
që të mos gjente zgjidhjen të shprehur diku: në ndonjë
gjashtëkëndësh. Gjithësia ishte e përligjur, gjithësia
befas kish fituar përmasat e pakufizuara të shpresës.
Në atë kohë u fol shumë për përligjjet: libra apologjie e
profecie që përligjnin gjithmonë aktet e çdo njeriu dhe i
ruanin për të ardhmen të fshehta të mrekullueshme. Me
mijëra të paduruar braktisën gjashtëkëndëshin e ëmbël
të lindjes dhe iu turrën shkallëve, të shtyrë nga qëllimi
i rremë për të gjetur përligjjen e tyre.
Këta pelegrinë grindeshin nëpër korridoret e ngushta,
lëshonin namatisje të pakuptueshme, kacafyteshin midis
tyre në shkallët hyjnore, flaknin në fund të tuneleve librat
mashtrues, vdisnin të rrokullisur poshtë nga njerëzit e
zonave të thella. Të tjerë shkalluan nga mendtë… Nuk
mund të mohosh ekzistencën e përligjjeve (unë vetë
njoh dy syresh që kanë qenë personazhe të së ardhmes,
personazhe ndoshta jo imagjinare), por kërkimtarëve
nuk u shkonte mendja se probabiliteti që njeriu të gjejë
justifikimin e vet, apo ndoshta edhe ndonjë variant të
rremë të tij, është pothuaj zero.
Shpresohej gjithashtu, rreth së njëjtës epokë, të hidhej
dritë mbi të fshehtat themelore të njerëzimit: origjinën
e Bibliotekës dhe të Kohës. Nuk është e pabesueshme
që këto të fshehta të rëndësishme të shpjegohen vetëm
nëpërmjet fjalëve njerëzore: nëse gjuha e filozofëve nuk
mjafton, Biblioteka shumëformëshe do të kish krijuar një
gjuhë të padëgjuar që duhej për to, me gjithë fjalorët e
gramatikat e saj. U bënë katër shekuj që njerëzit, me këtë
shpresë, shtrydhin gjashtëkëndëshat… Ka kërkimtarë
zyrtarë, inkuizitorë. Unë i kam parë tek ushtrojnë
funksionin e tyre: mbërrijnë gjithmonë të rraskapitur;
flasin për një shkallë pa shkallare ku sa s’thyen qafën,
flasin me bibliotekarin për galeritë dhe korridoret;
nganjëherë ata marrin librin që kanë më pranë dhe i
hedhin një sy për të gjetur fjalë të ndyra. Me sa duket,
asnjë prej tyre nuk shpreson të zbulojë gjë.
Shpresa e dalldisur u pasua, si zakonisht, nga
një ligështim shumë i madh. Siguria që ndonjë raft
i ndonjë gjashtëkëndëshi ndrynte brenda tij libra të
çmuar dhe që këta libra ishin të paarritshëm, dukej
pothuaj e padurueshme. Një sekt blasfemues propozoi
të ndërpriteshin kërkimet dhe të përziheshin shkronja e
simbole derisa të arrihej të rindërtoheshin, po t’i ndihte
fati, këta libra kanonikë.
Autoritetet u detyruan të nxirrnin urdhëra të
rrepta. Sekti u zhduk; por në fëmijëri kam parë pleq që
fshiheshin për një kohë të gjatë në nevojtore me disqe
të vogla metalike, në fund të një pavijoni të ndaluar dhe
imitonin dobët shthurjen hyjnore.
Të tjerë, përkundrazi, menduan se thelbësore ishte
të zhduknim veprat e panevojshme. Ata pushtonin
gjashtëkëndëshat duke paraqitur fletë-leje nganjëherë
origjinale, shfletonin me mërzi ndonjë vëllim dhe
dënonin rafte të tëra: pikërisht tërbimit të tyre higjienik,
asketik, ia detyrojmë humbjen e pamend të miliona
vëllimeve. Emri i tyre, kuptohet, urrehet pa masë, por
ata që qajnë “thesaret” e shfarosura nga tërbimi i tyre
harrojnë dy fakte tepër të njohura. Së pari, Biblioteka
është aq e madhe sa çdo gjymtim me origjinë njerëzore
nuk mund të jetë veçse i papërfillshëm. Së dyti, nëse
çdo ekzemplar është unik dhe i pazëvendësueshëm, ka
gjithmonë, meqë Biblioteka është e plotë, me qindra
mijëra faksimile pothuaj të përkryera që nuk ndryshojnë
nga libri i saktë, veçse nga një gërmë a një presje.
Ndryshe nga mendimi i përgjithshëm, unë mendoj
se pasojat e dëmtimeve të bëra nga Spastruesit janë
zmadhuar nga tmerri që kish ngjallur fanatizmi i tyre.
Ata i kish kapluar deliri për të shtënë në dorë librat
fantastikë të gjashtëkëndëshit Gjak të Kuq; libra me
format të zvogluar, të gjithëpushtetshëm, të ilustruar
e magjikë.
Një bestytni tjetër e atyre kohërave ka arritur deri
te ne: ajo e Njeriut të Librit. Mbi ndonjë raft të ndonjë
gjashtëkëndëshi, mendoj, duhet të ekzistonte një libër që
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është çelësi dhe përmbledhja e përkryer e të gjithë librave:
është një bibliotekar që e ka lexuar këtë libër dhe që i
ngjan një perëndie. Në gjuhën e kësaj zone ruhen ende
gjurmë të kultit blatuar këtij funksionari të hershëm. Në
kërkim të tij u organizuan shumë pelegrinazhe, që për një
shekull rrahën më kot horizonte nga më të ndryshmet.
Si ta përcaktoje gjashtëkëndëshin e nderuar e të fshehtë
që e mbronte? U propozua një metodë prapavajtëse: për
të lokalizuar librin A, shihej më parë libri B që do të
tregonte vendin e A-së; për të lokalizuar librin B, shihej
më parë libri C dhe kështu deri në pafundësi… Në këto
soj aventurash derdha edhe unë forcat e mia dhe harxhova
vitet më kot. Është e sigurt se në ndonjë raft të gjithësisë,
ky libër i plotë duhet të ekzistojë3; lus perënditë e harruara
që dikush – qoftë edhe i vetëm, para mijra vjetësh! – ta
ketë patur ndër duar dhe ta ketë lexuar. Po qe se nderi,
urtësia, dhe gëzimi nuk janë për mua, qofshin për të tjerë.
Rroftë e qoftë parajsa, edhe nëse vendi im është në ferr.
Le të poshtërohem e të bëhem hi, mjaft që Biblioteka
Jote e stërmadhe të gjejë kuptim te një qenie, te një çast.
Të pafetë pohojnë se absurditeti është rregull në
Bibliotekë dhe se pjesët me kuptim, (ose me njëfarë
lidhjeje) përbëjnë një përjashtim gati të mbinatyrshëm.
Ata flasin (e di) për “këtë Bibliotekë të ethshme, vëllimet
e pasigurta të së cilës rrezikohen parreshtur të shndërrohen
në të tjera dhe pohojnë, mohojnë dhe ngatërrojnë gjithçka
si një perëndi në jerm”. Këto fjalë, që jo vetëm tregojnë
sheshit rrëmujën, por edhe e ilustrojnë atë, provojnë
mirëfilli një shije të neveritshme dhe një injorancë të
pandreqshme. Në fakt, Biblioteka i përmban të gjitha
strukturat verbale, të gjitha ndryshimet që lejojnë njëzet
e pesë simbolet ortografike, por as edhe një absurditet
absolut. Është e kotë të vësh re se vëllimet më të mira
ndër gjashtëkëndëshat që drejtoj unë kanë për titull
Rrufe e krehur, Ngërç allçie dhe Axaxaxas mlô. Këto fjalë
pa lidhje në pamje të parë, kanë padyshim një shpjegim
kriptografik ose alegorik; një shpjegim i tillë është verbal
dhe, ex hypothesi, figuron që më parë në Bibliotekë.
Nuk mund të sajoj një varg të çfarëdoshëm gërmash,
për shembull:
dhcmrlchtdj
që Biblioteka hyjnore mos ta ketë parashikuar
tashmë dhe që të mos ketë një kuptim të tmerrshëm
në një nga gjuhët e saj të fshehta. Askush nuk mund
të nyjëtojë një rrokje që të mos jetë plot dhembshuri
e tmerr, që të mos jetë diku emri i fuqishëm i një hyji.
E përsëris: mjafton që një libër të jetë i përfytyrueshëm që të ekzistojë.
Vetëm ajo që është e pamundur përjashtohet. Për shembull: asnjë
libër nuk është gjithashtu shkallë, megjithatë padyshim ka libra që
diskutojnë, që mohojnë dhe që e tregojnë këtë mundësi dhe të tjerë,
struktura e të cilëve, ka ndonjë lidhje me strukturën e një shkalle.
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Të flasësh, do të thotë të biesh në tautologji. Kjo letër e
panevojshme e fjalëshumë që po shkruaj tashmë ekziston
në një nga tridhjetë vëllimet e pesë rafteve të njërit prej
gjashtëkëndëshave të panumërt – dhe përgënjeshtrimi
i saj gjithashtu. (Një numër n gjuhësh të mundshme,
përdor të njëjtin fjalor; në këtë apo atë leksik simboli
Bibliotekë do të marrë përkufizimin e saktë sistem
universal dhe i përhershëm galerish gjashtëkëndore, por
Biblioteka do të ketë kuptimin bukë ose piramidë ose një
kuptim krejt tjetër po qe se shtatë fjalët e përkufizimit
kanë tjetër kuptim.) Ti, që më lexon, a je i sigurtë se e
kupton gjuhën time?
Të shkruarit metodik, për fat të mirë, më heq mendjen
nga gjendja e tanishme e njerëzimit. Siguria që gjithçka
është shkruar, na kthen në hiç ose në fantazma… Njoh
zona ku të rinjtë përkulen para librave dhe lënë në faqet
e tyre të puthura barbare, pa zbërthyer dot një gërmë të
vetme. Epidemitë, përçarjet heretike, pelegrinazhet që
degjenerojnë në mënyrë të pashmangshme në hajdutëri,
kanë shfarosur popullsinë. Më duket se i kam përmendur
vetëvrasjet, çdo vit edhe më të shpeshta. Ndoshta jam
gabuar nga pleqëria dhe frika, por e parandjej se fara
njerëzore – e vetmja që ekziston – gati po shuhet, ndërsa
Biblioteka do të jetojë ngaherë: e ndriçuar, e vetmuar, e
pafund, krejt e palëvizshme, e armatosur me vëllime të
çmuara, e padobishme, e pandryshuar, e fshehtë.
Sapo shkruajta: e pafund. Nuk e ndërfuta këtë
mbiemër ngaqë më rrëmben retorika; them se është me
vend të mendosh se bota është e pafund. Ta mendosh
të kufizuar, do të thotë të postulosh se në ndonjë vend
të thellë, korridorret, shkallët, gjashtëkëndëshat, mund
të zhduken – gjë që është e papërfytyrueshme, absurde.
Ta përfytyrosh pa kufi, do të thotë të harrosh se numri
i librave të mundshëm, s’është aspak pa kufi. Problem i
lashtë, për të cilin unë këshilloj këtë zgjidhje: Biblioteka
është e pakufizuar dhe periodike. Po të kish një udhëtar
të përjetshëm që do ta përshkonte në një drejtim të
çfarëdoshëm, shekujt më në fund do t’i mësonin se
të njëjtat vëllime përsëriten gjithmonë në të njëjtin
çrregullim – që, i përsëritur, do të bëhej një rregull:
Rregulli. Vetmia ime ngushëllohet me këtë shpresë të
hijshme.4
Letizia Alvarez de Toledo vuri re se kjo Bibliotekë e madhe ishte e
padobishme: do të mjaftonte në fund të fundit një vëllim i vetëm, me
format të zakonshëm, i shtypur me shkronja nëntëshe ose dhjetëshe,
që do të përmbante një numër të pafund fletësh të holla sa s’bëhet.
(Cavalieri, në fillim të shekullit XII, shihte në çdo trup të ngurtë,
mbivendosjen e një numri të pafund planesh.) Përdorimi i këtij
vedemekum-i të mëndafshtë s’do të ish i lehtë: çdo fletë e dukshme
do të ndahej në fletë të tjera; e pamendueshmja faqe e mesit nuk do
të kish anë të prapme.
4
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