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nga Virion Graçi

1988 / “Zogu i ëndrës” dhe “Rekuem”
Dalin dy poema të panjohura, në 

dorëshkrim, të Frederik Rreshpjes

Fondit poetik të Frederik Rreshpjes i shtohen edhe dy poema të panjohura, në dorëshkrim, ruajtur nga bashkëvuajtësi i 
poetit, Mehmet Bejko, i cili ia ka besuar për botim shkrimtarit Virion Graçi. Krijimet i përkasin vitit 1988; njëra me titull 
“Zogu i ëndrës”, poemë kushtuar Reginës së vogël, dedikim për vajzën e mikut të tij, dhe tjetra është “Rekuem”. Për herë 
të parë botohen në ExLibris, të plota, të dyja poemat

Para disa ditësh më erdhi një shënim nga z. Mehmet 
Bejko i cili donte të më besonte për botim e shpërndarje 
dy krijime të panjohura të Frederik Rreshpjes, të cilat 
ai i kishte mbajtur mes dokumenteve të veta që nga viti 
1988. Mik e bashkëvuajtës me F. Rreshpjen dhe poetin 
tjetër, Pano Taçin, Meti, siç e thërrasin shkurtimisht, 
e dinte vlerën dhe rëndësinë e dorëshkrimeve, paçka 
se vetë autorët, ca nga natyra e shkujdesur e ca prej 
dallgëve të ashpra të jetës, nuk tregonin kujdesin e 

duhur për t’i ruajtur krijimet e tyre, por për t’i fshehur 
nga sytë e njerëzve të lig, bashkëpunëtorë të organeve të 
dhunës asokohe. Nga P. Taçi më dhuroi letërkëmbimin 
e para viteve ’90 që kishin pasur, diçka vërtet prekëse 
dhe kërshërore njëkohësisht; nga Fredi - dy poema: 
“Zogu i ëndrës” – poemë kushtuar Reginës së vogël, 
frymëzuar nga vajza me të njëjtin emër e një mikut të 
tij, dhe “Rekuem”, e së njëjtës periudhë, e cila ka, si edhe 
poema “për Reginën”, dhimbje e densitet kuptimor 

prej kryevepre poetike. Nuk po zgjatem tani duke i 
analizuar këto krijime të vyera që botohen për herë të 
parë; desha vetëm sa t’u tregoj lexuesve historikun e 
shkurtër të mbijetesës e të kthimit të tyre në fondin e 
zgjedhur të poezisë shqipe nëpërmjet ExLibris, sikurse 
të falënderoj edhe një herë mikun e poetëve e të poezisë 
në përgjithësi, z. Met Bejko, për përmbushjen me 
besnikëri të kontratës shpirtërore që kishte me artistët 
tanë të fjalës së bukur.

ZOGU I ËNDRËS

(Poemë për Reginën e vogël)

Erdhi zogu i ëndrës
Dhe ra në një degëz gjumi.

* * *
Moj Regina, moj vajz e vogël.
Mbledh lule një nga një dhe bën një qiell.

* * *
Ja: babi kokën ka mbështetur
Rrëzë drurit të lashtë, të rëndë
Ku zogu i Ëndrës këndoi.

1

Vinte një hata e zezë në qiell.
Pikë-pikë rrëzoheshin yjet mbi mjegulla.
Dhe tunxhi i horizontit gjëmonte.

* * *
Pastaj qelqi i dritës u thye,
Përgjaku zërin tim.
Pastaj shtiva tri herë.
Qetësi.
Tri herë natë.

* * *
Mu bë vetja Orfe. Mu bë
Se mbanja akoma në duar
fytin apo zërin e prerë.

* * *
Nga dritarja foli Regina: 
- Dil nga ëndra babi! Eja!
Por zogu fluturon, fluturon.

* * *
Duke më dërguar gjith këto vuajtje
më ke nderuar, më ke bërë titan.
O Zot. Po përse më uren kaq shumë?
Unë jam një titan i qetë!

* * *
Më bëre Promete dhe më ha mëlçinë
nën këmishën prej teritali.
Më mallkon.
Ngre tërë perëndit kundër meje. Edhe
dhjetorin.

* * *
Megjithatë ti je Zoti im,
Por të lutem:
Lërmë të shoh fëmijën tim.
Amin!

2

Tri herë këndoi korbi në mesnatë.
Nuk kishte bust Pallade.
Ishte vetëm një dërras e thyer, indiferente 
ndaj pranverës.

* * *
Ç’më thua? i fola,
Nuk jam nga fisi i poetëve. Nuk jam Edgari. 
Ti je korb. A e din si i rreh krahët era
Kur zbret e lirë nga grykat e larta?
Këtë më thuaj dhe asgjë më.
Edhe në qofsh Sibila. Kurrë më!

* * *
Më the se era u bie zilkave në dritaren 
time...
Abazhuri, si një agim i vogël mbështjell Reginën.
Ajo po fle!

* * *
Më thua që çeli Trëndafili që mbolla te porta
Çeli ca zogj të vegjël. Vallë, a kam për të arritur 
Ta dëgjoj portën time të këndojë?

* * *
Më mori malli.
Dua të shkoj dhe ta vë vetë në gjumë vajzën time,
Fëmijën time të artë.

Athere ndofta do të jem i lumtur më në fund.
Bile ndofta kurrë s’kam për të vdekur.
Se unë kam kapërcyer gjëra më të 
vështira se vdekja.

* * *
Tri herë këndoi korbi pas mesnate
Dhe kurrë më.
Hëna vështronte në xham.
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Mik e bashkëvuajtës me F. Rreshpjen 
dhe poetin tjetër, Pano Taçin, Meti, siç 
e thërrasin shkurtimisht, e dinte vlerën 
dhe rëndësinë e dorëshkrimeve, paçka se 
vetë autorët, ca nga natyra e shkujdesur 
e ca prej dallgëve të ashpra të jetës...

* * *
Korb, i thash, ç’më thua kështu pas mesnate,
me zërin tënd tri herë të mallkuar?
Dhe asgjë më.

3

Një natë dëgjova këngën e vdekjes!
Nga qielli vjen ky zë? Thash se mos 
këndoi vet Zoti.

* * *
Zot, mos e thuaj! Mos më këndo mua
tmerre të tilla për Reginën, i thashë.
Se nëqoftëse qielli yt ësht tepër i lartë,
Zemërimi im është akoma më i lartë.

* * *
Shiko si jam llahtarisur.
Djersita gjak. Jam bërë djall, o Zot!  
Falëm, por mos e zgjo
tërbimin e robit tënd.
Amin.                          

* * *
Ti fli, moj bijë! S’ka gjë.
Çdo prind shikon ëndra të tilla.
Natën e mirë.

4

Tani dua të të them 
Të fundmen gjë që ëndrova:

* * *
Ishte një hënë prej druri,
Një shtëpizë e vogël. Ne 
Strukeshim në prrallën prej xhami
Herë-herë dalim në qiell e prekim 
varakun e yjeve.
Herë-herë futemi në det, te shtëpitë 
e peshqve.           

* * *
U biem tinëz zilkave prej smeraldi:
dang-dung!
Bëjmë sikur jemi të lumtur por një kujtim 
I bie me shpatë lumturisë.

EPILOG   
       

Tani po pres më gëzim që të mplakem 
moj bija ime,
Vetëm që të ritesh ti.
Bota do të bëhet e madhe
Dhe do të vijë dashuria, duke trokitur 
Derë më derë.

Kështu, moj bijë këndoi zogu i ëndrës.

S’e di në isha zgjuar. S’e di
Në këputa degëza gjumi.
Rrëzë drurit të lashtë, të rëndë, 
I mbledhur mbi plagët e mia.

REKUEM

1

U ndamë!
Mes nesh 
Krisi dhe u thye mermeri i dashurisë.
Ishte një natë biblike,
Një vrull yjesh;
Ishte dhe një shi i verbër që trokiste 
si Homer mbi asfalt,
Dhe një hënë e shuar si një zjarr që 
e harruan engjëjt-barinj,
Dhe lamtumira e gjetheve të verdha
Dhe qetësia – kafsh e plagosur në 
këmbët e qytetit
Dhe kupola e botës: Pikëllimi im.

2

Po mbledh mermerin e dhimbjes sime 
aty-këtu 
Si arkeologët duke rindërtuar
Ditët e kaluara.
Eja! 
Largoj rërën e kohës,
mbledh shpirtin tim 
copë-copë.

3

O! Duke të pritur ty
Çeli lule druri i portës.
Dhe zogjtë e zërit tim fluturuan.

Duarkryq mbi heshtjen time
Sa bota të kam pritur ty.
Ku je?

Kështu vjen mbrëmja.
Pastaj hëna hap një tunel në erësirë.
Pastaj agimi i rëzon muret e natës.
Pastaj dergjet dita si peshk mbi rërë.
Dhe përsëri perëndimi dergjet si kufomë reshë.
Dhe përsëri vjen mbrëmja e lashtë sa bota.
Dhe kështu ikin ditët pa ty.
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Kur të vdes, njeri s’do më qajë.
Po mundet të thonë: 
Shkoi ky rëmujaxhi.
Ah! Vetëm nëna duarkryq mbi varr
Do qaj në vetmi.

Moj nëna ime, e dhembshura ime,
Sa shumë ke vuajtur pas meje.
Udhëve tërë jetën si qyqe baladash.
Mbështjellë me të zeza
Si e mbështjellë me pikëllimin e tërë
 njerzve.

9

Mbrëmë qeshë te shtegu ynë
Trishtim. Mërzi.
(Mbi frona, kështu
me bijat e saj flinte vetëm vetmia.)

Shelg, i thashë, i dashuri im!
Sa herë me duart e gjelbra na ke mbuluar.
Në kujtesën e gjetheve,
Në netët me shi,
a të është shfaqur fytyra ime e harruar?

Jam i vetmuar, i dashur! Po ik.
Pas meje
Si qen më ndjek vetmia me bijat e saj: 
Trishtimi, mërzia. Lamtumirë!

10

Po endem nën gërmadhat e ditëve 
të shkuara.
Rrënoja. Pirgje të rrëzuar: 
muaj, mote.

Ç’është kështu?
Është rëzuar Babilonia 
por kurrë
Asnjë arkeolog nuk e ka qarë me lotë.

O Zot! Bëmë dru dhe merri
Gjethet e mia një nga një.

11

Po dal nga kjo këngë,
Nga këto kollona të thyera,
Nga ky tempull i rrëzuar.
Shpirti im tërë plagë kullon gjak
Shikomëni: 
Unë 
Po vi që nga shëmbja e Trojës
Unë kam dalë nga gërmadhat e 
shtatë mrekullive të botës.

Dhe se bëri Zeusi Olimpik këtë hata
As Hefesti, as Çezari s’e bëri.

Ja, në vend të strategve dhe perëndive
diku larg po ikën
një vajz e bukur me flokët ngjyrë dielli.

12

Lamtumirë!
Dëgjoni rekuemin tim dhe largohuni!
(Po, kujtomëni mua!)
Si një beduin i lodhur, po ik!

Është vonë!
Lamtumirë dhe ti moj kënga ime e 
trishtuar.

O ju të braktisurit, 
më prisni!
Ju udhëtarët e vonuar, po vij!..

Dy poema: “Zogu i ëndrës” 
– poemë kushtuar Reginës së 

vogël, frymëzuar nga vajza me 
të njëjtin emër e një mikut të 
tij, dhe “Rekuem”, e së njëjtës 

periudhë, e cila ka, si edhe poema 
“për Reginën”, dhimbje e densitet 
kuptimor prej kryevepre poetike. 

4

Ishte njëherë... (Po kjo s’ësht legjendë!)
Mbanja mbi sup krahun tënd lakuriq.
Puthja syt e tu.
Duart e mia, si druri i hardhisë,
gjelbëronin mbi ijët e tu gati për tu bërë nënë.

Unë isha për ty gjithçka. Isha streha jote
Ku ti preheshe në qetësi.

Pikë-pikë tani rjedh shiu mbi strehëz!
Ku je?
Jo. Jo, duhet ta dini, kjo nuk është legjendë!

5

Si më braktise kështu?
E ke ditur se dita pa ty s’ka kuptim;
As hëna as dielli që tunden në qiell si 
gjëja më absurde;

Dhe udhët janë kot: s’të çojnë gjëkundi!
E ke ditur se pa ty qyteti është bosh si në 
ditën e parë të krijimit të botës.
Katër horizontet varen si tabllo të dështuara.
Dhe dreka ri si një gardian te guzhina.
Ja dhe krevati im ku kam për tu varosur 
përsëri sonte.
Ja dhe dhëmja ime që s’vdes kurrë.

Të gjitha këto i ke ditur e megjithatë më le.

6

Ktheu e dashur!
Të shoh duart e tua, sytë e tu. Më mori malli.
Të kalojm dorpërdore mes qytetit
Si dy marsianë të ardhur nga kozmosi i 
dashurisë.
Do të këndoj për ty, gjithçka do të shndrohet 
në kitarë.

Zërin tim të bërë kurorë
Po vë te këmbët e tua.
Ti je perëndesha ime. Bekuar qoftë
Gjiri yt ku unë mbështeta kokën.

7

Ktheu!
Po rri si skllav para Portës së Pikëllimit
Ditë e natë.
Ndiej si po kthehem në bronx.
Ndiej daltat mbi ballin tim, mbi sytë e mi.
Ku së shpejti do të mbijë bari.

8

Dhe në vdeksha, kënga ime u bëftë selvi
Ku rinë zogjtë si rimat në vargje.
Rufetë e lira, si vargu im
Thefshin mermerin e ftohtë të varrit.
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NJË KAFE E PIRË 
SË LARGU

Postmortum/Një ese e panjohur për publikun shqiptar e shkrimtares Elvira Dones, shkruar në vitin 
1999, kushtuar poetit Jamarbër Marko, - e ribotojmë në homazh për poetin që u nda nga jeta më 4 
shtator 2010

nga Elvira Dones

Këtë bisedë do ia kisha bërë – ndoshta – poetit 
Marko përpara një filxhani kafeje. Sikur ta kisha 

takuar kohë më parë, atëherë kur lexova librin e tij 
“Rastësisht me dashje”. 

Një pjesë të kësaj bisede me të e kam filluar madje 
edhe më qëmotshëm, rreth dymbëdhjetë vjet më parë, 
kur unë sapo kisha dalë nga bangat e universitetit dhe ai 
nga hekurat e burgut. Rastësia e solli që të punonim në 
të njëjtën qendër pune, në të atëhershmen Kinostudio 
“Shqipëria e Re”. Por unë isha një çupëlinë që qëndronte 
mbi kalë, bëja pjesë në fitimtarët – në mund të kishte të 
tillë nën thembrën e një diktature – kurse ai rreshtohej 
padyshim në humbësit. Ishte i dënueshëm, edhe pse 
dënimin fizikisht ndërkohë e kishte shlyer. Pse e kishin 
dënuar?, pata pyetur shpesh me kureshtjen e pacipë të 
një njëzetekatërvjeçareje, ç’paska bërë kaq të rëndë? 
Askush nuk më dha përgjigje. Ndërdyshazi, mes dëshirës 
për ta gjykuar ashpër dhe tmerrit që t’i përmendnin 
edhe emrin, zgjidhnin një rrugë të tretë, ”miqësore”, 
më këshillonin të mos merresha me të, pse kruhesha 
kot?, tani ishte veç një punëtor ngarkim-shkarkimi e 
aq, atë që kish bërë e dinte Partia, e cila zemërgjerë si 
ngaherë, po i jepte një dorë të rehabilitohej. Mos i prish 
punë vetes për mustaqet e Çelos. Kështu, mos i fol që 
të jesh në rregull. Dhe njerëzit nuk i flisnin. E ai, një 
djalë i hijshëm me pamjen prej eremiti, ngarkonte e 
shkarkonte dekore, tulla, thasë gjithfarësh rrethuar nga 
punëtorët e tjerë gjysmanalfabetë stomakgroshë. 

Jamarbër Marko, poeti i mbështjellë nga një 
heshtje abisale, me të cilin nuk shkëmbeva dot kurrë 
më shumë se katër përshëndetje të thata, duke ndryrë 
kyç përbrenda dëshirën se një ditë do rrokullisnim mbi 
tavolinë lume fjalësh përpara një filxhani kafeje. 

Ndaj kur themeluesi e drejtuesi i kësaj reviste A. 
Kyçyku, më ftoi të shkruaja një artikull shoqërues për 
poezitë e Markos që kish përkthyer në rumanisht, nuk 
mendova dy herë. Ja ku ishte rasti ta pija së largu atë 
të bekuar hidhësi, pa rrezikuar të shpjegoja keq e t’i 
ngatërroja fjalët me zërin ngatërrestar. Kështu, bardhë 
mbi të zi, këto pak rreshta nuk janë gjë tjetër veç një 
deklaratë dashurie: dashurie letrare, njerëzore, mërgimtari. 
Pasi jemi të gjithë mërgimtarë ne shkrimtarët, mërgojmë 
nga vetja e nga bota, e vetmja hapësirë ku ndjehemi në 
shtëpi është karta. Ekzistojnë shumë mënyra për ta nxirë 
këtë të fundit. Jamarbër Marko është nga ata që e nxijnë 
në mënyrë të mrekullueshme, mban penën në dorë në 
mënyrë mjeshtërore. Dhuntia e tij poetike dhe njerëzore 
është e larë nga një ndershmëri e plotë e plotësuese. 

Jau kam falur ditën kur më dënuat me vdekje.
Jau kam falur orën kur vuajta çmendurinë.
Jau kam falur minutën kur dashurova gënjeshtrën. 
Do hakmerrem për sekondën kur më bëtë Zot.

Mendoj se në poezinë shqiptare moderne, Marko 
zë një vend krejt të veçantë. Shumë larg, do të thosha 
në antipod të shpërthimit të poetërimit shqiptar 
post-diktaturë emfatizues e shpesh të zbrazët nga 

domethënie përmbajtjeje apo estetike, vepra e tij në 
lexim të parë duket e çmishëzuar, sintetizuese, racionale, 
vertikale. Por vetëm në lexim të parë e mendjelehtë, dhe 
vetëm për kë poezinë është në gjendje ta konsiderojë 
një grumbull të zhurmshëm epitetesh-tullumbace. 
Gjë që ndodh rëndom aty ku mungon një “shtrojë” 
e vërtetë edukimi modern poetik e letrar, siç është 
rasti i Shqipërisë, ku lexuesi kaloi nga pseudolirika 
diktatoriale pesëdhjetëvjeçare, në një hapje të pa kriter 
ndaj çdo “dhurate” ofruar pa kursim nga perëndia 
helmuese e konsumizmit të tipit merr tre e paguaj dy. 
Që në marramendjen e tranzicionit shqiptar u kthye në: 
merr dhjetë e paguaj një. Por një çfarë? Një Jokulturë, 
madje harrim e përbuzje edhe ndaj traditës më të mirë 
të letërsisë së këtij vendi, që historikisht ka prodhuar 
pena të shquara. Një Joletërsi – librat në Shqipëri 
vazhdojnë të blihen pak – tani lakmohen horoskopët, 
letërsia pornografike, romanet ngjyrë rozë me ofshama 
debilësh, Playboy – mjaft me gjëra serioze, kemi vuajtur 
shumë nga serioziteti. E natyrshme, mbas 50 vjet ferri. 
Një popull i tërë, plakur pa bërë kurrë fëmijën, kish 
nevojë të kthehej në një puerilitet çlirues. Nuk donte të 
mendonte e ndjente më, të ndjesh do të thotë të vuash. 
Pra le të hedhim vallen e të marrit, deri sa të na pëlcasë 
edhe ky pak tru i shëndetshëm që na ka mbetur. Pastaj 
shohim e bëjmë. 

Por vallja e çmendur e të konsumuarit të mendjes 
nuk të lë të shohësh e të bësh, pasi të çmerit shpresën, 
asgjëson traditën, vret shijen e së bukurës, thërrmon 
mendimin racional dhe shëmton ndjenjat e holla. 

Dhe këtu hyn roli i madh i disa penave-urë të 
letërsisë së sotme shqiptare, midis të cilëve zë një vend 
të shquar poeti Marko. Këto pena shërbejnë për të 
lidhur traditën e njëhershme me kohët moderne, por 
pa injoruar e fshirë ferrin e pesë dekadave të diktaturës. 
Pasi kjo e fundit ka ekzistuar, është ende brenda kujtesës 
shqiptare, ajo është Thelbi i Dhimbjes së shqiptarisë 
moderne. Këto pena zgjojnë delikatesën e sopitur të 
popullit, bëjnë që kjo kujtesë në vend që të harrojë 
vetveten, të ushqehet me dhimbjen pikë e nga një pikë, 
si një antidot i helmit, për t’u shëruar krejtësisht prej tij, 
e jo për të vdekur. Marko, në poezinë Te kuçedra thotë: 

Mos e ngjyeni këtë kështjellë drite 
Gjurmë të zbathura arrijnë deri këtu. 
Mos e hidhni këtë bukë të hidhur 
Gjurmë të zbathura arrijnë deri këtu. 
Kërkoni që mendimet të varen? 
Fytyra, fytyra arrijnë deri këtu. 

Fytyra-dritare e shpirtit të poezisë së Markos është 
e ndritshme e delikate, akuzuese e pajtuese, optimiste 
e thellësisht e trishtuar njëkohësisht. Poezia e tij është 
pararendëse e dhimbjes së tij të brendshme, por jo për 
këtë patetike apo viktimiste. Ai ecën së bashku me 
vargjet, i lind ata e thith qumësht jete prej tyre. Është 
poeti tipik i kalvareve të kësaj epoke: vetmitar, këqyrës 
i jetës më shumë se pjesëmarrës, i kthjelltë ndaj së 
ardhmes që e pret, optimist i kujdesshëm, më shumë se 
pesimist i pakorrigjueshëm.

Kthehem nga lufta me plagë të mbyllura 
Dhe gjej plagë të reja të freskëta
Me luftë mund të mbyllen përsëri. 

Vargjet e tij janë të lira nga rimat, besnike ndaj një 
ritmi të brendshëm të pagabueshëm, të ngjizura me 
një harmoni sensuale të tillë që nuk të krijon askurrë 
ndjenjën e teprisë. Poezia e tij nuk vel. Nuk rreh ujë 
në hava me fraza të pakuptimta dhe manierizëm, aq 
të dashur për pseudopoetët që tentojnë të peshkojnë 
në kohë të turbullta, me qëllimin e vetëm që të zënë 
ndonjë “vendth” në ndonjë antologji të dorës së dytë 
shkruar nga njohës të letërsisë po aq vilanë sa ata. Kjo 
është edhe arsyeja pse vargjet e këtij poeti do jetojnë, 
do bëjnë shkollë mes brezit të ardhshëm të poetëve 
shqiptarë e ballkanikë, kur kjo poezi dhe etikë letrare, 
e pasur dhe e dendur me faqe të mrekullueshme, të 
“shtrydhë” duke hedhur tutje disa lëngje të tepërta, që 
rrjedhin nga një vështrim i tipit: sa më e trashë dhe 
madhe të jetë fjala, aq më e mirë është poezia. 

Në udhë hapi do jetë imi. 
Në jetë fryma do jetë imja. 
Sa dëshirë në vdekje lulet t’i shpija vetë. 

Esenciale. E kulluar. Frymëmarrëse. Simotër e 
poezisë më të shquar evropiane, me një forcë tronditëse 
tipike ballkanase njëkohësisht. Baraspeshë, ndërthurje 
mjeshtërore e dy stileve artistike. Nuk duhet më shumë 
për të bërë një poezi të bukur. Por duhet natyrisht 
dhuntia natyrore dhe njerëzore, duke u kthyer në fjalët 
që shkrova në fillim. Dhe këto të dyja Jamarbër Marko 
i ka me bollëk. 

Dhe këtu ndalem, pasi nuk dua që ky shkrim të 
marrë formën e një disertacioni teorik plot kaçurrela. 
Nuk dua as të citoj këtu vargje të tjera të poetit. Ato 
duhen shijuar siç i ka përkthyer shkrimtari A. Kyçyku. 
Doja vetëm të falënderoja J. Markon për praninë e tij 
në poezinë shqiptare. Penë të mbarë, poet!

Ticino, Zvicër
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“ - Dëgjoni, zoti Krevel, - e ndërpreu baronesha, tepër 

e shqetësuar për të qeshur…”. 
Ç’është kjo shprehje e stisur “tepër e shqetësuar për të 

qeshur”?!
Në një fjali të faqes 18, fqinjësia e fjalëve lexuesin e 

lë pa mend se s’i bie dot në të se çfarë ka dashur të thotë 
përkthyesja:

“Tridhjetë e dy vjet ndershmëri, besnikëri femërore nuk 
do të bien nga goditjet e zotit Krevel…”

Se në ç’mënyrë dashkan të bien vitet nga goditjet e zotit 
Krevel, këtë vetëm përkthyesja mund ta marrë vesh, se 
lexuesi i hutuar s’është në gjendje të kuptojë asgjë.

“Kurrë një njeri i guximshëm nuk do të vdiste nëse 
kishte me vete një farë kapitali me durim” (f. 57).

Mos ndoshta përkthyesja ka dashur të thotë … nëse 
kishte vënë njëfarë kapitali me durim?! Veç kësaj, fjalën 
njëfarë e ka shkruar gabim: një farë. Kjo fjalë nuk shkruhet 
e ndarë, sepse ajo përdoret së bashku me një emër 
për të shënuar vend, kohë, veprim a diçka tjetër të 
papërcaktuar mirë, që nuk dihet a nuk saktësohet me 
përpikëri, si p.sh.:  në njëfarë kohe, në njëfarë vendi, në 
njëfarë mënyre, në njëfarë mase, me njëfarë krenarie. 

Për emrat e huaj që hasen në roman, përkthyesja 
nuk e njeh sistemin e lakimit të gjuhës shqipe, 
ndërkohë që sipas rregullave të drejtshkrimit, emrat 
e huaj i nënshtrohen sistemit të lakimit. Ja një rast 
konkret se si përkthyesja vepron gabim:  

“Një ditë më pas… zonjusha Fisher u informua mbi 
profesionin e skulptorit. Nga pyetjet e shumta, arriti të 
zbulonte laboratorin e Florent dhe Shanor (f. 58).  

Me ç’të drejtë përkthyesja nuk i vendos këta dy 

emra në rasën gjinore: …laboratorin e Florentit dhe të 
Shanorit. Veç kësaj, në vend të parafjalës mbi duhet 
përdorur parafjala për dhë në vend të shprehjes nga 
pyetjet e shumta duhet përdorur shprehja pas pyetjeve të 
shumta.

Gratë e asaj kategorie kanë sedrën e tyre, duan ta shohin 
të realizuar pushtetin e tyre, nuk e falin virtytin që nuk i 
ka frikë, ose që lufton kundër këtyre grave” (f. 203)

Si u dashka kuptuar fjalia … nuk e falin virtytin 
që nuk i ka frikë..?. A është në gjendje përkthyesja t’ia 
shpjegojë lexuesit se në ç’mënyrë virtyti luftuaka kundër 
grave?!

“Megjithëse e kishte marrë me qira gjithë pallatin, ai 
banonte vetëm katin e nëndheshëm” (f. 261).

Në këtë fjali, foljen banoj përkthyesja e përdor si folje 
kalimtare, e cila në gjuhën shqipe s’përdoret kurrë si e tillë.

Këto ishin vetëm disa nga sondazhet që i bëra 
përkthimit të romanit të Balzakut që është njëra nga 
veprat e korpusit të famshëm të krijimtarisë së këtij gjeniu 
të letërsisë botërore. Përkthimi i kësaj vepre që kam në dorë, 
është botuar në vitin 2002. Nuk figuron emri i korrektorit 
letrar. Përkthimi e ka emrin e një redaktoreje, e cila, ashtu 
si edhe përkthyesja, nuk ka punuar me seriozitetin e duhur 
për të mos lejuar lajthitje kaq serioze që nuk e nderojnë 
emrin e tyre, si edhe emrin e shtëpisë botuese që e ka hedhur 
në qarkullim. Prandaj është e domosdoshme që ky roman 
duhet të ripërkthehet në respekt të padiskutueshëm të 
autorit të tij të madh.

Romani i dytë ka për autore një shkrimtare të talentuar 
dhe shumë të njohur në tregun ndërkombëtar të librit. Kjo 
është shkrimtaria e re irlandeze Sesilia Ahern (Cecelia 
Ahern - 1981), autore romanesh me temë dashurie. Para se 

t’i hynte krijimtarisë letrare, ajo pati përfunduar fakultetin 
e gazetarisë. Në moshën 21 vjeçare, shkroi romanin e parë 
me titull “PS, I love you” (P.S.  Unë të dashuroj). Vepra 
e njëmbëdhjetë e saj me titull “How to fall in love” (Si të 
biesh në dashuri) është botuar në vitin 2013. 

Unë jam ndalur në përkthimin e një romani të saj, të 
cilin ajo e ka botuar në vitin 2008. Romani titullohet 
“Dhurata” (The Gift). Nuk figuron as emri i redaktorit, 
as emri i korrektorit të përkthimit. Përkthimi ka dalë nga 
shtypi po në të njëjtin vit. Që në fillim nuk më pëlqeu niveli 
i përkthimit. Këtu jam ndalur vetëm në disa shembuj që 
janë më domethënës për cilësinë e dobët të tij:

“Ai thuajse prishi përqafimin të grushtonte ajrin dhe të 
thërriste me hare, sepse për të parën herë në një kohë të gjatë 
ai ndjeu se ajo la luftën me të” (f. 184).

Një frazë kjo me përmbajtje “të shushatur” që hajde ta 
marrësh vesh se çfarë ka dashur të thotë përkthyesi. Se si u 
prishka përqafimi, këtë vetëm përkthyesi mund të jetë në 
gjendje të kuptojë. Me shprehjen la luftën me të mundet që 
përkthyesi ka dashur të thotë hoqi dorë nga lufta me të, në 
kuptimin nga përplasjet (nga sherret, nga zënkat) me të.

Ja edhe një tjetër frazë, e cila lexuesit i krijon 
përshtypjen sikur ndodhet në një pyll të errët ku nuk di se 
si të orientohet:

“Ishte sikur ata ishin edhe një herë në Krishtlindjen 
e parë që kishin kaluar bashkë, ulur pranë pemës së 
Krishtlindjeve në shtëpinë e prindërve të saj në Galuej, 
maçoku i mbledhur kutullaç në jastëkun e tij të preferuar 
ndanë zjarrit, qeni i marrosur disavjeçar, shumë në këtë 
botë, jashtë në oborrin e prapmë, që i lehte çdo gjëje që 
lëvizte ose jo” (f. 185).

Do të ishte shumë interesante sikur përkthyesit të këtij 
libri t’i drejtohej pyetja: 

 - Ore zotëri, pas përkthimit të çdo fjalie, a e ke marrë 
mundimin t’i kthehesh e ta lexosh se si tingëllon në gjuhën 
shqipe? 

Se, normalisht, edhe ata që përkthejnë një rregullore 
ushtarake, me siguri që i rikthehen materialit për ta lexuar 
se si tingëllon në gjuhën amtare. 

“Ai mendoi për pjesën tjetër të vetes, përjashta dhe të 
dehur, ka të ngjarë duke shkatërruar këtë marrëdhënie të 
rikrijuar me të shoqen, duke shkatërruar ndreqjet që u desh 
atyre të dyve kaq shumë kohë t’i bënin” (186).

Lexuesi i nderuar, për të cilin përkthyesi duhet të ketë 
shumë respekt, pa përmendur autorin që po e po, si mund 
të orientohet në këtë frazë kur ajo tingëllon si një mishmash 
i vërtetë?

“Në kundërshtim me filxhanin e kafes që në atë çast 
qe vënë pak centimetra larg nga hunda e tij, ai ishte më i 
mësuar me tingullin e një shkarkimi tualeti që vepronte si 
thirrje zgjimi” (193).

A mund të ketë durim lexuesi të vazhdojë të ndjekë më 
tej  shtjellimin e ngjarjeve të romanit kur fraza të tilla ia 
bëjnë mendjen dhallë?

“Iu kthye ecja me hap të zhdërvjellët, dora e tij e 
majtë rastësisht e vënë në xhep, dora e tij e djathtë duke u 
lëkundur lirshëm anash në sinkroni me hapin dhe gati t’i 
përgjigjej telefonit ose të shtrëngonte një dorë në çdo çast të 
mundshëm” (199).

Këtë frazë përkthyesi e ka lënë pezull.
“Nga një libër i përkthyer, - thotë Vedat Kokona, - në 

poezi apo në prozë - lexuesi pret që ky libër t’i interesojë, 
ta tërheqë, ta prekë, t’i flasë për të vërtetën që ngërthen 

Shembja e diktaturës komuniste dhe  vendosja e 
pluralizmit në vendin tonë, domosdo që do të sillnin 

ndryshime edhe në fushën e përkthimtarisë. Edhe këtu 
do të viheshin re dukuri të tilla, të panjohura më parë, 
si fitimi, komercializmi, konkurrenca etj. Kjo bëri që të 
hapeshin shumë shtëpi botuese dhe përkthimi, në krahasim 
me botimin e veprave origjinale, të zinte hapësira shumë 
më të mëdha në ushtrimin e biznesit të tyre. 

Në këto kushte, etja e shtëpive botuese për përkthime 
ishte jashtëzakonisht e madhe. Po ashtu edhe e përkthyesve, 
qoftë të atyre me nivel të lartë përgatitjeje shkencore që në 
periudhën e diktaturës komuniste, qoftë edhe të atyre më të 
rinjve, mes të cilëve disa syresh  nivelin e një përgatitjeje të 
tillë e kishin të diskutueshëm. Tani publiku shqiptar nuk do 
të mjaftohej më vetëm me leximin e veprave të përkthyera 
apo të ripërkthyera të autorëve klasikë amerikanë, anglezë, 
francezë, gjermanë, italianë,  japonezë, rusë, spanjollë 
etj., por do të kishte në dispozicion edhe vepra të autorëve 
të ndaluar nga diktatura komuniste, si Beketi, Borhesi, 
Folkneri, Jonesko, Kafka, Kamy, Kortasari, Prusti, 
Uajldi, Xhojsi etj., etj.

Në këtë turr të papërmbajtur për të përkthyer sa më 
shumë, disa shtëpi botuese, të kapluara nga etja për fitim, i 
lejuan vetes gabime të pafalshme, duke nxjerrë nga shtypi 
përkthime me nivel të dobët, në të cilat aty-këtu nuk 
figuron as emri i redaktorit, as emri i korrektorit letrar e le 
më pastaj emri i korrektorit teknik. Në këtë mes kishim të 
bënim me mungesë të theksuar respekti qoftë ndaj autorit të 
veprës origjinale, qoftë ndaj shijes së lexuesit.

Mes librave që më kanë bërë përshtypje për nivel të 
dobët përkthimi, jam ndalur në dy prej tyre. Këto janë dy 
romane. Njëri ka për autor një klasik të shquar të letërsisë 
botërore, siç është Balzaku, kurse tjetri i përket penës së 
një shkrimtareje të talentuar të ditëve tona. Romani i 
Balzakut titullohet “Kushërira Betë”.

Që në faqen 5 të romanit, lexuesit i bie në sy kjo fjali që 
vazhdon pas një fraze që mbyllet me dy pika:

“…: disa gjeste kanë një rëndesë të padiskutueshme e pa 
takt, njësoj si një akt lindjeje”.

Hajde ta marrë vesh lexuesi i gjorë se çfarë ka dashur të 
thotë përkthyesja me këtë farë përkthimi. 

Aty nga fundi i faqes 6 të romanit, pason një tjetër fjali 
që lexuesin e shkretë e çudit fare:

“Pasi përshëndeti hijshëm kapitenin, Hortensa Hylo 
doli nga dera-dritare… 

Mos vallë përkthyesja e ka fjalën për derë ballkoni, se si 
u dashka kuptuar shprehja derë-dritare?!

Diku më poshtë, në faqen 8, haset shprehja mobilie pa 
dekorime. Si u dashka kuptuar fqinjësia e fjalëve mobilie 
dhe dekorime? Këtu s’po ndalem në gabimin drejtshkrimor 
të fjalës mobilie, të cilën përkthyesja e shkruan gabimisht 
mobilje. Mos vallë përkthyesja ka dashur të thotë mobilie 
pa zbukurime?!

Vazhdojmë më poshtë me një tjetër fjali:

KUR SHQIPJA NË 
PËRKTHIM ÇALON

Prof.dr. Eshref Ymeri
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vepra në brendinë e saj. Kjo fjali duket e thjeshtë, si të 
thuash, sheshit; megjithatë, është si një aksiomë që nuk 
mund të provohet; prapa saj qëndron sekreti i artit dhe 
i mjeshtërisë, i artit të origjinalit dhe i mjeshtërisë së 
përkthimit” (Vedat Kokona. “Mbi përkthimin”. Mehr 
Liht! Nr. 3. 1997, f.58).

Arsyet e hedhjes në qarkullim të përkthimeve që 
masakrojnë origjinalin deri në nivele të tilla, i nxjerr 
bukur në pah Dritan Çela, të cilin vdekja e parakohshme e 
shkëputi nga pasioni i tij i jashtëzakonshëm për të nxjerrë 
nga dora përkthime me cilësi të lartë:

“Në përgjithësi, komercializmi dëmton çdo 
gjini të artit, por njëkohësisht është edhe dukuri e 
pashmangshme e tij. Ai, në njëfarë mënyre, gjen 
mbështetje në shijet mesatare masive, si dhe në 
strategjitë spekulative të menaxhimit të artit. Në 
fushën e përkthimit shfaqet kryesisht në dy forma. Së pari, 
botime librash me nivel të ulët artistik, por që, për 
arsye nga më të ndryshmet, janë kthyer në bestseller. 
Së dyti, përkthime vlerash të vërteta artistike nga 
njerëz, që, ndoshta, s’kanë kurrfarë lidhjeje me artin. 
Ndodh që për nevoja humane, në kushtet e vështira 
ekonomike, përkthyes të mirë, të cilët kanë sjellë në 
shqip një varg kryeveprash të fondit botëror letrar, të 
ulen e të përkthejnë edhe ndonjë paçavure që, për fat të 
keq, gjithsesi arrin të shitet shumë, qoftë se përputhet 
me shije të cekëta kolektive, qoftë edhe për publicitetin 
dhe reklamën e fortë që mund t’i bëjë botuesi e shtypi. 
Por është e pafalshme që vepra, nga ato që vërtet e 
meritojnë të quhen të rralla, na jepen nën përkthimin 
e një njeriu që pretendon se ditka një gjuhë të huaj, por 
që mjerisht nuk di më shumë se dy mijë fjalë të gjuhës 
amë. Merreni me mend zhgënjimin e lexuesit kur, 
në vend që të mrekullohet nga bukuria e fjalës, nga 
forca e shprehjes dhe e mendimit, nga origjinaliteti i 
strukturës së një kryevepre, zë kokën me duar nga ajo 
katrahurë mospërputhjesh, i rikthehet dy, tri, katër, 
pesë herë një fjale, e prapë s’merr vesh gjë prej gjëje, 
pyet disa herë me vete: “Vallë kjo na qenka kryevepra 
e lavdëruar?!”  Këta përkthyes mostra pjellin në shqip 
monstra. Le pastaj kur botuesi koprrac, përveç këtij 
“investimi”, ka menduar të kursejë edhe ca, duke e 
botuar librin me letër gazete, me kopertinë që sa ta 
prekësh, të mbetet në dorë si lule mos më prek, me 
tekstin e shtypur me gërma mikroskopike etj.” (Dritan 
Çela. “Nuk di çfarë fati më pret”. Intervista e parë dhe 
e fundit, 1998. Dritan Çela duke biseduar me Luljeta 
Leshanakun. “Leka-Rilindja”. 08 nëntor 1998. Citohet 
sipas: Zija Çela. “Për dashurinë shkruhet pas vdekjes”. 
Botimet “IDEART”. Tiranë 2007, f. 241).

Kur një vepër e përkthyer nuk na tërheq, domosdo që 
fajtor nuk është autori. Faji duhet kërkuar te përkthyesi. 
Pikërisht nga ky varet nëse vepra e përkthyer i ngjall 
emocione lexuesit ose jo. Nëse ajo i ngjall emocione, 
atëhere lexuesit i shtohet simpatia për autorin. Ka 
shumë të drejtë Saimir Strati kur thotë:

“Dino Buzzati-n unë kam filluar ta dua nga Dritan 
Çela. Dhe për këtë e kisha falënderuar në heshtje. 
Në përkthimet e tij tashmë më bënte trysni edhe ajo 
e veçanta, ajo që s’më shqitej, pjesa e dy dashurive. 
Dy dashuri për gjuhën, shqipen dhe italishten. Dy 
dashuri për tekstin, origjinalin dhe përkthimin. Dy 
dashuri humane, për autorin dhe lexuesin. Sepse, 
dhe këtë e kam dëgjuar ta pohojnë shumë të tjerë, 
ato nuk ishin përkthime mekanike, por shpirtërore” 
(Saimir Strati.“Enigma e një portreti”. Citohet sipas: “In 
Memoriam për Dritan Çelën. Përgjigje për dashurinë”. 
Shtëpia e librit “OMBRA GVG”. Tiranë, 2011, f. 49).

 Nuk e quajta të arsyeshme të vazhdoj me shembuj të 
tjerë, meqenëse krejt romani është një masakrim i vërtetë i 
origjinalit. Të vjen keq që kjo shkrimtare mjaft e njohur t’i 
prezantohet lexuesit shqiptar me një përkthim kaq të dobët të 
romanit të saj, kur dihet që romani i parë i saj që u përmend 
më lart, është shitur në më shumë se 40 vende dhe kompanitë 
“Warner Bros” dhe “Wendy Finerman Productions”, në vitin 
2007, vendosën që atë ta ekranizonin. Romani zuri vendin 
e parë në listën e librave më të shitur në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, në  Angli, në Irlandë dhe në Gjermani, kurse 
libri i saj i dytë “Where Rainbows Ends”  (Atje ku mbaron 
ylberi) arriti kulmin në listën e librave më të shitur në 
Irlandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar. 

Ky përkthyes nuk është marrë kurrë me gjuhën shqipe, e 
megjithatë ka kuturisur t’i hyjë përkthimit të një vepre të 
një shkrimtareje të njohur të letërsisë botërore

Po a është vallë i vetëdijshëm ky përkthyes se para se 
ta sjellë një vepër në gjuhën shqipe, ai, fillimisht, duhet të 
bëjë një punë përgatitore mjaft intensive? Në qoftë se ai 
ka ndër mend të merret me përkthime në të ardhmen, le të 
mësojë se çfarë rekomandon Mira Meksi, si një përkthyese 
dhe shkrimtare e talentuar me një përvojë mjaft të pasur:

“Përkthimi artistik nënkupton ndërmbartje e 
metabolizëm, besnikëri e rilëvrim të lëndës artistike; 
është humbje dhe përtëritje në të njëjtën kohë. Në 
thelbin e tij, përkthimi artistik s’është aspak një 
veprimtari, por një proces, një proces i larmishëm, 
plot ekuivoke dhe zigzage; është tejet e vështirë ta 
vendosësh nën “hyqmin” dhe “trysninë” e një tërësie 
normash a gjykimesh të qëndrueshme. Përkthyesi 
ka për detyrë të ndërmbartë në gjuhën pritëse sa më 
tepër që të mundet prej tekstit në gjuhën ardhëse, një 
tërësi karakteristikash e fizionomish që i kapërcejnë 
katërçipërisht përmasën ad letteram e tërë sa qëndron 
pas saj. Përkthimi artistik është një operacion kompleks 
gjuhësor, estetik dhe kulturor, që fare pak mund të 
mbështetet te një referent i jashtëm apo te një kumt 
abstrakt. Vepra artistike është grishëse qoftë për atë 
çka shpreh, qoftë për mënyrën se si e shpreh. “Çfarë” 
dhe “si” janë dy thelbet që përkthyesi duhet të përpiqet 
t’i ruajë sa më pranë veprës në gjuhën ardhëse dhe sa 
më me besnikëri. Përpara se ta rikodojë në gjuhën 

pritëse, përkthyesit i duhet më së pari ta dekodojë 
tërësisht veprën në gjuhën ardhëse, në tërë planet e 
nivelet analitike, përmes një leximi hermeneutik të 
pasur, formal e kulturor. Vetëm pasi ka kryer një proces 
të tillë paraprak dhe vetëm pas tij, përkthyesi mund të 
fillojë ndërkodimin përmes përshtatjes homologjike 
për lexuesin e gjuhës pritëse, duke vënë në lëvizje një 
sërë strategjish, që rrahin të zvogëlojnë sa më tepër 
humbjet që mund të zënë vend gjatë procesit të kalimit 
nga një kod gjuhësor në tjetrin” (Mira Meksi. “Gjuetia 
e lejlekut  : në atelienë e përkthimit të “Bashkëpirjes” së 
Platonit. Gazeta “Shqip”. 4 janar 2007, f. 14). 

A ka menduar ndonjëherë ky përkthyes, që, në procesin e 
përkthimit, fillimisht, duhet të provojë vetë kënaqësi estetike, 
duke nxjerrë në pah botën intelektuale të autorit, që mandej 
të jetë në gjendje që atë t’ia përcjellë edhe lexuesit me një 
shqipe të kulluar? Por që ta zbulojë botën intelektuale të 
autorit të huaj, përkthyesi duhet të ketë aftësinë të vendosë 
lidhje shpirtërore me të. Ja çfarë thotë përkthyesi Urim 
Nerguti për vendosjen e një lidhjeje të tillë:

“Lidhja mes autorit dhe përkthyesit është mirëfilli 
një lidhje dashurie. Nuk është e mundur që dikush t’i 
kushtojë tjetrit aq kohë dhe energji, dhe aty të mos 
ketë dashuri. Qoftë i vdekur e qoftë i gjallë, mendoj 
se përkthyesi është gjithmonë një bashkëbisedues i 
autorit, madje sikur është duke e shkruar aty, në atë 
çast, këtë libër bashkë me autorin. Debatet “fantazmë” 
që bën përkthyesi me një autor të vdekur, janë të tipit 
që përkthyesi luan rolin e fëmijës së bezdisshëm, i 
cili pyet një më të rritur përse kështu e përse ashtu. 

Edhe përkthyesi hyn në një lojë të tillë me autorin, 
duke e ngacmuar atë, ndërkohë që ky i fundit e dërgon 
te veprat e tjera të tij, ose te mjeshtrit e vet. Gjithçka 
sillet në një lloj qerthulli apo labirinthi ku përkthyesit 
i duhet të njohë jo vetëm ç’është shkruar aty në letër, 
por edhe të kapë drithërimat e brendshme të shpirtit 
të autorit kur ai vendos një pikë apo presje apo tjetër” 
(Drita Klosi. Intervistë me përkthyesin Urim Nerguti. 
Marrë nga faqja e internetit “Tiranacalling”. 16 nëntor 
2011).

Përkthimin e veprave artistike të autorëve të shquar, 
qofshin këta klasikë apo bashkëkohorë, nuk mund ta 
përballojë çdokush. Për këtë, siç është theksuar më lart, 
kërkohet talent i veçantë që natyra ia dhuron jo dokujtdo.

Edmond Tupja thotë:
“… përkthyesi letrar ka një dhunti të lindur, të cilën 

e nxjerr në pah dhe e pasuron falë formimit të tij të 
gjithanshëm. Këto dy të dhëna e pajisin atë me atë që disa 
traduktologë e quajnë “refleks përkthyesor”. Ky refleks, në 
fakt, e dallon përkthyesin e mirëfilltë nga nënpërkthyesi 
dhe pseudopërkthyesi, sepse, siç sapo e thamë, nuk bazohet 
vetëm te formimi i fituar, por edhe te dhuntia e lindur e 
përkthimit” (Edmond Tupja. “Pro translatore. Shtjellime 
kritike për përkthyesin dhe përkthimin”. Shtëpia Botuese 
“OMBRA GVG”. Tiranë 2004, f.101). 

Pëkthyesit e patalentuar që domosdo nuk mund të 
kenë aftësi krijuese, e përkthejnë origjinalin fjalë për fjalë, 
prandaj edhe sintaksa në përkthim tingëllon e pazakontë, si 
në shembujt që u sollën më lart. 

Elvira Çernjenko, përkthyese ruse, e cila ka përfunduar 
Universitetin Shtetëror të Gjuhësisë “Moris Torez” 
(Maurice Thorez) në Moskë, degën e përkthimtarisë, ja 
se si shprehet për dëmin që i sjell autorit një përkthim i 
dobët: 

“Në vitet e pararinisë pata lexuar librin e Emil 
Zolasë me titull “Një faqe dashurie” (Une Page d’amour) 
dhe qesh befasuar keq për faktin se me çfarë gjuhe 
primitive, pa lidhje logjike dhe, të më falni, varfanjake, 
qe shkruar ai roman. Pata lënë mendjen se si kishte 
qenë e mundur që një shkrimtar kaq i paaftë t’i kishte 
hyrë në zemër mbarë botës. Tani po e kuptoj që Zola 
është gjenial. I paaftë paskej qenë përkthyesi, e bashkë 
me të redaktori dhe botuesi, të cilët patën lejuar që 
një përkthim i atillë të shihte dritën e botimit” (Elvira 
Çernjenko. “Professija: pjerevodçik hudozhestvjennoj 
literaturëj”. Faqja e internetit “molparlam.ru”. 14 tetor 
2014).

Në përkthimin e këtyre dy librave është prekur 
autoriteti i autorëve të tyre, nuk është treguar kurrfarë 
respekti ndaj djersës së tyre. Si është e mundur 
që përkthyesit të tregojnë kaq papërgjegjshmëri 
ndaj një pune aq të lodhshme, siç është krijimi i një 
vepre të letërsisë artistike. Përkthyesi, kur vendos t’i 
hyjë përkthimit të një vepre letare, në qoftë se e ka 
përgatitjen e duhur shkencore dhe dhuntinë e lindur, 
duhet të derdhë po aq djersë, në mos edhe më shumë, 
për të nxjerrë nga dora një përkthim, mundësisht, po 
me të njëjtat vlera artistike, sa edhe origjinali. Pra, 
ai duhet të ketë parasysh punën e Sizifit që përballon 
autori.

 Shkrimtari Aleksej Tolstoi (1883-1945) thotë :
“Më kujtohet se kur fillova të shkruaja tregime, i 

punoja nga dy, ndonjëherë nga tri dhe katër herë. Dhe 
gjatë çdo ripunimi, gjuha ndryshonte. Dhe ja, unë i 
bëra vetes pyetjen, përse duhet ta them frazën kështu 
dhe jo ndryshe, përse duhet t’i vendos fjalët kështu dhe 
jo ndryshe ? Cilat janë ligjet e gjuhës ? Këtë unë nuk 
e dija dhe nuk e kuptoja. Në fillim, që të zhdukja këtë 
ndryshim të shpeshtë, me qëllim që të forcoja gjuhën 
time, imitoja gjuhën e Gogolit dhe të Turgenjevit. Më 
parë gjuhën e Turgenjevit, pastaj të Gogolit. Këtë e 
bëja me zë, duke e dëgjuar” (Aleksej Tolstoi. “Me tërë 
seriozitetin e çështjes së gjuhës”. Bisedë me shkrimtarë 
dhe me artistë të rinj. 07 nëntor 1935. Gazeta “Drita”. 
15 gusht 1976, f. 14).   

 Nga sa u citua më sipër nga përkthimi i dy 
romaneve të lartpërmendura, rezulton se përkthyesit 
kanë mangësi të theksuara në sintaksën e gjuhës 
shqipe. Prandaj është e domosdoshme që edhe ky roman të 
ripërkthehet që të vihet në vend respekti ndaj autores dhe 
ndaj lexuesit shqiptar.



AI QË DASHURON 

Ai që dashuron
mbahet për fije kashte
ec nëpër telin e hollë
sipër një honi

Ai që dashuron
është i verbuar
nga ëndrrat
dhe nga pasioni...

I guximshëm është
ai që dashuron
si fëmijë e prek zjarrin
dhe qan vetëm pasi digjet...

FRAGMENTE NGA BOTA TJETËR 

Vjeshtë që përplaset në qelqe makinash
Stola ku ulet vetmia
gjethe të zverdhura kujtimesh
një fëmijë që luan me balonë
të dashuruar që shkruajnë emrat e tyre
brenda një zemre të vizatuar në qiell...

* * *

vijnë e shkojnë tramvajet
lëvizin shinave indiferentë
hipin njerëz kokulur
të trishtuar, të gëzuar, të dashuruar,
që nuk e dinë as emrin e presidentit*.

* * *

këtu rrugët nuk kanë emra heronjsh
udhëtarët flasin gjuhë të ndryshme
e kuptohen lehtë
“nguten ngadalë”**
dhe e dinë ku do të arrijnë.

* * *

nuk jam i këtushëm
nuk jam i kësaj bote dritash vezulluese
rrugësh të pastra
kështjellash mesjetare
dhe shënimesh të moçme
nuk jam i këtushëm
dhe kam shumë ëndrra
këmbët e mia këtu
nuk shkelin nëpër kurthe

* * *

në vendin tim pa carpe diem
secili brez e përjeton një luftë
që mbaron me një pakt të brishtë
dhe gjithçka tjetër që mbetet pas saj...

____________________________
* Thënie e Borgesit
** Thënie që e hasim te Horaci.
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NDË OHRI
Salajdin Salihu

NDË OHRI

Ndë një vjetë të largët ndë Ohri
Progon Skura heteriarku
Puthte një Evdhoki

Dhe Andrej Gropa më pastaj
puthte Anën a Kiranën
Pranë klishës Shën Sofi

Dhe ra terri mbi historinë
Mbi Progonin dhe Andrenë
Mbi Kiranën e Evdhokinë

Ndë asnjë altar ndë asnjë klishë
As edhe një fjalë më nuk kumbon
Nga e ambla gluhë arbënisht

QYTETI I VOGËL

 Në një qytet të vogël
kudo takon njerëz
që të njohin aq sa duan

Në një qytet të vogël 
secilit duhet t’i falësh pak kohë
dhe në fund vonohesh
Në një qytet të vogël
je si gjithë të tjerët
dhe po s’u mësove
me këtë fakt
do vuash nga depresioni

Në një qytet të vogël
gjërat e parëndomta
quhen marrëzira

Në një qytet të vogël
pasi secili e njeh secilin
për ta hequr bezdinë
do flitet për çështjet globale
dhe legjendat do bëhen histori

Në një qytet të vogël 
vetmia mund të jetë e madhe 

PROKRUSTI

urdhëroni në bujtinën time
pushoni në shtratin e butë
mos u mërzitni për pagesën
një pagesë të vockël 
do ta bëni në fund

pushoni gjymtyrët e dërmuara
jeta u paska lodhur si shumë
shtrihuni
flini qetë
pa trazime
për gjithçka tjetër
kujdesem unë

shtrihuni ju të lodhur
të dërmuar
mblidhni ose shtrini këmbët
pa merak
mos mendoni për gjëra të trishta
e bukura do t’u ndodh pas pak

BOTË GRINDAVECE 

Njëri-tjetrit kurrë s’i thamë
“Zemër”, “shpirt”, “e dashur”
Mes territ e grindjes dashuria
Shfaqej e bardhë si alabastër

Grindeshim kudo dhe përherë
Në kafene, në rrugë, në shtrat
Kur erdhi paqja e trishtë
U shuam se grindje më s’kish

Kur shoh ndonjë vajzë a grua
Të heshtur, të përkorë, të qetë
Ndiej se mund të ketë shumëçka
Por e lumtur ajo s’mund të jetë

KOTËSI

Kulmeve të kotësisë
kotet kotësia
asgjë më nuk frymon
këtu s’ka vlerë
as dashuria
dhe të fjeturit
asnjë ëndërr s’i zgjon
se as ëndrra
këtu më nuk ka...



Adolfo Bioj Kasares (1914-1999) – shkrimtar 
argjentinas, një nga autorët më të shquar të 
letërsisë fantastike universale. Konsiderohet 
si një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të 
letërsisë së vendit të tij dhe gjithë letërsisë 
hispanike. Rridhte nga një familje e pasur 
bonairense. Talenti i tij i hershëm për letërsinë 
u nxit prej familjes së tij. Qysh kur ishte 15 vjeç, 
më 1929, shkroi “Prologun”, dorëshkrimin e të 
cilit e rishikoi dhe e dërgoi për botim i ati. U 
bashkua menjëherë me rrethin kozmopolit të 
revistës “Jugu”. Më 1932 u njoh me Borhesin, 
me motrat shkrimtare, Viktoria dhe Silvina 
Okampo. Silvina më vonë u bë gruaja e tij. 
Miqësia e madhe dhe bashkëpunimi me këtë 
grup, sidomos me Borhesin, qe vendimtare në 
karrierën e tij letrare. Kasares ka botuar tetë 
romane, nëntë vëllime me tregime, pesë libra me 
ese etj. Një nga veprat e tij letrare më të famshme 
është romani “Shpikja e Morelit” (1940).
Kasares është nderuar me çmime të mëdha 
ndërkombëtare të letërsisë, si Gran Premiode 
Honor de la Sade (1975), Premio Internacional 
Alfonso Reyes (1990), Premio Miguel Cervantes 
(1990) dhe Premio Konex de Brillante (1994). 
Po ashtu qe anëtar i Legjionit të Nderit Francez 
(1981) dhe Qytetar i Shquar i Buenos Airesit 
(1986).

BIOGRAFI

KATI I FUNDIT
Adolfo Bioy Casares
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Darka ishte në nëntë e gjysmë, por mua më 
rekomanduan të vija pak më parë, që të 

njihesha me të ftuarit e tjerë.
Edhe pse kisha kohë, nxitova, sosa në ashensor 

dhe shtypa butonin e katit të fundit ku, siç më 
kishin thënë, jetonin ata.

Trokita në derë. E hapën dhe më drejtuan në 
një sallon ku nuk kishte njeri. Pas një çasti hyri një 
vajzë e cila dukej e habitur nga prania ime.

- Njihemi? - më pyeti.
- Nuk besoj, - i thashë. - Këtu banon familja 

Roemer?
- Familja Roemer? - pyeti vajza duke qeshur. - 

Jo. Roemerët jetojnë një kat më poshtë.
- E dini? Nuk pendohem për gabimin që bëra. 

Sepse pa këtë gabim nuk do t’ju kisha takuar, - 
thashë i sigurt.

- A thua ishte një gabim i qëllimshëm? - pyeti 
vajza gjithë gaz.

- Ishte thjesht një rastësi, - pohova.
- Zotëri... - tha. - Unë nuk ua di as emrin.
- Bioy, - i thashë. - Ju?
- Margarita. Z. Bioy, meqenëse, në një mënyrë 

apo në një tjetër, ju erdhët në shtëpinë time, mos 
më thoni jo, nëse ju ftoj të pini diçka.

- Të ngremë dolli për gabimin tim?! Kjo më 
duket shumë mirë.

Pimë dhe biseduam. Kaluam çaste që nuk do 
t’i harroj.

Erdhi një çast kur unë shikova orën dhe bërtita 
i alarmuar:

- Më duhet t’ju lë. Roemerët më presin për të 
ngrënë, qysh në nëntë e gjysmë.

- Mos u bën i keq! - pothuaj u lut ajo.
- Nuk jam i keq, - protestova. - Në të vërtetë, 

do të doja të mos të largohem kurrë nga ty! Por ata 
më presin.

- Epo mirë, nëse është puna për të ngrënë, nuk 
insistoj. Duhet të jesh shumë i uritur.

- Nuk jam i uritur, - protestova, - por u kam 
premtuar se do të vija para orës nëntë e gjysmë. 
Roemerët po më presin.

- Shumë mirë. Atëherë, vraponi poshtë! Unë 
nuk ju mbaj me zor, edhe pse e kam të qartë: nuk 
besoj se do të ktheheni përsëri.

- Do të kthehem, - i thashë. - Ju premtoj se do 
të kthehem.

Në të vërtetë, pak më parë ne kishim filluar 
t’i flisnim njëri-tjetrit me “ti”. Dhe e pashë që u 
zemërua, por nuk kisha kohë të sqaroja asgjë. E 

putha në ballë, i lëshova duart e saj nga të miat dhe 
vrapova poshtë. 

Në nëntë e tridhjetë fiks arrita në katin e tetë. 
Hëngra me Roemerët dhe mysafirët e tjerë të tyre. 
Ne folëm për shumë gjëra, por mos më pyesni se 
çfarë, sepse mendjen e kisha vetëm te Margarita. Më 
në fund, munda t’u lë lamtumirën. Më shoqëruan 
në ashensor.

Sa u mbyll dera e ashensorit, po kërkoja të 
shtypja butonin në katin e nëntë. Nuk kishte asnjë 
buton të tillë. Kati më i lartë ishte i teti.

Sa dëgjova se Roemerët mbyllën derën e tyre, 
dola nga ashensori për t’u ngjitur shkallëve. Por 
nuk kishte shkallë për t’u ngjitur, kishte vetëm për 
të zbritur. Dëgjova që njerëz që po bisedonin në 
korridorin e katit të gjashtë. Zbrita shkallët dhe i 
pyeta se si mund të ngjitesha në katin e nëntë.

- Nuk ka kat të nëntë, - më thanë.
Filluan të më sqarojnë se në katin e fundit, në 

të tetin, banonin Roemerët dhe se, me siguri, ishin 
ata njerëzit që doja të shihja... 

Nuk di çfarë mërmërita dhe pa dëgjuar çfarë po 
më thoshin, zbrita shkallët.

Përktheu nga origjinali Bajram Karakolli 
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OLGA TOKARCZUK
ROMANI I SHKRIMTARES 

POLAKE, “SONATË PËR 
SHUMË TAMBURE”, NË SHQIP

Botimet IDK sjellin për herë të parë në shqip 
shkrimtaren polake Olga Tokarczuk, fituese e 

International Man Booker Prize (2018). Bëhet fjalë për 
përmbledhjen me tregime “Sonatë për shumë tambure”, 
të përkthyer nga Astrit Beqiraj. Një galeri e pasur 
personazhesh të paharrueshme: njerëz që duket sikur 
i janë dorëzuar banalitetit të një jete monotone, por që 
në të vërtetë fshehin përbrenda dëshirën e zjarrtë për t’u 
kuturisur në kërkim të së panjohurës, të diçkaje ndryshe. 
Pas vellos banale të jetës së tyre të përditshme, autorja 
sheh atë çka befas trondit e shqetëson rendin e gjërave, 
kthen befas përmbys gjithçka në ekzistencën e tyre, duke 
i bërë të kuptojnë se s’janë më të sigurt për atë që ndodh 
përreth. Secila prej historive të përmbledhura në këtë 
libër shpalos talentin e madh të një prej shkrimtareve 
më origjinale të mijëvjeçarit të ri. “Një ndër shkrimtaret 
më interesante e origjinale europiane të çerekshekullit të 
fundit”, - shkruan “The Economist”.

Olga Tokarczuk (1962) konsiderohet aktualisht 
shkrimtarja polake më e suksesshme e brezit të saj 
dhe një ndër shkrimtaret më interesante europiane. E 
përkthyer në 30 gjuhë, Olga Tokarczuk është fituese e 
disa prej çmimeve më të rëndësishme ndërkombëtare, 
si Man Booker International Prize (2018), Brückepreis 
(Gjermani), Kulturhuset International Literary Prize 
(Suedi). Në vitin 2019 ajo u shpall fituese e Prix Laure 
Bataillon (Francë) për librin më të mirë të përkthyer 
të vitit. Ky është libri i saj i parë që vjen në gjuhën 
shqipe. Së shpejti Botimet IDK do të botojnë një prej 
kryeveprave të saj, romanin “Kaloje plugun mbi kockat 
e të vdekurve”. Më poshtë pjesë nga tregimi “Hapi sytë, 
ke vdekur”...

HAPI SYTË, KE VDEKUR
C. e bleu atë libër e tërhequr nga vizatimi në kopertinë: 
në sfondin në ngjyrë të errët si gjak i tharë ishin një palë 
shkallë që përfundonin te një derë gjysmë e hapur, që 
nuk dallohej dhe aq mirë, pas saj një fashë e hollë drite e 

Botimet IDK sjellin për herë të parë në shqip përmbledhjen me tregime të shkrimtares polake Olga 
Tokarczuk, fituese e International Man Booker Prize (2018)

flashkët, por e mprehtë si brisk. Veç kësaj, i kishin rënë në 
sy germat e titullit, familjare për të – trajta të verdha me 
cepa. Libri ishte i kolanës së saj të preferuar policeske. 
Vite të shkuara e pati nisur me Agata Kristin, por më 
pas ishte ndier befas e lodhur nga lidhja kristalore – 
vrasje, hetim, zbulim i fajtorit. Thua se librat policorë të 
ishin një ngrehinë pa dalje, ndonëse e pastër dhe sterile. 
Po, e patën acaruar personazhet e sajuara, të përdorura 
si gurë shahu, të përhapura nëpër skenë dhe që viheshin 
në lëvizje sipas idesë mbizotëruese të autorit. Është pak 
e çuditshme që autori është i vetmi person i cili qysh në 
fillim e di se si do të vijojë çështja e korkolepsur e krimit 
dhe ndëshkimit, e megjithëkëtë pëlqen ta thurë rrëfimin 
gjithë durim. E mërzitshme, mendoi me vete.

Nuk dinte se ç’donte. Nuk dinte ç’të kërkonte në 
raftet e bibliotekës së lagjes, as nëpër librari. Sikur t’i 
duhej ta përcaktonte qartë, me siguri do të ngrinte sytë 
në qiell, do të zgjaste buzët para si përthithje dhe me 
duar do të bënte gjeste të pafuqishme rrethore. 

Kërkonte njerëz më të vërtetë dhe krime më me 
tul. Motive më të koklavitura dhe prova nga ato që një 
detektiv nuk do t’i merrte kurrë në konsideratë. Ajo nuk 
donte gjak dhe mish, as thertore dhe makthe. Nga këto 
kishte me bollëk në televizion. Dëshironte diçka më 
atipike, ndonjë skemë jo fort të qartë, skemë që kohë 
pas kohe del pak në sipërfaqe, aq sa për të mos u harruar. 
Donte gjithsesi edhe diçka të tillë që t’i përkiste, ta kapte 
për krahësh e ta linte pa gjumë. Mirëpo gjëra të tilla 
vështirë t’i shpjegohen bibliotekares apo shitëses.

- As vetë nuk e di, - tha duke rrotulluar me hezitim 
librin, megjithatë në fund e mori.

Leximi i librave policorë i jepte një kënaqësi mjaft të 
madhe. I kujtonte pastrimin e shtëpisë, rregullin nëpër 
sirtarë – hap pas hapi kaosi shndërrohej në rregull. 
Ndonjëherë, megjithatë, kemi më shumë rregull nga 
ç’duhet.

Kështu, pra, nga biblioteka e lagjes mori një shportë 
me libra. I lexonte me babëzi në kuzhinë dhe në metro. 

Dy, tre libra në javë. Kishte marrë edhe libra policeskë 
të autorëve më pak të njohur, mes tyre libra të mirë, 
sikundër kishte edhe që s’vlenin fare. Po orvatej që librat 
policorë t’i qepte me letërsi, po haste në libra policorë 
që ngjanin me bimë transgjinore, po shijonte policorët-
puzzle, policorët-poema, po i zhvishte lakuriq policorët-
matrioshka në të cilët çdo kapitull i radhës nxirrte 
sidokudo kuptime të tjera, histori në dukje të tjera, që 
nuk kishin të bënin me aksionin, po ngecte në policorët-
traktate, mbushur me shtjellime, referenca erudite të cilat 
duhet t’i kuptonte, por që nuk i kuptonte, po mundohej 
me librat që me demek nuk ishin policorë, por traktate 
për njohjen dhe moralin. Në dengun e librave kishte 
edhe romane policore, të cilat në sytë e lexuesve bënin 
copash parimet e llojit, që i bënin ato lesheli dhe ç’ishte 
më e keqja, nxirrnin në dritë të mirë vrasësin, duke 
anashkaluar ritualin e shenjtë të hetimit. Ose të tillë që 
me përkëdheljen e çdo fjalie e shtynin krimin në plan të 
dytë, të dashuruar me estetikën si narcisët para pasqyrës. 
Ose, fjala që vjen, të tillë – që vetëm kur i mendon thyen 
dhëmbët nga shtrëngimi dhe nervozizmi – të cilët e 
përshkruanin krimin me detaje minimale, duke e lënë 
vrasësin të pazbuluar! Perversitet! Nëpër librari kishin 
filluar të shfaqeshin romane policore të tilla kot më 
së koti – ca si biçim tekno-policeskë, policeskë-sience 
fiction, policeskë-rozë.  

I lexonte të gjithë, së paku mbetej luajale. Nuk i 
bënte vaki që t’i niste dhe të mos i bitiste. Leximin e 
fjalisë së parë e konsideronte si një nënshkrim kontrate 
apo martese që do të zgjaste deri në fund. Nuk kishte 
anulim. Derisa zbulimi i fajtorit të na ndajë.

Ndërsa po kthehej në shtëpi me metro, lexoi faqet e 
para dhe konstatoi me kënaqësi që rrëfimi niste për së 
mbari. Kishte gjithçka që i pëlqente – hapësirë e paraqitur 
saktësisht dhe me realizëm, objekte të përshkuara me 
dashuri deri në detaje, vizatim skrupuloz i personazheve. 
Ndjeu mirënjohje për autorin kur ky përmendi tullën e 
ndonjërit apo pantallonat e vjetra kadife.  

Falë kësaj, pas disa fragmentesh ishte në gjendje të 
shihte gjithçka në xhamat e errët që regëtinin në vagon.

E pra, në një pallat jo të madh, por piktoresk, diku në 
Flandër, po mbahej një takim i shkrimtarëve të librave 
policorë. Pronare e pallatit dhe ideatore e këtij takimi jo 
të zakonshëm ishte mbretëresha e llojit, tashmë shumë e 
shtyrë në moshë, tetëdhjetecavjeçarja Ulrika.

C., mbështetur në disa fjali të përshkrimit tepër të 
hollësishëm, e shihte atë si të dobët, një plakaruqe të 
tharë, kockë e lëkurë, por me gishta të gjatë. Ngjasonte 
me Barbara Cartland-in, ndoshta ngaqë njëlloj si ajo 
kishte shkruar me dhjetëra libra që e kishin bërë të 
famshme. Mëndafshi bojëqielli i fustaneve të Ulrikës 

Olga Tokarczuk 
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aktualisht 
shkrimtarja 
polake më e 
suksesshme e 
brezit të saj 
dhe një ndër 
shkrimtaret 
më interesante 
europiane, 
e përkthyer në 
30 gjuhë...
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KULTURË

EKSPOZITA TE GALERIA ZETA
HOÇIA, KRASNIQI DHE ÇINA, TRE ARTISTË PËR KUJTESËN E INDIVIDIT

dukej shëmtuar, bashkë me teprinë e bizhusë së florinjtë. 
C. mendonte, nuk dihej përse, që dikush i tillë me siguri 
do të mbante erë sane, aromën më delikate të botës. 

Ulrika ishte flamande, pallati-pronë ishte e familjes 
së saj prej shekujsh, mirëpo qysh prej kasaphanës së 
Ypres e kishte humbur shkëlqimin. Me gjasë trualli 
kutërbonte erë kufomash.

C. vështroi pasagjerin që kishte në krah i cili mbante 
mbi gjunjë një kosh të vogël me një kotele dhe mendoi se 
duhej të verifikonte për ç’kasaphanë duhej të bëhej fjalë. 
A bëhej fjalë për Luftën e Parë Botërore dhe helmin e 
mustardës? Me siguri që po.

E famshmja Ulrikë e kishte lënë me testament që pas 
vdekjes së saj pallati i vogël brenda parkut me gështenja 
do të bëhej qendër e punës krijuese, rezidencë për 
shkrimtarët e librave policorë. Në katin përdhes, tamam 
në hyrje, një sallë do t’i kushtohej asaj vetë – librave 
dhe jetës së saj. Fotografi, një stendë me dorëshkrime, 
koleksioni i botimeve në gjuhë të ndryshme. Mysafirëve 
do t’u vinte në dispozicion bibliotekën personale, parkun, 
një Renault të bukur, si dhe kuzhinieren më të mirë 
flamande (dhëntë Zoti jeton sa më gjatë!). Dhomat në 
katin e parë, të vogla dhe të errëta, përgjatë korridorit të 
ngushtë, njëra pas tjetrës si qeli do t’u shërbenin brezave 
të ardhshëm të autorëve të këtij kallëpi të bekuar.

Për fat të keq, C.-së iu desh ta ndërpriste leximin 
pikërisht në atë pikë kur nga stacioni i afërt hekurudhor 
Bayenne kishin për të marrë mysafirin e parë. I pëlqeu 
që do ta merrnin me veturën e pallatit. Pikërisht me atë 
Renault blu. Mysafiri i parë ishte bash ai mashkulli i 
shogët dhe me pantallona kadife të ngrëna.

C. u ngjit në katin e katërt me qeset e pazarit dhe 
mbërriti në apartamentin e saj. Hapi dritaren dhe 
brenda depërtoi aroma e pranverës, ende e zbarë dhe jo 
e plotë. Vërejti me këtë rast edhe disa insekte të vogla 
në gjethet e kodeiumit që i kishte rezistuar dimrit pa 
dëmtime të mëdha. Pastaj ushqeu macen, vuri në zjarr 
ujin për makaronat dhe në pritje derisa të niste të vlonte, 
u ul në një stol në kuzhinë për të vijuar leximin.

Burri quhej Longfellou dhe ishte autor i njohur 
anglez romanesh me detektivë. I lodhur nga udhëtimi 
i gjatë mendonte vetëm si të mund të dremiste për 
pak kohë para darkës së përbashkët. Megjithatë, teksa 
vështronte me interes peizazhet e trishtuara e plot 
mjegull të Francës Veriore, iu duk se ato do t’i shkonin 
më shumë shkrimit të horroreve sentimentale.

- A është e vërtetë se këtu në afërsi është një varrezë 
e madhe e ushtarëve britanikë? - pyeti shoferin e 
shëndoshë, i cili pak më parë e pati ndihmuar në stacion 
të sistemonte dy valixhet e mëdha dhe që tani tundi 
kokën në shenjë pohimi, duke u kthyer me të gjithë 
trupin nga pasagjeri.

Vetura bëri një devijim të rrezikshëm anash dhe 
Longfellou bërtiti.

Shoferi i kërkoi ndjesë dhe pas kësaj heshti. Gjithnjë 
pa thënë asnjë fjalë, i ngriti valixhet në katin lart dhe i 
tregoi dhomën.

Në çastin kur Longfellou mbërriti në dhomë, uji i 
makaronave tashmë kishte vluar dhe C. nisi të merrej 
me drekën. Nga ky moment nuk mund të flitej më për 
lexim, u kthyen fëmijët nga shkolla, kishin ndezur të 
gjitha dritat dhe televizorin, pastaj u duk bashkëshorti 
i C.-së – namusqar si zakonisht, i palumtur. C. lau enët, 
pastaj nxori tavolinën e hekurosjes dhe e kaloi gjithë 
mbrëmjen me këtë punë, më të mërzitshmen në botë. 
Iu rikthye leximit vetëm natën vonë, kur bashkëshortin 
e kishte zënë gjumi dhe gërhiste vajtueshëm, si një bebe, 
të cilit i kishin hedhur mbi shpatulla gjithë botën.

Longfellou kërkoi t’i sillnin një çaj, pastaj nxori gjërat 
personale dhe i hodhi një sy dhomës. Ishte e rregulluar 
me një lloj skrupuloziteti verior – krevati i madh 
matrimonial, tryeza e punës dhe dollapi i bukur antik. 
Gjethet e gështenjave kishin marrë një ngjyrë të verdhë 
në portokalli. Konstatoi i pakënaqur se dhoma e tij nuk 
kishte tualet dhe që i duhej të shkonte deri në fund të 
korridorit të gjatë. Çajin që i servirën ia shoqëruan me 
copa keku me gjalpë, vendosur me rregull në pjatën e 
vogël prej porcelani.

Instituti i Artit Bashkëkohor Tiranë, në bashkëpunim 
me Galerinë Zeta, prezantojnë ekspozitën përmbyllëse 
të programit të rezidencave për artistë, periudha e 
pranverës. Artistët pjesëmarrës – Altin Krasniqi, 
Blerta Hoçia dhe Donika Çina – kanë zhvilluar 
kërkimet e tyre artistike përgjatë një periudhe 
dymujore, që do prezantohen në një ekspozitë prej 
datës 4 deri më 17 shtator

Blerta Hoçia, Altin Krasniqi dhe Donika Çina, 
pas një procesi kërkimor artistik, do të zbulojnë 
për publikun se cilat janë interesat e tyre në lidhje 
me qytetin, botën e brendshme dhe psikologjike 
të individit, si përjetohet kujtesa në realitetin që 
na rrethon. Përmes një ekspozite, këta tre artistë 
përmbyllin programin e rezidencës për artistë të 
periudhës së pranverës, organizuar nga Instituti i 
Artit Bashkëkohor Tiranë, në bashkëpunim me 
Galerinë Zeta. “Ekspozita që hapet nga data 4 deri 
më 17 shtator, paraqet procesin dhe disa rezultate 
të këtyre kërkimeve, që hulumtojnë interesa të 
posaçme në lidhje me qytetin, botën e brendshme 
dhe psikologjike të individit, apo përjetimet 
kujtesore të realitetit që na rrethon”, - thuhet në 
njoftimin e Galerisë. Përmes instilacioneve dhe 
video-instalacioneve artistët janë bërë bashkë këtë 
herë në Galerinë e Artit Zeta, në këtë ekspozitë 
që është e para për shtatorin. Për drejtuesen e 
galerisë, Valentina Koça, ekspozitat që hapen në 
galeri janë kërkime të ndryshme të artistëve. Sipas 
saj, rezidencat janë një mbështetje për artistin në 
radhë të parë, sepse i krijon mundësi për punën. 
“Ata artistë që vijnë nga rajoni kanë mundësi, për 
shembull, të shikojnë një vend dhe situatë tjetër. 
Për artistët nga Shqipëria është mirë, sepse brenda 
rezidencës përfshihen në bisedat që zhvillohen 
brenda kësaj rezidence. Por është edhe mundësia 
e prodhimit të një pune të re, sepse aty ka edhe një 
mbështetje që të ndihmon në këtë gjë. Në fund të 
mundësohet edhe një ekspozitë, që është edhe një 
ballafaqim me publikun dhe e përmirëson edhe 
karrierën profesionale si artist, duke pasur një event 
më shumë në CV, një punë më shumë. Pra, këto janë 
pjesë të shëndetshme që ka rezidenca për artistët”, - 
pohon, mes të tjerave, në media Valentina Koça, që 
prej vitesh merret me organizimin e ekspozitave të 
ndryshme që hapen në Galerinë Zeta.

Altin Krasniqi (Kosovë, 1994) është artist që 
jeton dhe punon në Prishtinë, Kosovë. Ai punon 
kryesisht me mediumin e pikturës, vizatimit, 
videos dhe instalacionit. Ka mbaruar në Kolegjin 
AAB në Prishtinë (2017) për arte vizuale dhe 
pikturë. Ai është finalist i çmimit “Artistët e 
së Nesërmes” (2018), Stacion - Qendra për Art 
Bashkëkohor, Prishtinë; është fitues i çmimit të 
dytë dhe pjesëmarrës në workshopin Urgjencat 
Delikate, Cittadellearte, Itali dhe Art House, 
Shkodër (2017). Puna e Altin Krasniqit flet për 
histori familjare, për migrimin, për ndryshimet 
ekonomike që ndodhën pas luftës në Kosovë, për 
raportet shoqërore dhe gjurmët që këto ndryshime 
kanë lënë në arkitekturën urbane dhe ekonominë 
e vendit.

Blerta Hoçia (Tiranë, 1984) është artiste dhe 
kuratore që jeton midis Tiranës dhe Prishtinës. 
Ajo mbaroi studimet e saj për teknikat e pikturës 
në Akademinë e Firences, Itali. Ka punuar si 
kuratore në Galerinë Miza; shefe e Arkivit 
në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. 
Ekspozitat e saj personale përfshijnë: THE 

DEMIURGE, Sala Rosa, Siena Itali (2012); IN 
THE ABSENCE OF EXTERNAL FORCES 
DO NOT POSSESS MY OWN FORM, 
Magma Florence, Itali (2013) dhe I THOUGHT 
OF YOU SO HARD, Zeta Galeri, Tiranë (2016). 
Ajo ka marrë pjesë në disa ekspozita kolektive dhe 
panaire arti, ndër të cilat: EMERGENZ, Berlin 
(2013); SUPERMARKET, Stokholm (2015); 
PARALLEL, Vjenë (2017); ARDHJE, Tiranë 
(2014) dhe MUSLIM MULLIQI PRIZE, 
Prishtinë (2018).

Në praktikën e saj artistike Blerta Hocia 
fokusohet në procesin krijues të kujtesës, se si ne 
merremi me të, në intimitet dhe si shoqëri. Puna e 
saj tenton të krijojë një dialog ideal me të kaluarën. 
Ajo punon me arkivat personalë si dhe me arkivat 
publikë digjitalë ose analogë.

Donika Çina (Korçë, 1988) zakonisht punon 
në mediumin e video-artit dhe video-instalacionit. 
Ajo është diplomuar në Fakultetin e Arteve 
Vizuale, Atelieri i Multimedias, në Akademinë 
e Arteve në Tiranë; më pas vazhdoi të studiojë 
fotografi dhe video pranë Universitetit të Arteve 
dhe Dizajnit, në Cluj-Napoca të Rumanisë dhe në 
klasën e Candice Breitz në Universitetin e Artit 
në Braunschweig, Gjermani. Ajo ka qenë pjesë e 
ekspozitave dhe projekteve të shumta kombëtare 
dhe ndërkombëtare, si ALBANIA IS NOT 
CUBA, kuruar nga Amy Zion, Havana, Cuba 
(2019); DEJEUNER AVEC MARUBI, kuruar 
nga Annmarie Turk, Belvedere 21, Vjenë, Austri; 
YLLI ME PESË CEPA, Zeta, Tirana, Albania; 
IN-BETWEEN, Zeta, Tirana, Albania; çmimi 
ARDHJE 2016, Zeta, Tirana, Albania.

Në punën e saj, ajo është e interesuar në 
mënyrën se si personalja situacionon veten dhe 
përballet me shoqërinë dhe nocionet, normat 
dhe standardet e saj kolektive. Ajo fokusohet 
sidomos në momentet e vendimmarrjes, që ajo 
i kupton si një ftesë për të mbajtur një qëndrim 
që pasqyron ose, rrjedhimisht, buron jo vetëm 
nga opsione bardhezi. Përmes procesit individi 
zhvillon dhe ballafaqohet me pyetje të cilat më 
pas do të rezultojnë në rezultatin përfundimtar 
të vendimmarrjes. Prandaj procesi mund të 
konsiderohet si një sistem shtresëzimi që të çon 
drejt mbajtjes së një qëndrimi. Kjo gjë është 
reflektuar përmes formës mediatike të përdorur 
në punën e Donikës, duke iu adresuar shikuesit 
drejtpërsëdrejti për të marrë vetë vendimet e tyre 
ndërsa hasen me punën e saj.

J. Vrapi
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ARKIVI I SHTETIT: DORËZOHEN 
350 MIJË FLETË-DOKUMENTE 
NGA PERANDORIA OSMANE 

PËR SHQIPËRINË

Më shumë se 350 mijë fletë-dokumente që datojnë nga shekulli XV deri në çerekun e parë 
të shekullit XX mbi Shqipërinë dhe shqiptarët janë marrë nga Arkivi Qendror i Perandorisë 
Osmane me qendër në Stamboll në formë digjitale, kjo falë marrëveshjes së bashkëpunimit 
që  Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka me Arkivin Qendror të Stambollit për shkëmbimin 
e dokumenteve arkivore nga të dyja palët

Më shumë se 350 mijë fletë-dokumente që datojnë 
nga shekulli XV deri në çerekun e parë të 

shekullit XX mbi Shqipërinë dhe shqiptarët janë marrë 
nga Arkivi Qendror i Perandorisë Osmane me qendër 
në Stamboll në formë digjitale, kjo falë marrëveshjes 
së bashkëpunimit që  Drejtoria e Përgjithshme e 
Arkivave ka me Arkivin Qendror të Stambollit për 
shkëmbimin e dokumenteve arkivore nga të dyja palët.

Kjo shumë përbën përafërsisht gjysmën e të gjitha 
dokumenteve që Arkivi i Stambollit ka mbi Shqipërinë 
dhe shqiptarët dhe që pjesa tjetër pritet të merret 
shumë shpejt.

“Tre vjet përpjekje, por ia dolëm. Drejtoria e 
Përgjithshme e Arkivave ka kënaqësinë të njoftojë të 
gjithë shqiptarët mbi pasurimin më të madh të Arkivit 
Qendror Shtetëror me dokumente mbi historinë tonë 
kolektive kombëtare, të ndodhur në një dhurim të 
vetëm”, - ka thënë drejtori i Arkivit, Ardit Bido.

Pjesa më e madhe e tyre i përkasin shekullit XIX 
dhe XX, ku tregohet për zhvillimet për Shqipërinë 
e shqiptarët në Perandorinë Osmane, reformat, 
kryengritjet shqiptare dhe masat osmane për t’i shtypur 
ato, çështjet fetare, arsimore, ku madje trajtohet edhe 
çështja e shkrimit të gjuhës shqipe.

Dokumenti më i vjetër daton më 8 shkurt 1455 dhe 
është një regjistër që përfshin timare në Rumeli, ku 
përfshihen edhe qytetet shqiptare, si Prizreni, Janina 
dhe Elbasani.

Ndër materialet që arkivi ka marrë është edhe 
urdhëresa që u është dërguar mytasarifëve të Ohrit, 
Vlorës, Delvinës, valiut të Bosnjës dhe myteselimit të 
Podgoricës, për arrestimin e mytasarifit të Shkodrës, 
Mahmut pashës, dhe vëllait të tij, Ahmet pashës së 
Bushatllinjve, për shkak se kanë bashkëpunuar me 
kryengritësit shqiptarë dhe malazezë.

Në mesin e këtyre dokumenteve ndodhet edhe 
fermani me këshilla administrative që i është sjellë Ali 
pashë Tepelenës për të siguruar rregullin dhe qetësinë 

FESTIVALETTERATURA 2019 
NË MANTOVA 

RRETH 200 VEPRA 
TË AUTORËVE SHQIPTARË E TË 
HUAJ PREZANTOJNË TIRANËN

Letërsia shqipe në Festivaletteratura 2019 në 
Mantova, ku Tirana është përzgjedhur si qyteti 
protagonist. Organizatorët kanë qëmtuar rreth 
200 vepra letrare që zbulojnë kryeqytetin 
shqiptar

Një vend kontrastesh të forta, mes Lindjes dhe 
Perëndimit, ku përplasen kultura të ndryshme, 
me një histori për të treguar, Tirana, një qytet 
në libra, është e përzgjedhur si protagoniste në 
Festivaletteratura 2019 që do të zhvillohet në 
Mantova të Italisë nga data 4 deri më 8 shtator. 
E lumtur të ndaj me ju lajmin se një bibliotekë 
e përkohshme me rreth 200 vepra të autorëve 
shqiptarë e të huaj, ku zbulohet kryeqyteti 
shqiptar, është ngritur në Piazza Sordello, nën 
kurimin e studiuesit, eseistit, përkthyesit e 
pedagogut, Luca Scarlini. Në këtë bibliotekë 
librash gjenden vepra artistike, eseistike, shënime 
udhëtimi të autorëve Dritëro Agolli, Girolamo 
de Rada, Elvira Dones, Gëzim Hajdari, Ismail 

Kadare, Alexander Langer, Indro Montanelli, 
Besnik Mustafaj, Mario Rigoni Stern etj. Gjatë 
ditëve të festivalit do të jenë të pranishëm në 
stendën dedikuar Tiranës shkrimtarët Fatos 
Kongoli dhe Virgjil Muçi. Nuk do të mungojë 
një rrëfim i arkitektes Elisabetta Terragni 
mbi Muzeun e Gjetheve dhe Shtëpinë-Muze 
“Kadare”. E ftuar është edhe këngëtarja Elina 
Duni. Ky aktivitet zhvillohet këtë vit edhe 
me mbështetjen e Ministrisë Shqiptare të 
Kulturës dhe Bashkisë së Tiranës. Prej vitit 
1997 Festivaletteratura është një prej ngjarjeve 
kulturore më të rëndësishme në Itali. Përgjatë 5 
ditëve të festivalit zhvillohen takime me autorë 
nga e gjithë bota, lexime, koncerte etj. 

në kalanë e Pargës, Prevezës, Potrinit dhe Dubnicës, 
që u rimorën prej francezëve.

Po ashtu, një ndër dokumentet është edhe shkresa e 
përgjegjësit të Moresë, Ahmet pashës, ku urdhërohet 
Kurt pasha dhe pashallarët e tjerë për të mos lejuar 
kthimin e shqiptarëve të shpërngulur përsëri në More, 
pra arvanitasit. Edhe pjesa tjetër e materialeve të tjera 
po ashtu janë shkresa, urdhëresa dhe fermanë që japin 
një pasqyrë për zhvillimet politike dhe shoqërore 
të shqiptarëve nën Perandorinë Osmane, ndërsa 
ka edhe të dhëna biografike të Ismail Qemalit si 

nëpunës i administratës osmane. “Ky pasurim përbën 
përpjekjen disavjeçare të arkivit shqiptar. Më herët, 
gjatë vitit 2015, janë marrë përafërsisht 5 mijë fletë-
dokumente. Tashmë janë marrë 350 mijë dokumente 
dhe po aq pritet të mbërrijnë brenda këtij viti. Në këtë 
mënyrë, AQSH-ja përmban sot jo vetëm tërësinë e 
historisë dokumentare të Shqipërisë dhe shqiptarëve 
pas pavarësisë, por edhe të periudhës osmane, me 
përjashtim të dokumenteve pronësore”, - thuhet në 
njoftimin për mediat në rastin e këtij dhurimi.

Dokumenti më 
i vjetër daton 
më 8 shkurt 
1455 dhe është 
një regjistër 
që përfshin 
timare në 
Rumeli, ku 
përfshihen 
edhe qytetet 
shqiptare, 
si Prizreni, 
Janina dhe 
Elbasani...
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“TIRANA IN BETWEEN”
SHKRIMTARI AUSTRIAK 

ROBERT MENASSE NË 
REZIDENCËN LETRARE 

“POETEKA” 

Prej disa vjetësh tashmë, ambasada e Austrisë në 
Tiranë, në bashkëpunim me “Poetekën”, organizon 

programin kulturor “Shkrimtar në rezidencë”. Pas 
disa përvojave mbresëlënëse me autorë, artistë e 
përkthyes, si Erwin Einzinger, Christian Thanhauser, 
Ilir Ferra, apo përurimit të letërsisë austriake përmes 
kartolinave letrare “From Tirana/ Vienna with Love” 
dhe veprimtarive në Klubin e Leximit, viti 2019 sjell në 
Tiranë shkrimtarin Robert Menasse, një nga emrat më 
të njohur të letërsisë bashkëkohore austriake. 

Librat e këtij autori të mirënjohur janë përkthyer në 
mbi njëzet gjuhë, ndër të tjera, në anglisht, frëngjisht, 
spanjisht, italisht, kinezisht, arabisht, bullgarisht, 
kroatisht, çekisht, danisht, greqisht, hindu, holandisht, 
norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, serbisht, 
sllovenisht dhe suedisht.

Robert Menasse (Vjenë, 1954) studioi gjermanistikë, 
filozofi dhe shkenca politike në Vjenë, Salzburg dhe 
Messina. Në vitin 1980 ai përfundoi tezën doktorale me 
titull “Der Typeus des Außenseiters im Literaturbetrieb. 
Am Beispiel Hermann Schürrer”. 

Nga viti 1981 deri në vitin 1988 Menasse punoi 
si pedagog në Institutin e Teorisë së Letërsisë pranë 
Universitetit të São Paulo-s në Brazil. Me t’u kthyer 
nga Brazili në Europë, Robert Menasse jetoi mes 
Berlinit, Vjenës dhe Amsterdamit, duke punuar si 
publicist i pavarur, kolumnist dhe përkthyes nga gjuha 
portugeze në gjermanisht.

30 vjet më herët, në vitin 1989, revista “Literatur 
und Kritik” ishte ajo që botoi poezinë e parë të Robert 
Menasse-s (“Kopfwehmut”), ndërkohë që romani 
i tij i parë “Sinnliche Gewissheit” ishte botuar që në 
vitin 1988. Kjo vepër përqendrohet rreth një historie 
gjysmautobiografike dhe trajton jetën e austriakëve në 
mërgim, saktësisht në Brazil, ku jetoi edhe Menasse. 
Romanet e mëvonshme të Robert Menasse-s janë 
“Selige Zeiten, brüchige Welt” (1991), “Schubumkehr” 
(1995) dhe “Die Vertreibung aus der Hölle” (2001).

Kritika ka nënvizuar se gjuha stilistike e tij është 
ndonjëherë lozonjare, por jo rrallë edhe mjaft sarkastike. 
Temat më të pranishme në romanet e këtij autori janë 
vetmia dhe tjetërsimi brenda marrëdhënieve njerëzore, 
krijuar si pasojë e rrethanave të jetës apo karakterit të 
personazheve. Në veprën e tij, Menasse shpesh qorton 
atë që ai e vështron si formë të fshehtë të antisemitizmit, 
një dukuri kjo ende e përhapur në botën gjermanofolëse 
sot. Romanet e Robert Menasse-s shpesh kanë 
referenca të gjera e të thella filozofike, duke iu referuar 
herë filozofëve Hegel, Spinoza etj.

Robert Menasse ka shkruar gjithashtu edhe disa ese 
të rëndësishme e të çmuara mbi Austrinë (veçanërisht 
mbi identitetin dhe historinë austriake). Mes tyre 
veçohet “Land ohne Eigenschaften” (1992). Kohët e 
fundit ai shkroi edhe mbi të ardhmen europiane dhe 
Bashkimit Europian, duke kritikuar prirjet e ringjalljes 
së nacionalizimit (veçanërisht në Gjermani, por edhe 

diku tjetër) si edhe lëvizjet anti-europiane të integrimit, 
të cilat ai i interpreton si një reagim ndaj krizës 
financiare të euros gjatë viteve 2007-2008 dhe pasojat e 
saj sot (“Der europäische Landbote”, 2012).

Në vitin 2017 Robert Menasse botoi romanin e tij 
analitik me titull “Die Hauptstadt” (“Kryeqyteti”), i cili 
është përshkruar si romani i parë kushtuar Brukselit 
të shekullit XX, si kryeqytet i Bashkimit Europian, 
në rrugët me kalldrëm të të cilit zhvillohen disa nga 
ngjarjet tronditëse të ditëve tona. 

Kjo vepër u vlerësua me “Deutscher Buchpreis” 
(i barasvlershëm me “Man Booker Prize” apo “Prix 
Goncourt”) një çmim i përvitshëm ky që ofrohet nga 
Shoqata Gjermane e Botuesve dhe e Librarëve për 
romanin më të mirë në gjuhën gjermane gjatë vitit. 

Historitë jetësore të personazheve e çojnë lexuesin 
në gjashtë vende të Bashkimit Europian. Ngjarja ka 
në qendër zyrtarë të Departamentit të Kulturës, prej 
të cilëve pritet ta përmirësojnë, t’i japin një lustër a t’i 
kthejnë shkëlqimin e venitur imazhit të Komisionit të 
BE-së, në një nga përvjetorët e tij. Kjo do të realizohej 
përmes një veprimtarie të llojit “Big Jubilee Project”, 
ku përfshihen të mbijetuarit e kampit të përqendrimit 
në Aushvic...

Romani “Kryeqyteti” është vlerësuar lart nga kritika 
letrare si një nga panoramat më “gjithëpërfshirëse, 
pothuajse balzakiane”, shkruar në traditën më të mirë 
e më të pasur të romanit europian. Vepra paraqet atë 
mjedis dhe ato marrëdhënie të ndërlikuara që letërsia, 
si asnjëherë më parë, nuk e ka marrë në shqyrtim në 
mënyrë aq të spikatur. 

Përveç krijimtarisë së vet të çmuar ndërkombëtarisht, 
Robert Menasse spikat edhe në veprimtarinë e tij në 
dobi të letërsisë dhe të shkrimtarëve. Një prej tyre është 
edhe rithemelimi i çmimit “Jean Améry” që jepet për 
eseistikën më të mirë eurpoane. Ky çmim u ringjall nga 
Robert Menasse, falë fondit që ai dhuroi pasi kishte 
fituar Çmimin e Shtetit Austriak për Letërsinë (1998 
– ky çmim jepet çdo vit ose një herë në dy vjet për 
artistë të shkëlqyer prej moshave të reja e të mesme 
nga fusha të ndryshme të artit). Fituesit e çmimit “Jean 
Améry” kanë qenë emra të njohur, mes të cilëve Imre 
Kertész, Adam Zagajewski, Dubravka Ugrešić, Karl-
Markus Gauß, Drago Jančar, Lothar Baier, Barbara 
Sichtermann, Mathias Greffrath, Reinhard Merkel, 
Franz Schuh, Doron Rabinovici, Michael Jeismann…

Romani “Kryeqyteti” është vlerësuar 
lart nga kritika letrare si një nga 
panoramat më “gjithëpërfshirëse, 
pothuajse balzakiane”, shkruar në 
traditën më të mirë e më të pasur 
të romanit europian. 
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MONTANELLI PËRBALLË MONTALES

 KUR TAKOHEN 
KOLOSËT

nga Prof. Diana KASTRATI

Indro Montanelli (1909-2001), i mbiquajtur Dekani i 
gazetarisë italiane të shekullit të kaluar, historiani e 

shkrimtari italian që për 70 vjet me radhë lëvroi me një 
art të paimitueshëm editorialin, reportazhin, shkrimin 
e historisë në mënyrë divulgative, personazhi kundër 
rrymës i të gjitha kohërave që jetoi, me penën e tij 
inteligjente, ironike e me raste cinike, të pacipë e të 
zhdërvjelltë si pakkush, përmblodhi dhe botoi në 1959 
në një vëllim të titulluar ‘Gli incontri’, libër që akoma 
sot ruan të paprekur e të pakapërcyeshëm tharmin e 
inteligjencës së Montanelli-t, portretet e disa prej 
protagonistëve që kanë shenjuar epokën italiane të 
pasluftës të skenës kulturore, politike e artistike duke 
filluar nga Spadolini, tek Francesco Nitti, Dino Grandi 
e për të vijuar me Longanesi-n, Rossellini-n, Anna 
Magnani-n, Gianni Agnelli-n etj. Ndër këta skicime 
takimesh me këto personazhe të shquar, ai vendos 
edhe poetin, gazetarin e shkrimtarin, senatorin e 
përjetshëm të Republikës italiane, nobelistin Eugenio 
Montale (1896-1981). Vetë Montanelli u shpreh se 
“këto Takime kanë qenë mbase suksesi im më i madh 

gazetaresk, por mbase pikërisht për këtë arësye, edhe 
më të diskutuarit”. 

Portreti i vizatuar nga Montanelli për Montale-n 
që po e japim këtu të përkthyer, mbart gjurmët e 
pashmangshme të penës së pamëshirshme të publicistit 
toskan që, pavarësisht se zbulon me një tis të hollë 
humori ‘çuditë’ e natyrës së Montale-s, nuk fsheh në 
asnjë rast admirimin për këtë poet sa hermetik e të 
padeshifrueshëm në poezi, po aq të pakatalogueshëm 
në jetën e përditshme. 

MONTALE

Tre mund të jenë poetët më të mëdhenj bashkëkohorë 
italianë. Dy syresh nuk jam i sigurtëse si quhen; por 
për njërin po, është e sigurtë, Euxhenio Montale. 

Montale më do apo më urren? Ky problem e ka 
njëfarë rëndësie meqë jo vetëm punojmë në të njëjtën 
gazetë madje në të njëjtën faqe të së njëjtës gazetë, 
por edhe në të njëjtën dhomë, ai andej e unë këtej 
shkrimtores së punës për dy vetë dhe, për orë të tëra 

gjatë ditës përgjithëherë qëunë i ngre sytë nga makina 
ndeshen me të tijtë dhe, përgjithëherë që ai i ngre i 
ndesh me tëmitë.

Herët e para kur ndodhi një gjë e tillë, u përpoqa 
t’i buzëqeshja; por është e vështirë t’i buzëqeshësh 
Montales. Në fytyrën e tij hermetike dashamirësia 
rrëshqet si uji në një pllakë mermeri. Vështrimi i tij i 
zymtë e abstrakt nuk tradhëton asnjë emocion a ndjenja 
të këtilla. Mund edhe të t’i ngulë sytë për një orë rresht 
e nuk do të arrish kurrë të kuptosh nëse është duke 
kërkuar në fytyrën tënde një sipërfaqe të sheshtë për 
të të përkëdhelur, apo një zgavër më të përshtatshmë 
për të mbështetur tytën e revoles. Me njërën dorë 
mban cigaren, me tjetrën shkund nga jaka hirin qëi 
ka rënë aty. Më pas, papandehur, murmurin duke i 
ndarë mire fjalët për të dëgjuar dhjetërrokshin: ‘Gatto, 
De Libero, Ungaretti e Saba…’, do me thënë emrat 
e katër poetëve të tjerë, ku secili syresh është mbase 
i bindur se është poeti më i madh italian. ‘Gatto, De 
Libero, Ungaretti e Saba…’ përsërit Euxhenio pas një 
tjetër gjysëm ore heshtjeje, i gjithi i zënë me ngulitjen 
e syve tek unë, me mbajtjen e cigares së ndezur me të 
djathtën e me të shkundurin nga jaka të hirit me të 
majtën. Pasi e lëtë kalojë një çerek ore, përsërit: ‘ Gatto, 
De Libero, Ungaretti e Saba…’. E thotë sërishmi pas 
dhjetë minutash, pastaj pas pesë minutash e në fund 
e përsërit në vijimësi: ‘Gatto, De Libero, Ungaretti e 
Saba…’ në një përpjekje të brishtë tashmë që këtë varg 
ta intonojë me muzikë sipas disa arieve të ndryshme 
të cilat më së fundi saktësohen e shkrihen në atë të 
‘Berberit të Siviljes’: ‘Fortunatissimo per carità…’ . Kur 
mbërrin në këtë pikë Montale ndjehet  kënaqur dhe 
përsërit gjithmonë të njëjtin motiv: ‘Gatto, De Libero, 
Ungaretti e Saba…’ katër, pesë, njëzetë herë; resht 
së rrëmuari brënda hundës ku me siguri ishte duke 
e kërkuar dhe, më pas ngrihet, shkon e bën nja tre a 
katër hapa tutje tëhu korridorit.

Montale është redaktori më skrupoloz i gazetës 
Corriere ku kryen një punë të cilën fare mirë mund 
ta bënte edhe nga shtëpia. Ai e respekton orarin e 
gazetës me të njëjtën rregullsi të përpiktë habsburgjike 
me të cilën cilido gjenovez tjetër bashkëpatriot i 
tij do të respektonte atë të një zyre. Ngjit shkallët e 
mëdha me një hap të ngadalshëm duke parë përtokë 
nga frika se mos takohet me ndokënd, mbase edhe me 
ndonjë korrier e pastaj i duhet të zgjidhë problemin 
tejet të ankthshëm e të ndërlikuar për të: ta presë 
përshëndetjen nga tjetri apo t’ia drejtojë ai i pari. 
Nuk ka as edhe më të voglin dyshim mbi cilësinë e 
tij si poeti më i madh bashkëkohor i Italisë; ajo për 
të cilën nuk është fort i sigurtë qëndron në dilemën 
nëse poeti më i madh bashkëkohor italian ka të drejtën 
të përshëndetet apo detyrën të përshëndesë edhe 
nëpunësin e fundit që kalon andej pari. E në qoftë se 
roja, teksa e sheh duke hyrë, i thotë se drejtori e ka 
kërkuar dhe e pret, zverdhet nga tronditja: Drejtori!?... 
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O Zot! Çfarë don vallë drejtori!?... Të ngrejë një dolli 
me të?... Të më pushojë nga puna!?... Me duart që i 
dridhen var pardesynë, kapelen dhe mushamanë e shiut 
tek varësja e rrobave dhe niset. Pas pak kohe rishfaqet, 
iqetësuar. Drejtori kishte dashur thjesht ta përgëzonte 
për artikullin e shkëlqyer që pikërisht sot ai e kishte 
botuar tek revista Auden. E Montale ndjeheti lumtur 
si një nxënës shkolle që ka marrë nëntë në detyrat e 
klasës. Sepse ai që nuk ka dyshime mbi cilësinë e tij si 
mëi madhi poet bashëkohor italian, në të kundërt ka 
shumë madje mbi cilësitë e tij si eseist i adhurueshëm 
me një shije të padështueshme, me një prekje delikate 
e me një humor therës. ‘Gatto, De Libero. Ungaretti e 
Saba…’ gurgullon zëri i tij lehtë. Kësaj here e ka gjetur 
menjëherë motivin, pa qenëi shtrënguar ta kërkojë me 
një përsëritje deklamimi të dhjetërrokshit. Ulet në 
makinën e shkrimit, fut një letër dhe fillon të shkruajë 
vetëm me një gisht, treguesin e dorës së djathtë. Nuk 
është shumëi shpejtë në të hartuarin e shkrimit, por e 
bën pa pushime e pa u ngritur nga vendi. Një elzevir 
mund ta shkruajë në një orë e gjysëm, dy qameti, 
duke e mbushur me gjithëfarë lloj ligësish të zgjuara. 
Papritmas ama, ndalet, hedh mbi mua një vështrim të 
zymtë e abstrakt e mururit lehtë: ‘Unë nuk e kuptoj 
përse kur duam ta tallim dikë, na u dashka të themi 
se është një djaloç bukur. Edhe, çë pastaj? Edhe unë 
do të doja të isha, i ri e i bukur…Do të më pëlqentë 
pa masë të isha edhe unëi ri e i bukur…E pranoj…’. E 
atëherë fshin rreshtin e fundit në të cilin për të tallur 
dikë, ishte duke thënë pikërisht që ishte i ri e i bukur. 
‘Gatto, De Libero, Ungaretti e saba…’ murmurit më 
kot në kërkim të aries së Berberit të Siviljes qëi ka ikur 
nga mendja.

Megjithatë, në vend që të ishte poet e gazetar, 
Montale do të kishte dashur e ishte dashur të ishte 
bariton. Thua bën shaka kur thotë se ky ka qenë 
pasioni e vokacioni i tij i vërtetë? 

E kam dyshuar gjithmonë këtë gjë. Kur është me 
humor të mirë Euxhenio bën ironi me humorizmin 
e tij të errët mbi melodramën, të cilës ama ia njeh 
repertorin në thellësi. 

Nuk ka distik të Illica-s (Luigi Illica 1857 – 1919, 
komediograf, poet e librettist italian) apo strofë 
të Metastatasio-s (Pietro Metastasio 1698-1782, 
poet, librettist e dramaturg Italian, i konsideruar 
si reformatori i melodramës italiane) që mos ta dijë 
përmendësh e mos të dijë ta përsërisë të mbivendosur 
mbi arien që Verdi e Puccini ia kanë huajtur. Këndon 
mirë, me një zë të butë e të ëmbël sepse vërtetë ka 

studiuar kanto për shumë vite, madje më kanë thënë se 
maestroja i tij, entuziast, e kishte piketuar si vazhdues 
të Titta Ruffo-s. Por, pasi studioi mirë e mirë, nuk u 
ngjit kurrë në skenë. Ka zëra që thonëse ishte sensi i 
tij i spikatur i humorit që e ka penguar, ka të tjerë që 
thonë që kanë qenë komplekset e tija të tmerrshme 
të inferioritetit. Montale ka komplekse. Mjafton të 
shkosh për drekë me të për ta kuptuar. Përkulet i tëri 
mbi pjatëi obsesionuar nga idea që nuk do t’ia dalë ta 
çojë tek goja lugën apo gotën të cilat i mban gjithmonë 
me të dyja duart qëi dridhen, pa guxuar të ngrejë sytë 
tek njerëzit e tjerë të tavolinës që po hanë me të. Ankthi 
ia paralizon edhe trurin në ato momente aq sa nuk 
kap as fjalën e as batutat e tija të mbushura me ironi 
makabre pasi ka pirë kafenë, kur ndez të parën cigare 
ndër ato pesëdhjetë që pin gjatë pasdites. Atëherë, pas 
një rrokëzimi të përshtatshëm të ‘Gatto, De Libero, 
Ungaretti e Saba…’ që mund të zgjasë edhe për nja 
një çerek ore, Euxhenio e gjen sërishmi veten, por mbi 
të gjitha, rigjen humorin e tij dhe, i lëshohet lirisht 
ligësisë së tij, e lë të rrjedhë natyrshëm, ama gjithmonë 
duke e shmangur gropën e vulgaritetit.

Ja tek ngjet shkallët e mëdha me hapin e 
ngadalshëm e në majë të gishtave, ndërsa ora shënon 
fiks nëntë. Ecën nëpër korridor, me shumë dinjitet, 
pikërisht me pamjen e poetit më të madh bashkëkohor 
italian, por duke parë më bisht të syrit gjithë siklet ata 
me të cilët kryqëzohet e disi dyshues për nderimin që 
të gjitha ata i shfaqin. E shoh t’i afrohet zyrës tonë e 
bëhem gati t’i them: Mirëdita Euxhenio! – para se ai 
të ma thotë mua kur, papritmas ja tek ndalet para zyrës 
së sekretarit të redaksisë Boreli, i cili po dikton diçka. 
Po kujt ia dikton? Është pyetja që me siguri Montale 
ia bën vetes due parë se Boreli është i vetëm në zyrë. 

Nuk guxon të hyjë sepse tjetri, duke mos e vënë re, 
i zënë plotësisht siç është me monologun e tij, nuk i 
ka drejtuar asnjë shenjë ftese për të hyrë. Me kapelen 
e me mushamanë në dorë, Euxhenio lëviz sa nga ana 
e majtë në të djathtën e derës në përpjekjen e kotë për 
të zbuluar stenografin apo stenografen që, me siguri, 
do të ishte duke i mbledhur e duke i shkruar fjalët e 
Borelit. Por, për sado të ulet në gjunjë Montale e të 
rrëmojë me shikim edhe poshtë shkrimtores e prapa 
derës, nuk dallon askënd; andaj, mbetet aty, i pataksur, 
duke ia ngulur sytë Borelit me dyshimin e vagullt 
që këtij të fundit i ka ikur truri. Deri sa më në fund, 
monologuesi e vëren Montalen e teksa e shquan që 
ishte ulur këmbadoras (poeti mëi madh bashkëkohor 
italian!) ia ngul sytëi habitur: Montale, ka ndodhur 

gjë, keni humbur gjë? Ah, jo jo- ia kthen Montale 
duke u skuqur – thjesht po mundohem të kuptoj se 
kujt dreqin po i flisnit! Boreli qesh. Ishte duke folur në 
diktofon dhe ia tregon duke ia ilustruar komoditetin 
e këtij objekti. – Nuk do të keni nevojë tani e tutje që 
të shqetësoni kënd për t’ua diktuar letrat tuaja. Është 
ky teli që ngarkohet. Ai e regjistron dhe e memorizon 
zërin në një si lloj disku që stenografi më pas do ta 
xhirojë duke e përkthyer me shkrim, fjalë për fjalë.

Montale dëgjon me një pamje thellësisht admiruese. 
Do me thënë, ky objekti këtu regjistron çdo lloj zëri? 
– pyet pas pak. Sigurisht! – i përgjigjet Boreli. Do 
të regjistronte edhe zërin tim? – ngul këmbë poeti. 
Natyrisht që po! Montale reflekton paksa me një pamje 
të zymtë, pastaj bën një hap përpara dhe futet brenda në 
dhomë. I sjell e, i përdredh për njëfarë kohe kapelen dhe 
mushamanë e shiut që mban ndër duar dhe, me ndrojtje 
guxon e i thotë; Do të më pëlqente të dëgjoja zërin tim, 
që thonë së është i pajisur me një theks të mirë prej 
baritoni…Kam studiuar kanto unë, e dini ju?... Por kush 
e dëgjon zërin e vet? Askurkush…Zërin tim do të më 
pëlqente ta dëgjoja për të parë nëse vërtetë… Boreli i 
jep atë biçim tubi që mbante në dorë: Ç’është ai llaf 
Montale, provojeni vetë… Thoni diçka e pastaj…

Një fill gëzimi endet mbi fytyrën zakonisht të 
zymtë të Montales që, para se të merrte ndër duar 
bombën nga Boreli, e zbërthen pardesynë dhe bashkë 
me kapelen e me mushamanë e shiut e var në varëse, 
sqaron grykën, e liron paksa nyjën e shtrënguar fort të 
kollares si të përgatitej për një ushtrim gjimnastikor 
impenjativ. Pastaj e ngre tubin në lartësinë e gojës, 
merr frymë dhe e ngrin vështrimin për nga shkopi i 
ngritur i një Toskanini (Arturo Toscanini 1867 – 1957, 
drejtor orkestre i konsideruar si ndër më të mëdhenjtë 
e çdo kohe) që vetëm ai e sheh e prej të cilit me siguri 
pret një sinjal nisjeje. Ja tek e mori sinjalin me sa duket, 
dhe: ‘Il baleen del suo sooorriiii-i-i-so deellaaa vi-i-i-nceee 
il ra-a-ggiooo’, ia nis me një zë të plotë e të zhurmshëm, 
ngul sytë në boshllëk, me trungun e trupit të drejtë e 
të palëvizshëm, thua se ndodhet para publikut të një 
premiere. Boreli është strukur në fund të kolltukut të 
vet duke e parë me një shprehje terrori të pataksur; nga 
të gjitha dyert e zyrave të tjera që bien në atëkorridor 
zakonisht të shkretë e të heshtur, rrëshqasin jashtë 
vjedhurazi redaktorë, nëpunës, punonjës shërbimi të 
kapur befmas teksa kryenin punën e tyre të zakonshme 
nga gurgullia si me ortek e këtij zëri të mrekullueshëm, 
të moduluar mirë e të ngrohtë baritoni. 

Deri edhe drejtori, pavarësisht derës dopio ka brofur 
nga kolltuku due vrapuar sitë tjerët për të parë… Për 
të parë Montalen që, gjithmonë në qëndrimin e tij 
solemn prej solisti të një ‘premiere’, ngjan sikur çlirohet 
me këngën e tij simbi një palë krahë që e ngrenë mbi 
përmasat e veshëve dhe syve të njeriut, në një vetmi 
të paarritshme. E që të gjithë shikojnë njëri tjetrin të 
pataksur duke mos guxuar asnjëri syresh që të ndërpresë 
poetin më të madh bashkëkohor italian, kolegun e 
shquar e skrupoloz të orarit që teksa kryqëzohen me të 
e përshëndesin të parët e të cilit i drejtohen me ‘ ju’, aq i 
madh është dinjiteti që ai shpërndan.

Montale e këndon romancën deri në fund, pa e 
përshpejtuar as pa e ngadalësuar ritmin. 

Ia kthen tubin Borelit me një: ‘Faleminderit!’ të 
mirësjellshme, e merr sërishmi kapelen, pardesynë 
e mushamanë e shiut, kalon në mes të rreshtit të 
heshtur të njerëzve që e shikojnë me sytë e ngulur 
akoma të pataksur, teksa ai i mban të vetët përtokë 
për të shmangur problemin, tejet të ndërlikuar e të 
ankthshëm për të, që të presë përshëndetjen apo 
t’ia drejtojë ai i pari, kthehet në zyrën tonë, ulet në 
makinën e shkrimit, fut një fletë të bardhë dhe 
murmurin: ‘Gatto, De Libero, Ungaretti e Saba… 
Gatto, De Libero, Ungaretti e Saba…’ e m’i ngul sytë 
me atë vështrimin e tij të zymtë e abstrakt që nuk 
tradhëton asnjë emocion apo ndonjë lloj ndjenje. Për të 
kërkuar në fytyrën time një sipërfaqe të lëmuar për ta 
përkëdhelur, apo një gropë më të përshtatshme për të 
mbështetur tytën e revoles?



“Surreal... Një kombinim magjepsës i seksit dhe dhunës... i gjallë, i ngatërruar... Ashtu 
si një grua e çmendur dhe e mallkuar në mitologjinë klasike, Yeong-hye duket profetike 

në mënyrë të frikshme, dhe gjithnjë e më e marrë”. 

—Alexandra Alter, The New York Times


