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nga Aurel Plasari

REFUZIMI I “SHQIPËRISË TURKE” 
PREJ KONSUJVE FRANCEZË

Vëllimi i ri i studiuesit Luan Rama Konsullatat 
franceze në Shqipërinë e Shekujve XVII-XVII është 

nga ato punime divulgative me vlera diturore që në 
kulturën shqiptare do të duheshin të qenë kryer qysh 
para 50 vjetëve. Nuk po them qysh para një shekulli, 
siç kishte filluar të botohej libri i konsullit Degrand në 
vjetarin “Shqiptari” (Pera-Constantinople 1911) etj. 
Është fjala për atë informacion mbi “botën shqiptare”, 
të cilin nisi t’ua bënte – paksa – të njohur shqiptarëve 
Faik Konica, ndërsa punoi për t’ua paraqitur më gjerë 
Lumo Skëndo në vitet ’20 të shekullit të kaluar te 
“Diturija” e tij me ciklin përurues Udhëtarët e huaj në 
Shqipëri gjer në fund të shekullit XIX. U pati bërë vend 
aty edhe disa konsujve: francezit Pouqueville, atasheut 
ushtarak anglez Martin Leake, gjermano-austriakut 
Von Hahn etj. Sepse nuk mund të shpërfillen rrethanat 
që të shumtët e konsujve të Fuqive të Mëdha europiane, 
– qofshin në Janinë, në Vlorë, në Durrës, në Shkodër 
a gjetiu, – ishin edhe udhëtarë, madje udhëtarë të 
rrëmbyer nga pasioni i të udhëtuarit. 

Me dëshmitë për “botën shqiptare” ata rezultojnë të 
parapëlqyer jo thjesht si konsuj, por pikërisht edhe si 
udhëtarë. Ndër të dhënat shumëfarëshe që vilen prej 
burimeve të të huajve për “botën shqiptare” dëshmitë 
e udhëtarëve kanë shpesh përparësi ndaj të dhënave 
të akteve zyrtare dokumentare, edhe ndaj kronikave të 

shkruara nga zyra a nga qeli murgjish. Udhëtari i ka 
shkelur me këmbë, ndonjëherë edhe duke vënë kokën 
në rrezik, viset që e kanë tërhequr. Udhëtari i ka ndeshur 
për së gjalli njerëzit që ka njohur dhe për të cilët ka 
treguar. Por privilegj i udhëtarëve që ishin edhe konsuj 
në atë Shqipëri të cilën, në kohën e tyre, pjesa tjetër 
e Europës e quante “l ’Albanie Turque”, ka qenë statusi 
diplomatik: falë tij ata mund të udhëtonin disi më 
lirisht, të shoqëruar edhe me do truproja diplomatike që 
asohere quheshin “kavasë” ose “kafazë”. Ishte privilegj 
në krahasim me të tjerë udhëtarë, të cilët rrallë mund ta 
siguronin prej Portës së Lartë mundësinë e qarkullimit 
në viset e “Shqipërisë turke”: ja duke e blerë me para, ja 
me ndërhyrje miqsh të fuqishëm.

Në rastin e konsujve njëherësh udhëtarë vendosen 
një palë marrëdhëniesh origjinale mes subjektit, d.m.th. 
atyre vetë, dhe objektit që ata hetojnë, regjistrojnë, 
përshkruajnë. Ndër të parët që i rifunksionalizoi 
kontributet e udhëtarëve perëndimorë për Europën 
juglindore, Jorga vuri re se ka në çdo shoqëri njerëzore 
disa fenomene të shpirtit që nuk dallohen veçse duke e 
vënë një përfaqësues të asaj shoqërie në kontakt me një 
“tjetër botë”, siç qëlloi të ishte për konsujt në fjalë “bota 
shqiptare” dhe siç përkapet për bukuri në këtë libër. Ndër 
fenomene të tilla të shpirtit lexuesi nuk e ka të vështirë 
të dallojë deri rënien në dashuri të një subjekti të tillë 

me Shqipërinë dhe shqiptarët. Qëlloi i tillë, si shembull, 
konsulli dijetar Alexandre Degrand. Afërmendsh nuk 
qenë të gjithë konsujt francezë Degrandë dhe as ke 
të drejtë t’i kërkosh çdo përfaqësuesi diplomatik – as 
këtyre të sotmëve – “dashuri” me pahir për vendin dhe 
njerëzit me të cilët e ka puqur përkohësisht shërbimi. 
Gjendet po në këtë libër edhe modeli tjetër, i një konsulli 
si Albert le Rée, tek i cili dallohet natyra kohlerike, më 
shqip vesi i një diplomati zevzek, ndonëse autori i librit 
– vetë diplomat – ia ka kaluar me formulën diskrete të 
“ngjarjeve të pakëndshme”. 

E përmenda të quajturën “l ’Albanie Turque” dhe më 
ngjan me rëndësi të dallohet që konsujt francezë, si edhe 
si në përgjithësi ata të Fuqive të Mëdha në “Turqinë 
europiane” – ashtu emërtohej atëherë pjesa e Europës 
juglindore nën turkokracinë, – athua se për t’ia hequr 
Shqipërisë atë bisht turk kanë ngulmuar të hulumtojnë 
e të zbulojnë një Arbëri vlerash, ndonjëherë edhe me 
shkallë të spikatur vlerash. Ngjan të jenë prirë enkas ta 
nxirrnin atë Arbëri ilire deri edhe nga terri i Antikitetit 
a nga muzgu i një Mesjete arbërore për ta të lavdishme. 

Me një libër si ky në dorë lexuesit janë me fat, sepse 
ky libër ofron më shumë se një regjistër leximi. Për vete, 
siç është e parashikueshme, më tërheq regjistri kryesor, 
ai i dijeve të albanologjisë. 

Me të gjithë konsujt që në këtë përmbledhje janë 
paraqitur duke u përshkuar e cituar ndonjëherë edhe 
shumë gjerësisht, – deri në kufijtë antologjikë, – 
libri funksionon si guidë komode për kërkues nga 
më të ndryshmit të disiplinave të albanologjisë: për 
historianë, për arkeologë, për etnografë dhe antropologë 
(një koleksion i tërë i regjistruar ritesh dhe ritualesh, 
dokesh dhe zakonesh, mitologjish dhe besëtytnish 
etj.), për gjeografë dhe hartografë, për studiues të 
diplomacisë e cila nuk bën të harrohet, për specialistë të 
religjioneve (jo vetëm dëshmi ndër më të qenësishmet të 
paradigmës së ndërrimit të fesë, por edhe të përndjekjes 
së egër të besimtarëve të njërit besim nën turkokracinë, 
njëkohësisht me elemente kërshërore të krishterimit 
sipërfaqësor në zona të Shqipërisë që autorët e dëshmive 
njohën etj.), për folkloristë (regjistrime këngësh, 
përrallash, legjendash, këngësh historike etj.), për 
specialistë të ekonomisë (disa relacione, edhe prej një 
vlerësimi të sotëm, befasuese për nga profesionalizmi 
i hartuesve, si ai i konsullit De Wiet “Kujtesë mbi 
pashallëkun e Prizrenin” ose ai i konsullit Champoiseau 
“Kujtesë mbi Epirin”, i lexuar në një nga mbledhjet e 
“Akademisë së Mbishkrimeve dhe të Letrave” më 1868 
etj.), deri edhe për gjenealogjistë, specialistë të heraldikës, 
numizmatë. 

Te njëri konsull më pak, te një tjetër më shumë, vjen 
e dallohet dukshëm grafiku kronologjikisht në ngjitje i 
interesave të tyre për “botën shqiptare” dhe, në pajtim 
me ata interesa, edhe i vlerave gjithnjë më me peshë 
të informacioneve që për këtë botë ofrojnë. Sa herë ka 
mundur, autori i librit e ka shoqëruar këtë grafik në ngjitje 
me digresime pothuaj gjithnjë me vend. Ato shërbejnë si 
ballafaqime – qoftë konfirmuese, qoftë çkonfirmuese, – të 
kalesave të ndryshme të teksteve të dëshmive konsullore 
me dëshmi udhëtarësh të tjerë, etnografë, gjeografë, 

Por privilegj 
i udhëtarëve që ishin 
edhe konsuj në atë 
Shqipëri të cilën, në 
kohën 
e tyre, pjesa tjetër 
e Europës e quante 
“ l’Albanie Turque”, 
ka qenë statusi 
diplomatik: falë tij ata 
mund të udhëtonin disi 
më lirisht, të shoqëruar 
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hartografë etj. Atyre që do ta përdorin këtë libër si rrëfyes 
udhe për hulumtime të vetat të mëtejshme kjo teknikë 
digresimesh dhe ballafaqimesh do t’u jetë një ndihmë më 
shumë. Sepse nuk do të thotë që çdo njoftim i nxjerrë 
në tekstet e konsujve studiues të “botës shqiptare” duhet 
marrë për argent comptant: i ka ndodhur edhe Degrandit 
të gabojë, madje dyfish, kur ka shënuar që përmendja 
e parë e Arbërve ngjan të datojë në shek. VIII nga 
Kostandin Porfirogjeneti.

Nuk e përmenda më kot përparësinë e njoftime të 
vjela prej dëshmive të konsujve udhëtarë: sepse qëllon 
që të dhëna nganjëherë unike ndeshen mes larmisë 
së të dhënave që ata kanë mbledhur, kanë regjistruar, 
kanë transmetuar, shpesh deri në caqe befasish. Është 
një punë kjo e tyrja që të kujton parimin magjistral të 
formuluar nga konsulli austriak Von Hahn në njërën nga 
letrat drejtuar kryepeshkopit Karl von Pooten të Tivarit: 
“Shqipëria gjithsesi është, nga shumë pikëpamje, vendi 
më interesant i kontinentit tonë dhe, për këtë arsye, 
çdo informacion që ka të bëjë me të duhet t’i interesojë 
shkencës në shkallën më të lartë”. 

Prandaj ndodh që, edhe mbi ndonjë fenomen në 
dukje të çuditshëm të “botës shqiptare”, ose moment që 
në historinë tonë të ketë mbetur nën shenjën e “sekretit”, 
janë njoftimet e konsujve, si këta në këtë libër, që 
hedhin sadopak dritë. Të tilla janë, për shembull, vargu i 
dëshmive dhe interpretimeve fort të çmuara të konsullit 
Eugène Poujade të Janinës për situatën e popullsisë 
çame, veçan të kthimit të familjeve çame – kthim 
shpesh formal – në muslimanë. Përshkrimi i udhëtimit 
të tij, me kapedanin Niko Zerva për udhërrëfyes, nëpër 
viset e lavdisë së perënduar suljote, që konsulli i quan 
“teatër heroizmi”, përbën një reportazh cilësie të lartë, 
edhe duke mbetur dëshmi me elemente të shumta 
historike. Po prej tij lexohet edhe një konstatim me 

vlerë të rrallë: që në kështjellën e Janinës, përpos turqve 
dhe muslimanëve, kishin të drejtë të banonin vetëm 
hebrenjtë. Si dhe shpjegimi: sepse ata ndiheshin të 
mbrojtur nga Perandoria osmane, ndërsa nuk e shihnin 
me sy të mirë gjasën e një qeverie të krishterë duke qenë 
të krishterët persekutorët e tyre.  

Njoftime të ngjashme ndeshen, edhe për veriun, ndër 
faqet e dëshmive të konsujve të Shkodrës. Njëri ndër 
faktorët që e ndihmuan Mirditën për të siguruar njëfarë 
statusi autonomie prej Portës së Lartë dihet që ishte 
edhe pjesëmarrja e mirditorëve si 
luftëtarë me pagëtyrë në radhët e 
ushtrisë osmane, kundër Rusisë, 
në luftërat ruso-turke. Por prej 
konsullit Émile Wiet kemi tani 
edhe shpjegimin se përse princi i 
Oroshit mbante njëherësh titullin 
“pasha” në rangun europian të 
gjeneralit-brigadier: sepse i ishte 
akorduar nga Porta e Lartë, me 
kërkesën e mareshallit Aimable 
Jean Jacques Pélissier ndryshe 
dukë i parë De Malakoff, mbas 
betejës së Krimesë. Pa iu larguar 
Mirditës: historianët e saj, nga 
Pal Doçi e këndej, kanë debatuar 
për të shpjeguar përsenë e situatës 
së veçantë të mirditorëve që e 
quanin veten nën “protektorat” të 
Republikës Franceze. Ekzistonin 
vërtet, qysh nga shek. XVI, ato 
që quheshin “kapitulacione” të 
Perandorisë osmane, një varg 
marrëveshjesh mes asaj dhe Fuqive 
të Mëdha europiane – veçan 

Francës – që mbronin të drejtat e banorëve të krishterë 
në zotërimet osmane. Por, ndërsa për to mirditorët, me 
shumë gjasë, mund të mos kishin fare dijeni, në ndodhitë 
kërshërore të konsullit Gabriel Aubaret gjendet njëri ndër 
shpjegimet që për Mirditën e gjysmës së dytë të shek. 
XIX duket të ketë rezultuar më i rëndësishëm se dofarë 
“kapitulacionesh” në letra. Ishte fakti që përfaqësuesi 
i Republikës Franceze në Shkodër, nëpërmjet një 
ceremonie madhështore, qe bërë nun i djalit të princit 
të Oroshit. Madje, mbas vdekjes së këtij, edhe njëfarë 
përmbaruesi testamentar ose, siç e thotë autori i librit, 
“ekzekutues i dëshirave të tij”. 

Nëpër kronologjinë e grafikut në ngjitje të interesave 
albanologjikë të konsujve mundësohet edhe fiksimi i 
momenti historik të shndërrimit të albanologjisë nga 
amatorizmi, për të mos thënë aventurizmi, në shkencë. 
Fillimet e shërbimeve diplomatike franceze, që nga 
Isnard, Compte, Garnier e me radhë siç ndeshen në këtë 
libër, deri në gjysmën e parë të shek. XIX, mbeten më 
së shumti në suazën e informacioneve për politikë dhe 
tregti, – nuk mungon as ndopak kontrabandë, – edhe 
pse nën shenjën e kërshërive informative të historisë 
diplomatike. Fundja ashtu si për të gjitha shërbimet e 
tjera në “Shqipërinë turke”. Bën përjashtim, pa dyshim, 
ndonjë erudit si konsulli Pouqueville. Ndërsa momenti 
i përmendur historik, ai që ka të bëjë me kontributet 
mirëfilli albanologjike të konsujve të Fuqive të Mëdha 
europiane në Shqipëri, përkapet me saktësi nga mesi i 
shek. XIX dhe gjysma e dytë e tij. 

Historianët e albanologjisë janë marrë vesh që 
konsullin gjermano-austriak Von Hahn, me veprën e 
tij madhore Studime shqiptare ( Jenë 1854), ta mbajmë 
për “baba” të albanologjisë. Padyshim që Studimet 
shqiptare të Von Hahnit qenë meritë e erudicionit të 
jashtëzakonshëm të një diplomati hulumtues dhe 
njëherësh e punës së tij gati të mbivullnetshme. Por 
ato rezultojnë edhe produkt shkencor nën ndikimin 
e një prirjeje të përgjithshme që sundoi mendimin 
shkencor të Europës pikërisht në mesin e shek. XIX 
dhe që quhej pozitivizëm. Sikurse shpesh e kam 
përsëritur, pozitivizmi do të duhet llogaritur si filtri 
filozofik vendimtar për daljen – dhe stabilizimin – e 
albanologjisë si shkencë më vete, pa nënçmuar ndikime 
filtrash të tjerë, si determinizmi natyror, strukturalizmi, 
posibilizmi etj.

Përpos frymës pozitiviste, e cila edhe mbi interesat 
shkencorë të konsujve francezë ushtroi ndikim, vetë 
konsulli emërmadh gjermano-austriak me veprën e 
vet shërbeu për ta si model orientimi drejt produkteve 
shkencore albanologjike. Në panoramën që kjo 
përmbledhje tanimë ofron konstatohet impostimi 
në një suazë të ngjashme shkencore, nga njëra anë, i 
konsullit Dozon në Janinë dhe, nga tjetra, i konsullit 

Një pamje shpine e veprës madhore të konsullit François Pouqueville
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kanë shpëtuar pa i qëmtuar dhe ngulitur në këtë vepër 
të tijën. Shërbejnë si copëza pasqyre, në të cilat ngjan se 
përthyhen deri edhe hallet dhe zavallet e një shoqërie 
bashkëkohore shqiptare. Për shembull rasti që i ka bërë 
aq përshtypje konsullit Aubaret: i vrasjes së një gruaje 
nga burri i saj i cili e akuzonte se “si shumë dilte në 
rrugët e qytetit”. Ashtu si edhe vrasjet e shumta e të 
rëndomta, vrit të vrasim, të përmendura prej konsullit 
Ceccaldi, për të cilat francezi shënoi shkurt: “dhe asnjë 
vrasës nuk është arrestuar”. Këtë regjistër të fundit 
leximi ua lë gazetarëve, pa u ndërhyrë në zanat: mund 
të shtrohen edhe ata në këtë libër joshës e të shijojnë 
ç’u ka ënda nga gjithë sa autori ka ofruar në të bujarisht.

Fjalë e mbajtur në sallën e Akademisë së Shkencave 
të Shqipërisë në ceremoninë e promovimit të librit 
të studiuesit Luan Rama “Konsullatat franceze në 

Shqipërinë e Shekujve XVII-XIX”

Degrand në Shkodër. Të dy e 
kanë njohur bukur mirë veprën 
e Von Hahnit. Edhe pse as 
njëri, as tjetri nuk mbërritën 
deri në formatin enciklopedik 
të “babait” të albanologjisë, 
– në fakt as duken ta kenë 
pretenduar një format të atillë, 
– bashkëndihma e tyre në 
mëvetësimin e albanologjisë 
si shkencë nuk mund t ’u 
mohohet: konsullit Auguste 
Dozon me dy veprat Libër dore 
i gjuhës shqipe (Paris 1879) dhe 
Përralla shqiptare (Paris 1881), 
ndërsa konsullit Alexandre 
Degrand me veprën Kujtime 
nga Shqipëria e Epërme (Paris 
1901). Këtij të fundit autori i 
librit, me shumë të drejtë, ia 
ka theksuar edhe meritën e 
një tjetër vepre: eksplorimin 
prej pionieri në varrezat 
e  hershme mesjetare pranë 
Kalasë së Dalmacës,  ndryshe 
të Komanit, tok me atë pjesë 
të pasurisë së nxjerrë prej tij 
nga dheu për t’u depozituar e 
ruajtur tanimë atje tek autori 
na e ka përshkruar ende sot 
e gjithë ditën: në sallën e 
“Arkeologjisë së krahasuar” 
në Muzeun e Antikiteteve 
Kombëtare pranë Parisit, një herë e një mot pronë e 
mbretërve të Francës. 

Në faqet e konsujve me interesa mirëfilli 
albanologjikë shfaqen edhe një galeri figurash – më 
të mëdha a më të vogla nuk ka rëndësi – të Rilindjes 
Kombëtare Shqiptare. Në dëshmitë e konsujve figura 
si Naim Frashëri, Zef Jubani, Kostandin Kristoforidhi, 
Pashko Vasa, Primo Doçi, Apostol Panajot Meksi, 
përfaqësues të familjeve Suma, Bonatti etj. kanë 
avantazhin të jenë njerëz të gjallë, në kuptimin jo të 
nxjerrë nga aktet kancelarore a nga bibliotekat. 

Atëherë, pikërisht falë dëshmive të konsujve të 
përmbledhura në këtë libër, zbulohet edhe një tjetër 
situatë domethënëse për historinë e albanologjisë. Pa 
e mohuar erudicionin e disave prej tyre, ndonjëherë 
edhe përtej kufijve të së zakonshmes, rezulton e 
qartë praktika e konsujve albanologë për të përdorur 
në hulumtimet e veta punë dhe punime të dijetarëve 
shqiptarë bashkëkohës të tyre. Nuk them “për të 
përvetësuar”, sepse ka raste kur ata i kanë përmendur 
bashkëpunëtorë të tillë: Marko Boçarin me shokë 
konsulli Pouqueville, Apostol Meksin konsulli Dozon 
në gjurmët e përdorimit të këtij qysh prej konsullit Von 
Hahn, Evstrat Vithkuqarin atasheu ushtarak anglez 
Martin Leake etj. Ka qenë tipik ky fenomen për atë 
ndërkohë tranzitore të kalimit të albanologjisë nga të 
huajt te vetë studiuesit shqiptarë. Mund të lexohet si 
paradigmë rasti i dijetarit Zef Jubani, që u shfrytëzua 
nga konsulli Hecquard dhe jo vetëm nga ai, deri ditën 
kur vetë Jubani kreu realizimin e vetes nëpërmjet botimit 
në Trieste më 1871 të përmbledhjes së vet Raccolta di 
canti e rapsodie di poemi albanesi. Dhe ka lënë në hyrjen 
e saj këtë dëshmi të qartë: 

“Zoti Hecquard përshkroi Shqipërinë e Epërme në 
gjurmët e një vepre time të pabotuar dhe ndërfuti aty 
këngë të ndryshme nga përmbledhja ime, që ia kisha 
huajtur për t’i bërë nder, vetëm në përkthimin italisht. 
Tekstin shqip unë e ruaja me xhelozi për veprën time, që 
mendoja ta jepja për shtyp. Megjithëkëtë ai funksionar 
i nderuar, duke shkruar për Shqipërinë, nuk bëri keq: 
me një fjalë, tok me të ndere të tjera që i bëri popullit 
tonë, ia rriti meritën vetes duke e lënë emrin e tij të 
rrënjosur në kujtesën e të gjithë shqiptarëve. Ato këngë 
pra janë vendosur në përmbledhjen time, me tekstin e 
vërtetë origjinal dhe me përkthimin në gjuhën italiane 
përkundrejt, sikurse ndodhen në dorëshkrimin tim të 
parë”. 

Dhe, meqë ra kjo fjalë, ashtu u shkëput dikur edhe 
Ndre Mjeda, për t’u bërë njëri ndër themeluesit e 
albanologjisë shqiptare, nga kontributi për furnizimin e 
gjuhëtarit gjerman Gustav Meyer me materiale të gjalla 
të mbledhura vetë ndër viset shqiptare. 

Ka në këtë libër me informacion të larmishëm edhe 
referenca me vlerë aktualizuese. Duket sikur kanë të 
bëjnë me ato elemente që i quajmë “permanenca” të një 
shoqërie dhe që, fatmirësisht, autorit Luan Rama nuk i 

“Një bej nga Tirana” (1901), foto nga konsulli francez në 
Shkodër Alexandre Degrand

“Një bej nga Tirana” (1901), foto nga konsulli francez në Shkodër Alexandre Degrand

Frontespic i librit të konsullit Dozon
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PËRKTHIMI 
ËSHTË

LOJË 
nga  Werner Menapace

Diku nga fundi i filmit “Paterson” i regjisorit Jim 
Jarmush, 2016, film me përmbajtje thellësisht 

poetike, një zotëri japonez i përkorë thotë sesi leximi i 
poezive të përkthyera i ngjan bërjes së dushit me pardesy. 
Një mendim ky jo fort i këndshëm për sa i përket artit 
të përkthimit e aspak kurajues për përkthyesin.

Ekzistojnë teori të ndryshme përkthimi – apo 
strategji përkthimesh e të tjera simotra – interesante 
e bindëse, por të vështira për t’u vënë në praktikë. 
Nuk mundet e nuk duhet të jetë detyrë e përkthyesit 
të ndërtojë a priori punën e tij duke u bazuar në 
një teori e të punojë kështu sipas logjikave apo 
direktivave të paracaktuara. Çdo përkthim është 
një aventurë më vete, një tokë e palëvruar.

Le të marrim një shembull pragmatik: një nga 
poezitë më të thukëta, më të fuqishme e shprehëse 
të N. C. Kaser–it është ajo me titullin “Trauer” 
(shqip – Zija), e ndërtuar nga tri strofa, gjithsej – 3 
vargje – 10 rreshta – 82 germa.

Mbi këtë poezi është shkruar një ese prej tetë 
faqesh, që do të thotë: 366 rreshta – rreth 3000 
fjalë – 17.000 germa. Kjo sa për të dhënë një 
ide të pafundësisë e të procesit të ndërlikuar të 
përkthimit, të sfidave në të cilat gjendet e duhet të 
përballojë përkthyesi. 

Vetë përkthimi është një lojë. Një lloj fjalëkryqi. 
Çdo poezi, çdo fragment, është një fjalëkryq sipas 
skemës e përcaktimit të autorit. Detyra e kënaqësia 
e atij që përkthen duhet të jetë këmbëngulja që çdo 
fjalë, çdo morfemë, të jetë në vendin e vet, derisa 
skema të jetë e plotë. Përkthyesi, që ta themi me 

fjalët e Burhart Kroeber-it, duhet t’i bëhet krah 
autorit, të bëjë lojën e tij, të ndjekë qëllimin, skicën 
e strategjinë e tij.

Përkthimi shkon përtej saktësisë së përmbajtjes. 
Nuk është një riprodhim i thjeshtë, por një akt 
krijues origjinal. Njëkohësisht me të përkthyesi 
nuk duhet të ketë egon t’i paraprijë apo t’i zërë 
vendin krijimit, por të zërë pozicionin që i përket 
pa bezdisur e pa rënë shumë në sy. Me pak fjalë, 
një përkthim i mirë, për mendimin tim, është ai që 
nuk kërkon të vihet në dukje, madje që nuk ndihet 
fare.

Le t’i kthehemi bisedës së mësipërme të dushit: 
një metaforë provokuese, nuk ka dyshim, që na 
bën të thellohemi. Zotëria japonez ndoshta ka 
pasur fatkeqësinë të përballet me një përkthim 
të dobët. Një pohim i tillë nuk ka më baza të 
shëndosha. Sikurse nuk kanë disa parakoncepte të 
trashëguara, të thjeshtëzuara e të kapërcyera, si për 
shembull: përkthimi i orientuar ose mbi tekstin 
e nisjes ose mbi atë të mbërritjes, që i përshtatet 
në mënyrë të saktë ose përmbajtjes ose formës; që 
ndjek rreptësisht origjinalen ose që shkëputet apo 
distancohet prej saj haptas e me dashje. Sikurse ajo 
e përkthimit rreptësisht nga gjuha origjinale. Le 
t’i lëmë mënjanë teoritë mediokre e stereotipat si 
“përkthyes skllav” e “përkthyes tradhtar”.

Është i mundshëm, madje i domosdoshëm, 
përdorimi i përshtatshëm e i arsyeshëm i të gjitha 
strategjive. Një përkthim cilësor luan shkathtësisht 

Werner Menapace, përkthyes me origjinë gjermane e nënshtetësi 
italiane, ka lindur në Termeno (Bolzano) më 1950. Ka kryer 
studimet e larta për gjermanistikë e romanistikë në Munih të 
Bavarisë e për letërsi krahasuese në Insbrug (Austri). Tri herë 
fitues i Çmimit Letrar Internacional Merano – Europa në 
fushën e përkthimit, në veçanti për veprat e autorit gjerman 
Wolf Wondratschek, poezi e romanin Das Mädchen und der 
Messerwerfer. Së fundmi ka marrë shumë vlerësime për përkthimin 
nga gjermanishtja të autorit italian me origjinë gjermane Norber. 
C. Kaser: Groll waechst mir im bauch–rancore mi cresce nel ventre, 
2017, publikuar nga shtëpia botuese “Alphabeta”. 

Artikulli i mësipërm mbi përkthimin është botuar së pari në 
revistën “Poeteka” nr. 51.

e në mënyrë elastike me materialin e me mjetet që 
ka në dorë, duke i përdorur të gjitha mundësitë.

Ai është i zoti të pajtojë e të përziejë me saktësi 
aspektet e ndryshme të një teksti: përmbajtjen, 
formën, stilin, nivelin, gjuhën e fillimit, gjuhën e 
mbërritjes, autorin, lexuesit, qëllimin etj.

Një përkthim i ndjeshëm dhe pasionant është, 
pa dyshim, në gjendje të ofrojë një “prodhim” më 
të plotë, më të vërtetë e harmonik. Duhet mbajtur 
parasysh se jo gjithçka mund të përcillet – e kjo 
vlen natyrisht edhe për tekstet e vetë N. C. Kaser-
it. Pa mohuar që – e kjo është diçka që dihet – 
përkthimi i përsosur nuk ekziston. Eh, jo... Por nuk 
ekziston as vetë “përkthimi”. 

Përkthimi i N. C. Kaser-it është një optional. 
Pra, duke i qëndruar metaforës së “Patersonit” e 
duke e transformuar paksa mund të thuhet: kush 
lexon poezi të përkthyera mund të bëjë dush pa 
pardesy, duke e shijuar tërësisht. Mundet – është 
e pashmangshme – që uji të mos jetë i njëjtë me 
origjinalin: të ketë një prejardhje tjetër, më pak 
apo më shumë i pastër, më i butë apo më i rëndë, 
pak apo më shumë gëlqeror, më i ftohtë apo më 
i nxehtë; do ketë të tjera kanale e tuba, të tjera 
rubinete e mishelatorë, një tjetër kokë dushi e 
shkarkues..., por do të jetë, gjithsesi, një ndjenjë 
e një përvojë rifreskuese, rikrijuese, stimuluese, 
bindëse, që të josh...

Një aventurë të cilën ia vlen ta provosh.

Përktheu: Gentiana Minga
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Triologjia, “Secili çmendet sipas mënyrë së 
vet”, e Stefan Çapalikut, e cila është në fakt 

një vepër vetme, e shkruar në tre kohë, më ka 
ngacmuar pasi ka kaluar pak kohë nga leximi i saj. 

Sapo doli e lexova, e vendosa ndër librat 
e lexuar, e lashë të flejë dhe të qetësohet. 
Them se është një vepër e vetme, pasi, sipas 
perceptimit tim, autori ka vendosur të kthejë kryet 
pas për një çast dhe me një shikim të vetëm ka 
rrokur rreth 50 vjet të jetës së tij dhe të qytetit të 
tij Shkodrës, por që dalëngadalë, si pa u ndjerë, 
në formën e rrathëve koncentrikë, me rritjen dhe 
lëvizjet e autorit, ka përfshirë gjithë shoqërinë 
shqiptare, nga viti ‘67 deri sot, dhe është ulur të 

shkruajë pa i ndalur gishtat mbi tastierë. Çfarë 
nuk gjen aty brenda: humor, sarkazëm, histori, 
personazhe të vërtetë dhe të stisur, natyrë, 
karaktere, dhimbje, dëshira të realizuara dhe të 
ndrydhura, pasion, ndjenjë, entuziazëm, joshje, 
romancë, ikje dhe ardhje, ikje pa ardhje e ardhje 
pa ikje. Por mbi të gjjtha aty gjen atë vetë, Tefën, 
i cili bëhet bashkëudhëtar i kohës, duke u rritur si 
pa kuptuar: fëmijë, adoleshent, i ri, student, burrë, 
bashkëshort, babë, mësues, profesor e shkrimtar. 
Përgjatë këtij udhëtimi autori ruan gjithmonë një 
kënd të privilegjuar vëshguesi edhe atëherë kur i 
duhet të jetë protagonist.

Kur vendosa të shkruaj këto rreshta ndodhesha 

në udhëtim. E çuditshme, sepse edhe dy pjesë 
të triologjisë i kam lexuar në udhëtim, madje në 
avion. Metafora e udhëtimit, e sidomos e udhëtimit 
në lartësi, është ajo që i rrin më së miri kësaj 
triologjie për faktin se autori rrugëton pandërprerë 
dhe duket sikur ka dikë për të shoqëruar në këtë 
udhëtim duke e parë nga lart. Ashtu si në jetë 
autori nuk e len bosh lexuesin e tij, por i krijon një 
lloj tendosje pritshmërie: çdo të ndodhë më pas?

Dikush që shkruan nuk shkruan vetëm për 
vete. Do të japë një mesazh dhe më duket mua se 
mesazhi është për shoqërinë tonë në këtë udhëtim 
tranzicioni. Por jo vetëm. Stefani shkruan edhe 
për fëmijët e tij e moshatarët e tyre, si për t’i bërë 
pjesë të një kohe që ata nuk patën fatin e mirë apo 
të keq ta jetojnë. Por ai do që ata ta dijnë. E më 
në fund autori shkruan për veten e tij. Shkrimi e 
sidomos ai autobiografik i cili është me shumicë 
brenda triologjisë kthehet në një farë terapie për 
vetë atë. Në fakt shkrimi autobiografik ncjerr 
nga sirtari jo vetëm gjarje, por sidomos ndjenjat 
e lidhura me ato ngjarje e duket sikur i ripërjeton, 
por tashmë i rritur dhe nga këndi i objektivitetit.

 
Dy kalime më kanë mbërthyer në këtë roman 
me tre pjesë. Ose më mirë dy kalime dhe një 
intermexo.

E para: viti ‘67. Elementi religjioz tek autori 
është i theksuar edhe pse jo me nota fanatike. 
Për ata që, sikurse unë, e njohin nga afër 
Stefanin, ai di të rrijë me religjionin në distancat 
e duhura. Ai ka një mendim religjioz të caktuar 
dhe e ka të tijin. E thotë por e di se nuk është 
i vetmi këndvështrim. Shembja e kumbanores së 
Gjuhadolit është shprehur me nota të theksuara 
dramaticiteti. E aty ndërhyn ardhja e televizorit 
në shtëpi. Epoka e re që po lindtte duket sikur 
i zë vendin një epoke tjetër, të paktën në pamje 
të jashtme. Në fakt ky kalim nuk ndodh vetëm 
në Shqipëri. Në Europë, pikërisht në vitet 60’, 
religjionit, sidomos atij katolik, iu desh të përballej 
me gjërat e reja e të bënte llogaritë me ta. Tek ne 
në Shqipëri religjioni dhe gjërat e reja nuk qenë 
pjesë e një procesi dialektik normal, por pjesë 
e një skenari dhune. Nuk pati transformim, por 

“ÇMENDJA” 
E STEFAN 

ÇAPALIKUT NË 
TRI KOHË
nga Dom Gjergj Meta



ExLibris E SHTUNË, 28 SHTATOR 20197

pati shembje. E shembja është traumë. E nuk 
mund të rindërtohet nëse nuk shërohet trauma. 
Autori e sjell bukur dhe tragjikisht këtë moment 
shembjeje edhe pse mbetet një traumë që duhet 
elaboruar. E kjo shembje e kumbanores ishte 
vetëm njëra prej traumave që gjenden aty brenda. 
Do të vijnë të tjera më pas: arrestime, burgosje, 
vdekje, arratisje, ikje pas vieteve 90’ e kështu 
me rradhë. Shembja po ashtu ndërpret edhe 
intimitetin e prindërve të tij, një traumë tjetër kjo: 
diktatura dhe intimiteti, diktatura dhe dashuria. 

Ndërmjet dy kalimesh ka disa intermexo, por 
unë dua të sjell njërën prej tyre: Dashuri në kohën 
e diktaturës. Dashuria ka pasur gjithmonë princër 
e princesha, por edhe grabitës e vrasës ndjenjash. 
Ashtu ka qenë qysh në krye të kohërave. Dashuria 

fundosi Trojën te Homeri, ajo u helmua te Romeo 
e Xhuljeta e Shekspirit, po ashtu mundoi Luçinë 
e Renzo-n te Manzoni. Në kohën e diktaturës ajo 
njohu zvetënimin e pushtetit. Ashtu është historia 
e Ana B., në këtë trilogji romanore, e ndërthurur 
ndërmjet poezisë, dashurisë së ndaluar e kurrë të 
shprehur të rrëfyesit dhe martesës konvencionale 
me një zyrtar të kohës. Duke pasur parasysh se jeta 
një herë jetohet, por dëshira për të është e pafund, 
shumë njerëz zgjedhin ta jetojnë dyshtas: një 
formale e të hapur e tjetrën autentike e të fshehur. 
Ana B. zgjedh diçka tjetër, ashtu si shumë gra të 
regjimit: të bëjë vetëm jetën formale.

 
Kalimi i dytë, i sjellë me nota të theksuara humori 
dhe sarkazme, është historia e Vaso Papajanit që 
bën shtëpinë e re në Tiranë. E jemi në vëllimin 

e tretë. Përtej një historie të caktuar, e përzjerë 
me stisje dhe të vërteta, mua më ka shërbyer 
si metafora e asaj çka ndodhi e po ndodh me 
shoqërinë shqiptare.

Njeriu i ri doli krejt i copëtuar dhe pa një 
orientim nga sistemi i kaluar komunist: një njeri 
oportunist, por edhe i zbrazur. Zbrazja që i kishte 
ndodhur dhe shembja e brendshme e regjimit e la 
në mes të rrugës njeriun shqiptar: pa një dinjitet, pa 
një banesë, që do të thotë pa mbrojtje e pa intimitet. 
Një grua shtatzënë, Parashqevia e Vasos, është 
simbolika e një bote të re që do të lindtte. Po ku?

Te një pallat i nisur me karabina të shtetit dhe 
që duhej të mbarohej tashmë nga njeriu i braktisur 
në mes të katër rrugëve? A mund të ndërtohej 
Shqipëria e re mbi fabrikat, uzinat e kombinatet, 
që tashmë nuk kishin asgjë moderne e nuk mund 
të shërbenin më për asgjë? Apo mbi institucione 
e njerëz që u vinte era myk dhe krim? Nuk mund 
të funksiononte aspak kjo gjë. Mbi çka kishte lënë 
përmbrapa regjimi nuk mund të ndërtohej asgjë, 
sepse paradoksalisht nuk ishte tokë e askujt dhe 
njëkohësisht e të gjithëve. Ku do të lindtte ajo botë 
e re - foshnjë? Pyetja është dramatike. Asgjë nga 
bota e vjetër që u ndërtua për 45 vjet nuk mund të 
jepte garanci për një të ardhme. Nuk mund të ishte 
djep apo maternitet që garantonte një të ardhme.

Ku atëherë? Autori gjen zgjidhjen, më 
dramatiken, pothuajse e detyruar, përballë 
të cilës dorëzohet: në oborrin e fakultetit, te 
laboratori i Institutit, por që në fakt është 
vend abuziv, pra vendi i gabuar. Univesiteti, 
universitas, gjithësia e dijeve “zaptohet” nga një 
privat dhe vihet në funksion të tij. Për botën 
e re, për Shqipërinë e re nuk ka një vend ku të 
lindë ose gjendet vendi i gabuar ose ai abuziv. 
A nuk është kjo historia jonë e tranzicionit dhe 
sidomos e arsimit universitar? Në fakt autori me 
tranzicionin nuk pajtohet kollaj ose më mirë me 
këtë lloj tranzicioni. Disa nga daljet e tij publike të 
kohëve të fundit duket sikur kanë gjetur një vend 
tjetër ku ai fëmijë lind dhe të rritet: jashtë Shqipërisë. 
Kjo për të mirën e fëmijës. Ai nuk është i lumtur e as 
entuziast për këtë, por nuk i kanë lënë rrugë tjetër. 

Ndërsa Patër Zef Pllumi shkruante triologjinë 
e tij “Rrno për me tregue” ai tregonte jetën 
brenda mureve të burgjeve komuniste. Çapaliku 
në triologjinë e tij tregon atë çka ndodhte jashtë. 
Tregon dhe reagon nga jashtë dhe në mënyrën 
e tij. Me personazhet negative Patër Zefi përdor 
mëshirën e krishterë. Stefani jo! Ai përdor ironinë 
dhe sarkazmën, por nuk është hakmarrës.

Të vetmet herë që autori ka përdorur neveri 
është me disa personazhe që në fakt ta ngjallin atë. 
Por nuk e len veten skllav i neverisë. I ironizon 
ato personazhe e nëpërmjet ironisë i ekzorcizon, 
i nxjerr jashtë loje përgjithmonë: të padenjë për 
qytetin e njeriut. Me qytetin e Zotit autori nuk 
merret, sepse e din cakun e vetes së tij.

 
Patër Zefi deshi të shkruante një vëllim të katërt, 
por nuk e bëri. E thonte gjithmonë që do ta bënte. 
Dikush thotë që i ka munguar koha. Unë them jo: 
ai nuk deshi ta bënte. Dhe unë e di pse. 

Nuk e di nëse Stefan Çapaliku do të shkruajë 
një vëllim të katërt. Bashkohësia mund të shkruhet 
sigurisht. 

Po njëkohësia?
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ME KOKË 
E PA KOKË

Rexhep Ferri

1.

Të lumtur e të dëshpëruar.
Ku po shkojmë?
Po thonë se e kaluarja është mashtrim.
Njeriu me qëndrim mohues çka po na tregon?
Kush na solli paqen, nuk u pa.
Ata që luftuan për një botë me fat, shkurtësia e 

jetës i kujton.
Edhe për ata që janë kthyer nga lufta e që flasin 

se kanë qenë në luftë, edhe për ata ka histori. 
Ka mjegull.
Duhet të kemi guxim të madh dhe të jemi të 

durueshëm për ta kuptuar trimërinë e tyre.
Pa leje, pa ligje, pa drejtësi vetëm ne e ndryshojmë 

historinë.
Ballë për ballë pa asnjë luftë, pa asnjë fitore.
Me tregti kombëtare.
Me tregti ndërkombëtare, kjo kafshatë shumëkujt 

i ngelet në fyt.
Si në paqe, si në luftë…
Një lëkurë e rjepur, e regjur dhe e varur në mur si 

trofe lufte po flet me erën.
Në shoqëri të kalbur.
Me moral të humbur.
Si parajsë artificiale po shitet në pazar.
Nuk e pyet kush Zotin sa kushton.
Vlerën e çmimit të saj e cakton djalli.

Njeriu e di dhe nuk e di se kush është njeriu.
Nuk çuditem pse më merr malli për hijen e tij që 

është gjithnjë e më pak vetvetja.
Harrojeni çka thashë!
Me çmenduri mund t’i harrojmë të gjitha prob-

lemet.
Aty ku buzëqeshja e rrejshme dhuron 

mashtrimin…

2.

Oktapodi pa kokë nuk ka se çka të mendojë.
Edhe pse i ka tri zemra, tetë krahë dhe gjakun e 

kaltër dhe nëntë pjesë të trurit të vogël, pas mesnate 
kur e sfidon vetveten nuk e di se ku është…

Për të shprehur diçka.
Për të marrë diçka.
Jeta që e kemi nuk është as e njeriut e as e 

oktapodit.
Sot nuk kemi se kujt t’i flasim për Shkrimet e 

Shenjta.
Numri i të çmendurve çdo ditë po rritet.
Nuk e di pse e kërkojmë përsëritjen.
Kujt t’i themi se e kemi mirë, kur e dimë se çka 

është mirë.
Ka kaluar koha që edhe te dikush tjetër e gjejmë 

veten.

Para pasqyrës, luftës së fundit ia kemi harruar 
fytyrën.

Nuk e di edhe për sa kohë.
Të gjithë e kemi prekur fundin.
Vetëm e kaluara po na kujtohet.
Mendonim se e kishim veten në dorë.
Për ta thënë më qartë, prapë do ta kuptojmë si ka 

qenë puna.
Ç’do të thotë kjo?
Shesh për shesh.
Kur s’ka dashuri nuk dihet as se kush jemi.
Për të shkuar deri në fund, vetëm frika na 

frymëzon.

3.

Mes babilonisë dhe shkretëtirës, një ditë zbutja e 
gjakut e piu helmin.

Këtë frikë nga frika nuk ia thashë askujt.
Pse kemi kaq shumë patriotë mashtrues deri tani 

nuk e kam ditur.
Budallaku dhe naiviteti i krenarisë gjithmonë 

janë shitur shtrenjtë.
Populli si populli, kur s’ka të ardhme jeton me 

ëndrra dhe shpresa të kota.
Ky besim nuk është luftë.
Lufta duhet t’i kthehet prapë luftës.
Kur jeta maskohet, nuk e di ç’të them.
Historia nuk mbaron me kaq.
Që të mos duket e frikshme, e qet kapelën.
Unë para pasqyrës e pyeta veten sa e dua jetën 

dhe sa i besoj vetes.
Si ta kisha humbur kuptimin për jetën, me pjesën 

më të madhe të kohës nuk e di as ku jam e as çka po 
bëj.

Kjo botë qenka për Idiotët e Dostojevskit.
Për një jetë ku më e rëndësishme është fluturimi 

se mendja.
Duke mbetur vetëm lexoj afërsinë e njeriut dhe 

nuk kuptoj asgjë.
Dhe prapë ndalem.
Dhe prapë nuk kuptoj asgjë pse jam vetëm.
Ballafaqimi me vetminë më detyron të mendoj 

më gjatë.
Vetmia më thotë ta ndjeki edhe një rrugë tjetër.
Dhe prapë ndalem.
Bëj një përsëritje dhe harroj kohën e pashpjeg-

ueshme.
Në këtë lojë të pafund, duke mbetur vetëm, 

thjesht më vjen dhe nuk pajtohem me idenë pse jam 
vetëm.

4.

-Po flitet se i kemi të gjitha të mirat. - me 
gomarllëk e tha një gomar.

Ajo që dikur ishte normale, tani është e harruara 
e kufirit.

Aty ku nuk ka tokë për varreza, takohemi 
ndahemi. Për t’I shkuar deri në fund kjo fame n aka 
ardhë deri në maje të hundës.

Pas një dite, duke kërkuar Njeriun, përpara më 
doli mosbesimi dhe keqkuptimi.

Gjatë ditës, Njeriu Statujë ulur dhe bindshëm 
duke na profetizon botën dhe Historinë e Muzeut 
të Njeriut.

Gjatë natës statuja në kalë, e cila paraqet kohën e 
fuqisë vazhdon luftën me kokë e pa kokë…

Të Mali i Robit njeriut me plagë në kokë më 
shpejt se frika i vie frika.

Tani jemi kot.
S’mund të vazhdojmë të jetojmë me të gjitha këto 

pafytyrësi e dredhi të patriotëve mashtrues.
Për ta ruajtur qetësinë, më lini të mendoj edhe 

pak.
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Për idealistët pikë!
Nga një kod i pashkruar s’ka më idealistë e as 

ideale.
Mashtrimin e Njeriut nga njeriu vonë e kemi 

kuptuar si humbje.
Me çka do ta paguajmë këtë çmim nuk e di.
Vetëm hijet e maleve e dinë për çka bëhet lufta.

5.

E pabesueshme, por e vërtetë!
Nuk e di a është lojë skenike për teatër apo jetë.
Me vite e vite prita ta kuptoj.
Duke lënë anash dallimet nuk mbaron me kaq.
Shpirt, qetësoje pulsin.
Për ta freskuar kujtesën, Presidenti i Amerikës 

Vilsoni në Konferencën e Versajës, për të mos pasur 
më koloni e mbështeti të drejtën e popujve për 
vetëvendosje.

Për jetën e popullit që jeton i varfër e vdes i pasur.
Tani po më kujtohet edhe njeriu me kokë skifteri, 

kur njerëzit e dëshirojnë arratisje?
Kujt i themi?
Ka edhe më keq!
Kur humbim dhe nuk e dimë pse kemi humbur.
A mjafton me kaq?
Kjo është pjesa më ironike e fatit.
E kam thënë. 
E kam rithënë.
Shkurt: E mbylla.
Për njeriun më mori malli.

6.

Deri te një ëndërr tjetër, si kurrë më parë, 
manipulimet politike e kanë rritur çmimin.

Për ne që vuajmë nga pagjumësia do mbesin 
vetëm fjalët e thata.

Pa dhënë llogari thonë se ashtu duhet.
Edhe kur e dimë se nuk ka kuptim.
Nga temperatura mbi njëqind, çdo gjë vjen e nuk 

harrohet.
Pa arsye e pa ndërgjegje për jetën e njerëzve të 

zakonshëm.
Zemër…
Një grusht zemër e ndarë me një vijë në mes.
Nëse nuk të do askush, të dua unë 
Kush dreqin na kupton se kush jemi?!
Vetë i kemi hyrë kësaj loje që fillon e mbaron me 

atmosferë të çmendur, kur nuk e dimë se ku e kemi 
kokën.

Hija e maleve, pa asnjë shpresë kokën edhe një 
herë e kthen prapa.

Që ta kemi të qartë:
Kur retë e zeza mbulojnë diellin, ajo që  mund të 

shihet është e pa asnjë shpresë.
Për një bisht sorre mjafton të shkosh e ta harrosh 

kohën e ardhshme.

7.

Dhe krejt në fund, dhe krejt në fillim, për ta 
kthyer interesimin për kombin na duhet edhe një 
mundësi:

A mund ta shohim lirinë qytetare, nuk më 
besohet.

Kam fikë ta preki.
Ju e dini si fitohet liria.
Unë e di edhe si humbet ajo.
Të shohim ku kemi gabuar?
Mendojeni mirë këtë udhëtim!
Vërtetojeni a është histori e shkruar apo histori e 

pashkruar!
Si është kthyer e pasi është kthyer Skënderbeu në 

Krujë e ka rrokë historia.
Po kush e nisi i pari luftën vëllavrasëse ende është 

e pa besueshme. Të vdekurit rrinë vetëm.
Të gjallët për një rrenë e për një mashtrim nuk 

lënë gurë pa lëvizur.
Për çka është fundi i oqeanit?!
Ne shqiptarët e marrim vesh të fundit.
Historia nuk flet kurrë pa rrejtë.
Nga mbijetesa e deri te mbyllja e gojës, pornografia 

politike është bërë pasqyrë e botës.
Në maratonën e Qorrfermanit tërheq shumë 

garues.
Po më duket se nuk jemi duke e ditur se kush 

jemi e as ku jemi.
E respektova luftën.
Lufta nuk është turp.
As poshtërim para syve.
U frymëzova nga koha.
Nuk e kishte fajin koha.
Lufta është gabim i shtrenjtë njerëzor.
Para saj as e vërteta nuk ndryshon asgjë.
Në vend se t’i besojmë njeriut, përpiqemi të dalim 

te faqja tragjike e Luftës dhe Paqes.

Shtator, 2019



NËN LËKURË
Sindi Dobi

JAVA E TRIDHJETEDY

Mënyra sesi ajo flet më habit. Vazhdon të jetë 
e përhumbur, por në disa biseda flet shumë 

qartë, me një analizë të thellë ndaj gjithçkaje. 
Ndonjëherë mendoj se disa gjëra mund të jenë 
gënjeshtra. Ndalon të mendohet disa sekonda dhe 
vazhdon. Do ta pyes në vazhdimësi për bisedat që 
kemi bërë edhe më përpara, të shoh nëse gënjen 
me të vërtetë apo thjesht i ka analizuar gjërat për 
shumë kohë. Nuk janë ngjarje të tanishme kështu 
që, ndoshta, ka vite që i shtjellon.

- Më the se të quanin gënjeshtare. Kush?
- Miqtë e mi. Sigurisht, ata që konsideroja si të 

tillë. Mirëpo dyshoj se edhe miqtë e mi mund të 
mendojnë kështu disi.

- Pse mendon se thonë kështu?
- S’e di. Përmendin shpesh vëmendjen. Thonë 

se unë dua të tërheq vëmendje kështu.
- Ke tërhequr në fakt?
- Po, kam tërhequr. Mua vetë do më tërhiqte 

vëmendjen diçka e tillë, pavarësisht sa moskokëçarëse 
prirem të jem ndaj jetës së të tjerëve. Por nuk ishte 
ky qëllimi im, sigurisht. Unë kam pasur gjithmonë 
vëmendje. Kështu jam unë. Gjithmonë kam bërë 
gjëra që binin në sy. Jam veshur ashtu, jam sjellë 
ashtu kur doja. Kam qenë gjithmonë ndryshe. Dhe 
e ndryshmja tërheq vëmendje. Mes shoqërisë sime 
nuk më ka munguar kurrë vëmendja, ngaqë ata 
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vërtet donin t’ia dinin për mua. Jam edhe tip me 
humor. Njerëzit i bëj gjithmonë të qeshin. 

- Atëherë, pse do të të quanin gënjeshtare?
- Nuk e di, vërtet. Janë pikërisht të njëjtët njerëz 

që më thoshin se unë duhet të flisja. Ata kanë 
kërkuar që unë të flas dhe të shpreh ndjenjat. E 
kam bërë disa herë madje, por jo gjithmonë dhe jo 
në mënyrën se si t’i rrëfej ty. Ata akoma nuk i dinë 
gjërat siç i di ti. Dua të them, ndjenjat e mia në lidhje 
me gjithçka. Ka disa gjëra që do t’i lëndonin edhe 
ata dhe unë nuk e doja këtë. Kur nuk mbaja dot më, 
u tregova për ndjenjat e mia të fshehura dashurore. 
As ato nuk i besuan në fillim. Pra, donin që unë 
të isha e sinqertë dhe nuk më besuan. Më thanë 
se nuk besonin më asgjë nga ato që unë tregoja. 
Ndoshta prandaj u larguan. Gjithsesi, nuk i dinë 
të gjitha çfarë miqtë e mi dinë tani. Tani mund të 
hapem me njerëzit. Ndërsa ata nuk qëndruan kaq 
gjatë. Tani më quajnë gënjeshtare! Sikur ta dinin sa 
do të doja të ishin gënjeshtra... Unë nuk do ta doja 
atë vëmendje, gjithsesi. Është një viktimizim që s’e 
kam dashur kurrë. Duhet ta kishin kuptuar deri 
tani. S’mund të isha aq djallëzore sa të sajoja diçka, 
çfarëdo qoftë ajo, vetëm për të pasur vëmendje. 
Sidomos diçka që lëndoi shumë veta. S’mund të 
jem kaq djallëzore!

- Ty të lëndoi?
- Sigurisht që po. Madje më duket sikur 

kthehet vazhdimisht për të më lënduar disi. Qoftë 
edhe çështja e gënjeshtrës është shumë lënduese. 

Kur mendoj që kam aq vjet me ata njerëz, pa pasur 
kurrë një histori gënjeshtare mes nesh, më dhemb 
disi. Me sa duket, çdo gjë që na ndodh, vë në 
dyshim forcën e njerëzve rrotull nesh, ose më saktë 
besimin e tyre. Prandaj unë nuk fola shumë për të. 
Sepse e dija që jo vetëm unë, por edhe ata, ishin të 
lënduar. Madje mund të them se e dija saktësisht 
se sa të pafuqishëm dhe sa keq mund të ndiheshin.

- Si munde ta dalloje këtë?
- E dalloja në sytë e tyre. Ndieja një melankoli 

tek ata. Rrinin të menduar. Besoj se mendonin 
për ndikimin e tyre në atë çfarë ndodhi. Pastaj 
në buzëqeshje. Ishin të thyer dhe dukeshin të 
pafuqishëm të buzëqeshnin për ca kohë. Përveç 
kësaj, ishin shakatë dhe fjalët. Ata flisnin dhe pastaj 
pendoheshin për fjalët. E dalloja se si i kalonin 
shikimet nga njëri tek tjetri. Besoj se u bë një temë 
që s’duhej të përmendej me mua aty...

-Po ti, si e vuajte?
-I dhashë një mendje të lehtë. Nuk mund 

ta ktheja pas dhe nuk ndjeja se kisha bërë diçka 
gabim.

- Dukesh e lënduar në këto momente që flet. 
Çfarë po më fsheh?

-Jo, nuk po të fsheh asgjë, më beso. Nuk kam 
ardhur të të lodh duke të fshehur gjëra. Unë flas 
shumë lehtë me ty. Unë thjesht po pres sepse e di 
që t’i bën pyetjet e duhura ose ato më pikantet le të 
themi. Ja dhe tani ke të drejtë. Nuk kam mbaruar. 
E kalova aq lehtë sa as vetë s’e besoja, derisa kjo 
çështje u harrua nga pjesa më e madhe.

Pastaj nuk kishte më temë të ndaluar në 
tavolinë dhe normalisht as fjalë të censuruara. Unë 
qeshja njëlloj si ata, e di? Do të doja të mos e kisha 
humbur shtirjen kurrë ose mos ta kisha pasur kurrë 
më mirë. Siç të kam thënë, disa dhimbje duhet të 
kalohen kur ndodhin dhe unë kurrë s’e bëra këtë. 
Nisa të mendoja për atë çfarë ndodhi përsëri. Një 
vit e gjysmë më vonë, vrisja mendjen për çdo detaj 
të vogël. Më shumë nga gjithçka më mundonte 
pyetja pse…

-Mendon se gjete ndonjë përgjigje?
-Mendoj se disa njerëzve nuk i mbetet asgjë për 

të humbur. Për shumë ditë pashë të njëjtën ëndërr, 
saqë nuk doja më të flija. Dhe pastaj e fala.

-Si e fale?
-Po e fala. E takova një ditë për ta pyetur pse?
Nuk më jepte dot përgjigje. Aty kuptova se kisha 

të drejtë. Ai nuk kishte më asgjë për të humbur. E 
fala dhe kaq. U ndieva çuditshëm, sikur u çlirova 
pak në të vërtetë. Nuk e mendon dot si kam mundur 
ta fal, apo jo?

-Njeriu është i aftë për gjithçka sipas mendimit 
tim.

-Po, por unë kam nevojë t’i fal njerëzit. Nuk i 
mbaj dot mëri përgjithmonë. Nëse ia them apo jo, 
në zemër i fal gjithmonë. Dhe e di që do t’i fal të 
gjithë. Thjesht nuk dua të kthehem më tek ata.

-Tek ata?
-Po, tek të gjithë ata. Të gjithë njerëzit që 

largohen pa të keq. Unë s’do të largohesha dot 
ashtu nga jeta e dikujt. S’e di si e bëjnë të tjerët. 
Zgjohen një mëngjes dhe kaq ishte! Duket sikur 
unë ndaloj së pasuri rëndësi për ta, fare thjesht. 
Kam filluar të shkruaj përsëri.

-Dhe si ndihesh për këtë?
-Mirë besoj. Shkrimet e mia kanë qenë gjith-

monë melankolike, por i shoh si një mënyrë për 
t’u shprehur disi.

-Kur ndalove?
-Rreth një viti më parë. Nuk po gjeja më 

frymëzim në asgjë. Duhet ta kisha kuptuar që 
kishte diçka që nuk shkonte që aty.

-Besoj se duhet të m’i sjellësh që të të kuptoj 
më mirë.

Fragment nga romani “Nën lëkurë”
Botime Onufri, 2017
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“LEXIME EUROPIANE” NË PARIS

“VALSI I 
LUMTURISË”

I ALIÇKËS 
NXITËS PËR 

DEBATIN MBI 
EMIGRIMIN

Cikli i konferencave “Lexime europiane” që 
organizohet në Shtëpinë e Europës në Paris, këtë 

herë pati të ftuar shkrimtarin shqiptar Ylljet Aliçka. 
Romani i tij “Valsi i lumturisë” ishte nxitja për të pasur 
në një panel edhe zërin shqiptar. Ky takim-debat u 
drejtua nga ish-Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit 
të Europës dhe njëkohësisht ish-ministre e Kulturës së 
Francës, Katerinë Lalymiere, marrë shkas nga botimi në 
Francë i romanit “Valsi i lumturisë” të shkrimtarit Ylljet 
Aliçka, me temë “Emigracioni politik në Europë”.
Katerinë Lalymiere, Ylljet Aliçka dhe profesori i 
Universitetit “Science Po”, filozofi Yannick Prost, 
debatuan në prani të mediave dhe të ftuarve nga 
mjediset akademike franceze.

Lalymiere bëri një analizë të romanit duke evokuar 
me këtë rast sfidat e emigracionit në Francë dhe bëri 
një historik të shkurtër të Shqipërisë mbështetur në 
kujtimet e vizitave të saj në Shqipëri si Sekretare e 
Përgjithshme e Këshillit të Europës.

Sipas Yanick Prost, këshilltar pranë kryeministrit 
francez dhe profesor i Universitetit “Science Po”, Franca 
dhe Europa kanë nevojë të rimendojnë aksionin e tyre, 
sidomos kontratën e tyre sociale, pasi kriza e madhe 
e emigracionit dhe demagogjitë politike ekstremiste 

rrezikojnë demokracinë dhe përgatisin terrenin për 
ardhjen e “Mbretërisë së Atilës”, fenomene këto mjaft 
mirë të trajtuara në romanin e Aliçkës.

Këshilltari i kryeministrit francez theksoi se 
artistikisht ky roman ka zbuluar edhe thelbin e 
emigracionit. Sipas tij, emigrantët ndiejnë mungesë të 
dyfishtë, si në vendin e pritjes dhe në atë të origjinës. 
Për këtë ai mori shembullin e familjes Popa te romani.

Shkrimtari dhe ish-diplomati Aliçka në një 
prononcim për Agjencinë Telegrafike Shqiptare tha se 
“ky moment ishte ngjarje me rëndësi dhe nuk qe thjesht 
promovimi te lexuesi, por ajo çka provokoi. Pra, romani 
im u bë shkas për ngritjen e një debati në instancat e 
larta që merren me problemin aktual të emigracionit. 
Botimi në Francë i këtij romani mbi aspektet shpirtërore 
e psikologjike të emigracionit u mor si model analize 
për të provokuar një debat më të gjerë mbi sfidat e 
emigracionit në përgjithësi”.

Me nostalgji Katerinë Lalymiere risolli në vëmendje 
tri vizita në momentet kyçe në historinë e Shqipërisë. 
Ajo kujtoi vizitat më 1991, 1997 dhe 1999. Ajo e 
cilësoi “Valsin e Lumturisë” një roman politik nga më 
të spikaturit i cili, sipas saj, u bë burim i këtij debati.

Aktiviteti u ndoq live nga kanali kryesor “Franceinfo”, 

kanal i parë i radios në shtetin francez.
Romani “Valsi i lumturisë” mbështetet në një ngjarje 

të vërtetë. Në dhjetor të 1985-s gjashtë anëtarët e familjes 
Popa hynë ilegalisht në ambasadën italiane në Tiranë. 
Rasti i tyre bëhet çështje ndërkombëtare për Shqipërinë 
e vogël e të izoluar. Familja Popa, një familje e thjeshtë 
nga Durrësi, hyri në ambasadën italiane duke u hequr 
si turistë dhe aty kërkuan menjëherë strehim politik. 
Shteti totalitar i kohës pësoi një tronditje të madhe 
nga ky gjest. I quan shtetasit e vet “kriminelë”. Cilido 
që kishte guxuar ta bënte më parë një gjë të tillë, ishte 
pushkatuar. Ngjarja që erdhi nga këta njerëz të thjeshtë, 
mori përmasa të paparashikueshme ndërkombëtare. 
Gjashtë anëtarët e familjes Popa, nga frika e dënimit, 
deklaruan se do të vetëvriteshin, nëse ambasadori 
italian i dorëzonte në duart e Sigurimit të Shtetit. 
Ata u mbrojtën për rreth 5 vjet në ambasadën italiane, 
veprim që u bë shkak për tensionimin e marrëdhënieve 
diplomatike mes dy vendeve, por edhe shkak për 
kthimin vëmendjes nga Shqipëria të ndërkombëtarëve. 
Ambasada italiane rrethohet me mbi 600 policë. Përtej 
brigjeve, televizioni italian transmetonte ngjarjen reale 
nga Tirana. Romani “Valsi i lumturisë” i shkrimtarit 
Ylljet Aliçka është botuar së fundmi në Francë nga 
shtëpia botuese “L’esprit du temps”, përkthyer nga 
Michel Aubry (Mishel Obri).

Në parathënien e këtij botimi në gjuhën frënge, 
shkrimtari Ismail Kadare shkruan, ndër të tjera: 
“Një roman i shkruar me art dhe dinjitet.” Ndërsa 
botuesi francez shkruan për këtë libër: “Një rrëfim 
jashtëzakonisht ironik dhe absurd, i frymëzuar nga një 
histori e rrallë, ku zbulohen dy botë, gjë e rrallë kjo për 
romanin tradicional. Është kjo qasje që e bën letërsinë 
e Aliçkës origjinale dhe njerëzore.” I shkruar para disa 
vjetësh, ky roman është fitues i çmimit kombëtar “Pena 
e argjendtë” për 2012-ën që ndan Ministria e Kulturës.

Shkrimtari Ylljet Aliçka përfaqësoi letërsinë shqipe 
në “Netët e letërsisë europiane 2012-2014”. Ai ishte 
përzgjedhur në projektin “10 shkrimtarë bashkëkohorë 
që prezantohen mes arritjeve të letërsisë së sotme 
europiane”. Ky është një projekt ndërkombëtar, 
partneritet i Bashkimit Europian me qytetet Brno, 
Bukuresht, Dublin, Lisbonë, Vilnius, Pragë dhe 
Wroclaw.
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ADRIAN PACI
GJUHA - NJË KONSTELACION SHOQNOR E 
KULTUROR ME TË CILIN LIRIA E ARTISTIT 

ASHT E DETYRUEME ME I BA HESAPET
Intervistoi: Violeta Murati

Të vendosësh krijimet në kontekstin e sotëm, nga 
koha kur janë prezantuar apo janë publikuar për 

herë të parë, është si të kesh krijuar diçka të re, në 
një transformim të vazhdueshëm. Në këtë paradigmë 
artisti Adrian Paçi ndërtoi koleksionin e portreteve 
në retro, duke u prezantuar në një ekspozim të plotë, 
personal, më 20 shtator, në Galerinë Kombëtare të 
Arteve, të kuruar nga Adam Budak. Nga dinamikat e 
largimit dhe mërgimit, përmes një rituali të përkatësisë 
dhe identifikimit, deri te mekanika e vetëfuqizimit dhe 
emancipimit, nga pafajësia e fëmijërisë drejt inicimit 
shoqëror dhe deri në një zë të pjekur të një rezonance 
politike, vepra e Adrian Pacit (lindur më 1969, Shkodër) 
shpalos narracionin e zhvendosjes dhe humbjes.
Në ekspozitën Prova imazhi në lëvizje dialogon 
me imazhin e ndalur të serive fotografike si dhe me 
imazhin e kapur brenda kornizës së një pikture, e cila 
mbetet vokacioni dhe mjeshtëria kryesore e artistit, 
duke dëshmuar shkathtësinë formale të Pacit dhe 
interesin e tij në një shumëllojshmëri të shprehjeve dhe 
gjuhëve – thuhet ndër të tjera në qasjen kuratoriale për 
këtë artist. Në intervistën për “ExLibris” Paci ndalet në 

Në Galerinë Kombëtare të Arteve, prej 20 shtatorit deri më 1 dhjetor, artisti Adrian Paci në ekspozitën personale “Prova”, koleksion 
portretesh në retro

një reflektim të natyrës përtejreale, çfarë konteksti merr 
gjuha e shprehjes në kontekstin e lirisë.

Si munden artet pamore të identifikojnë Njeriun, 
dinamikën e jetës së tij, në kushtet e sotme, moderne, 
si mund ta shprehin? 
Artet pamore kanë mjetet e veta, luajnë me imazhin, 
me ritmin, me kohën, me atmosferën vizive. Të gjitha 
këto janë mjete shprehëse, janë instrumente me të cilat 
një artist pamor e percepton realitetin, e mendon dhe e 
artikulon pozicionin e vet.

Pse fëmijëria mbetet kaq e fortë në gjurmë dhe 
reflektimi në art bëhet kaq i domosdoshëm, pothuaj 
nga nisin edhe shkrimtarët të zbulojnë vetveten, 
ashtu dhe një artist i arteve pamore. Cila është 
fëmijëria juaj?
Fëminia jeme asht e shenjueme fort nga prezenca dhe 
nga mungesa e tim eti. Kam fillue me lujtë me lapsa e 
bojna qysh i vogël e në njëfarë mënyre nuk jam ndalë 
qysh atëherë. Por edhe përjetimet njerëzore kanë qenë 
të forta qysh në fëmini. 

Në këtë kontekst, çfarë vendi zë Shkodra, vendlindja? 
Ju riktheheni shpesh atje... nostalgji apo diçka më 
tepër?
Shkodra asht vendi i lindjes, por edhe i rritjes. Si e tillë 
ajo përban për mue kontekstin e shumë ngjarjeve që më 
kanë shoqnue në jetën teme. Përtej kësaj, Shkodra asht 
një qytet që të ushqen me memorien e saj kulturore, 
me personazhet e saj të veçanta e me kontradiktat e saj. 
Nuk asht një qytet ideal, por një ndërthurje dinamike e 
herë-herë interesante mes banales dhe sublimes, mes së 
vrazhdës dhe butësisë, mes profanes dhe sakrales, me të 
gjitha sfumaturat e ndërmjetme. 

Ky rikthim, tani, prezanton një koleksion auto-
portretesh quajtur “Prova”, si punë më të fundit tuaja 
në video duke u konsideruar ndoshta si gjesti politik 
më i pjekur dhe më radikal i artistit. Cila është Prova 
juaj e fundit? 
Prova asht titulli i një videoje të re që merr shkas nga 
prezenca e një grupi burrash që kalojnë ditët e jetës 
së tyne në një shesh të qytetit duke pritë që dikush 
t’u japë punë. Me këtë grup burrash 15 vite më parë 
kisha realizue videon “Turn On” e, vit mbas viti kur 
kaloja në atë shesh, i gjeja prap aty. Ma të thinjun, ma 
të plakun, por prap aty. Në vend të gjeneratorit dhe 
llambës së dritës që mbanin në dorë 15 vite ma parë, 
mendova t’u vë përpara një mikrofon dhe u kërkova 
të shqiptonin para tij vetëm fjalën “prova”. Prova asht 
kësisoj artikulimi fillestar i zanit i cili thekson një 
gjendje potencialiteti, ende të paaktualizueme në një 
diskurs. Videoja dominohet nga prezenca e tyne fizike 
disi e përhumun ku gjendja ekzistenciale dhe gjesti 
performativ ndërthuren.

Punët tuaja, shpeshherë të lidhura me njeriun, 
individin, marrin rezonanca politike. Pse? Çfarë 
përgjigjesh kërkoni?
Punët e mia shpeshherë kanë në qendër të tyne 
njeriun. Nuk asht njeriu heroik që më intereson, por 
njeriu i vendosun në mes trysnisë së andrrallave dhe 
kushtëzimeve, mes entuziazmit dhe frikës, mes lojës 
dhe traumës, mes nevojës për një vend të sigurt e të 
njohun dhe dëshirës për aventurë e zbulime të reja. 
Më intereson marrdhania mes lirisë së individit dhe 
strukturave shoqnore që ai gjeneron e të cilat nganjëherë 
i kthehen kundër, më intrigon marrdhania e tij me 
pushtetin si burim mundësish, por edhe si instrument 
manipulimi e dhune. 

“Prova” ju dëshmon. Çfarë është transformuar te ju, 
në cilën fazë të krijimtarisë e vendosni veten?
Ndër vite puna ime ka pasë momente transformimi. 
Në vitet ’90 kalonim nga figurativizmi i detyruem që 
dominohej nga Realizmi Socialist dhe akademizmi 
tradicional te një lloj pikture abstrakte apo ekspresioniste. 
Fundi i viteve ’90 ka shenjue eksperiencën time të 
parë me videon e ma pas me fotografinë, skulpturën 



ExLibris E SHTUNË, 28 SHTATOR 201913

e instalacionin si dhe një rikonsiderim të dimensionit 
figurativ e narrativ në pikturë e cila, mbas eksperiencës 
sime me videon, vjen gjithmonë në dialog me imazhin 
në lëvizje. Videot e para janë ma të drejtpërdrejta e mjeti 
përdoret si një element pothuajse transparent në nevojën 
për të dëshmue diçka që qëndronte përtej tij. Ma vonë 
ka pasë një ndërgjegjsim ma të madh për natyrën e vetë 
mjetit dhe mundësive të tij si në ndërtimin e narracionit 
ashtu edhe në ngarkesën emocionale apo estetike të 
veprës. Gjithsesi, punët e mia janë të dominueme nga 
nevoja për të ndërtue një zonë shprehjeje që eksploron 
potencialitetin e një takimi; takim me një imazh, me 
një histori, me një vend. Asht ky takim që gjeneron, 
ushqen dhe kushtëzon mandej aksionin dhe gjestin tim 
artistik. 

Nuk harroj një nga punët tuaja emblemë, ikonike, 
fotografinë ku është fiksuar momenti i ikjes, shkallët 
iluzive të ikjes... si ka qenë historia e saj, pse bëri aq 
bujë në mediumin europian?
Një punë ka historinë e saj evidente, por ka edhe 
historitë e saj të nëndheshme. Një imazh ushqehet 
nga një takim ndoshta i papritun, por pikërisht ky 
takim mundet me ndodhë falë disa vizioneve të 
mbrendshme që janë ndërtue në heshtje e ndoshta 
edhe pa ndërgjegjsimin e plotë të autorit. Gjithsesi 
“Centro di permanenza temporanea” lindi diku në një 
aeroport të Frankfurtit, kur po ndërroja avionin për 
të marrë rrugën për San Francisco. Më kishin ftue në 
një rezidencë e më kërkonin të realizoja një punë të 

re atje. Isha nisun pa kurrfarë ideje, por sapo pashë 
shkallët boshe në pistën e aeroportin i imagjinova të 
mbushuna me njerëz. Udhëtimi për në San Francisco 
nga Frakfurti ishte koha dhe hapsina që m’u desh për 
ta shndërru atë vizion në një storyboard ku vizatova 
shpejt e shpejt skicat e skenave që do të ndërtonin 
videon dhe ritmin e tyne. Sapo arrita në San Francisco 
u thashë organizatorëve të rezidencës se e kam një ide, 
por më duhet akses në një aeroport. Në fillim dukej si 
një ide e parealizueshme. Amerika e pas vitit 2001 ishte 
ba pothuajse hermetike në përdorimin e aeroporteve. 
Mundësinë e gjetëm në zonën e avionëve privatë të 
aeroportit të San Jose-së. Kështu mes peripecish të 
ndryshme mori formë ndoshta një ndër punët e mia ma 
ikonike e cila më ka ba të njoftun, por me të cilën edhe 
asht abuzue shumë, mbasi shpeshherë përdoret si imazh 
për të ilustrue çdolloj falimentimi, nga falimentimi i një 
kompanie ajrore deri te mungesa e kualifikimit të një 
skuadre në një kampionat futbolli.

Cili është përtejrealiteti për një artist, reflektimi i tij 
bashkëkohor, pyetja është: sa na vlen më, imagjinata?
Mendoj se ajo që e ban speciale një vepër dhe i jep asaj 
intensitet asht pikërisht dimensioni i përtejmë. Sa ma i 
thellë e i padukshëm në sipërfaqe të jetë ky dimension, 
aq ma misterioze dhe me peshë asht puna e artistit. Në 
këtë pikë përtejrealiteti, siç thoni ju, nuk ka gjithmonë 
nevojë të shmangë realitetin, por të krijojë spostime 
të vogla në mënyrën e perceptimit dhe përjetimit të 
këtij realiteti. Unë e shoh realitetin jo si një magazinë 

evidencash, por si një surprizues të jashtëzakonshëm. 
Siç thoshte Pasolini: “Non trovo mai la natura naturale”, 
që shqip mund të tingëllojë: “Nuk e shoh kurrë natyrën 
si të natyrshme”, që don me thanë se realiteti mundet 
me të zgjue fantazi, por edhe me të befasue me prurje 
që as fantazia nuk mund t’i arrijë. 

Si e shikoni skenën e artit pamor në Shqipëri? 
Skena e artit në Shqipni ka shumë nevoja, por unë nuk 
e shoh atë në depresion në krahasim me dhjetë vite ma 
parë. Sigurisht, ka nevojë për një strukturim ma të mirë 
të mendimit dhe diskursit kritik, ka nevojë për njerëz 
që e mbështesin në mënyrë të pavarun nga shteti, 
koleksionistë apo mecenatë, ka nevojë për mbështetje 
ma të madhe shtetnore e për politika kulturore 
vizionare, por kryesisht mendoj që ka nevojë për një 
frymë bashkëpunimi e mbështetjeje nga vetë artistët. 

Dhe e fundit, është gjithmonë një moment i vështirë 
të kuptosh lirinë e njeriut dhe ta vendosësh atë në 
kryqin e jetës. Dedikuar një rasti të tillë shpesh ndodh 
lufta mes mitit e antimitit, si përpjekje njerëzore për 
t’u zhveshur në raport me veten. Nuk e dimë nëse kjo 
aksiomë ka shërbyer për ju si artist?
Lirinë e njeriut nuk e shoh si një territor që ti e zapton 
njëherë e mirë, por si një horizont drejt të cilit e mban 
hapin në një rrugëtim kompleks sa jashtë vetes aq edhe 
mbrenda vetes. Në këtë rrugëtim je i shoqnuem sa nga 
fantazmat e së kaluemes aq edhe nga mirazhet e së 
ardhmes, nga kufizimet e realitetit që të rrethon po aq 
sa nga fantazitë dhe dëshirat që gjenerohen mbrenda 
teje. Gjithsecili e përjeton këtë tension simbas mënyrës 
së vet dhe e përthyen në shprehje e gjeste që kthehen 
edhe ato në dëshmitare të këtij rrugëtimi, por edhe 
në shenja që e identifikojnë duke ia kufizue lirinë. 
Në këtë kuptim gjuha shprehëse bahet për një artist 
sa territori i shprehjes së lirisë së tij aq edhe barriera 
që ai vetë ndërton. Mandej gjuha nuk asht kurrë një 
prodhim vetëm individual e si e tillë asht shprehje e 
një kushtëzimi e konstelacioni shoqnor e kulturor me 
të cilin liria e artistit asht e detyrueme me i ba hesapet. 
Dëshira për të përtejmen, për të cilën folëm edhe ma 
parë, ndërtohet në ballafaqim të vazhdueshëm me këto 
limite e nuk mendoj se asht suksesi i fitores mbi to, 
por intensiteti i këtij ballafaqimi ai që i jep vlerë gjestit 
artistik.

Ky ballafaqim veçse nuk ka asgja heroike apo 
pompoze, por ushqehet nga një vitalitet që vibron ndër 
intuita të holla e përshkohet në kanale të nëndheshme. 
Në këtë kuptim një artist, si çdo njeri tjetër, nuk ba asgja 
përveçse të tentojë vazhdimisht me u ofrue gjanave një 
tjetër mundësi. 
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HAN KANG MBI DHUNËN, 
BUKURINË DHE (PA)MUNDËSINË

E PAFAJËSISË
Bethanne Patrick bisedon me autoren e romanit Vegjetariania

Si është të kesh kaq shumë sukses me një roman 
që e keni botuar fillimisht para më shumë se një 
dekadë?

Sa herë që mbaroj së shkruari një roman, në një 
farë mënyre ndihem sikur jam përjashtuar prej tij. 
Gjithsesi, pjesërisht, sepse ky roman është botuar 
një një pas një në gjuhë të ndryshme për nëntë 
vjet.  Ende ndihem afër këtij libri, kryesisht sepse 
ky roman është i lidhur me romanit tim të fundit, 
Akte humane. Me gjithë se këto vepra duken shumë 
të ndryshme, unë ndihem sikur janë një palë, i 
ndiej sikur të jenë një.

Si ju erdhi fillimisht ideja për Vegjetariania? A 
ishte një imazh? Personazhi i Yeong-hye? Diçka 
tjetër?

Imazhi i një gruaje që shndërrohet në bimë. 
Shkruajta një tregim të shkurtër, “Fruti i gruas 
time”, në 1997, ku një grua, me plot kuptimin e 
fjalës, shndërrohet në një bimë. Pas disa vitesh 
e ripunova këtë imazh te Vegjetariania, në një 
mënyrë më të errët e më të egër.

Ngjarjet dhe temat në romanin tuaj janë të 
fuqishme në kulm: Abuzim fizik dhe seksual, 

braktisje, lëndim i vetes, eroticizmi, e shumë 
të tjera. A të ka surprizuar reagimi i ndonjë 
lexuesi apo kritiku? A janë fiksuar në një aspekt 
të rrëfimit, për shembull,  dhe kanë humbur tek 
një tjetër?

Mendoj se ky roman ka disa shtresa: të vësh në 
dyshim dhunën njerëzore dhe (pa)mundësinë e 
pafajësisë; të përcaktosh mendjen e shëndoshë 
nga një e çmendur; (pa)mundësia e të kuptuarit 
të të tjerëve, trupi si burimi i fundit ose 
vendosmëria e fundit, dhe ca më shumë. Do të 
jetë e pashmangshme që lexues me kultura të 
ndryshme të fokusohen në aspekte të ndryshme. 
Nëse mund të thosha diçka të vetme, ky roman 
nuk është një padi kundrejt patriarkalitetit korean. 
Gjithmonë kam dashur të merrem me çështjet 
rreth mundësisë/pamundësisë e pafajësisë në këtë 
botë, e cila është përzier me kaq shumë dhunë dhe 
bukuri. Këto pyetje universale më kishin pushtuar 
ndërkohë që e shkruaja.

Ne në SHBA, humbasin shumë nga letërsia e 
pjesës tjetër të botës. Padyshim nuk dimë shumë 
nga skena dhe tradita letrare koreane. Si jeni ju 
pjesë e tyre, dhe gjithashtu, si jo?

Skena letrare koreane është ndryshe nga ajo 
perëndimore në disa aspekte. Për shembull, ka një 
traditë të fortë poezie dhe tregimesh të shkurtra. 
Shumica e shkrimtarëve fillojnë karrierën e tyre 
duke lëvruar tregimet e shkurtër. Unë vetë kam 
filluar me tregime të shkurtër (dhe me poezi). 
Ndihem sikur kam një borxh të madh kundrejt 
letërsisë të shkruar në koreanisht pasi jam rritur 
me të. Gjithashtu, mund të lexoja vepra letrare 
të përkthyera ne koreanisht nga shumë gjuhë, pa 
ndonjë dallim se cila është e huaj apo jo. Vazhdoj 
ta bëj këtë. Thjesht lexoj.

Me që ra fjala te letërsia koreane, ndërkohë 
që presim që të lexojmë librin tuaj fillimisht, 
cilët autorë të tjerë duhet të njohim? Çfarë lloj 
librash?

Poezia dhe tregimet e shkurtra janë shumë të 
fuqishme këtu. Ka gjithashtu shumë romancierë 
të mirë. Lim Chulwoo është i preferuari im; më 
pëlqen edhe Hwang Jeong-eun.

Si shkoi procesi i përkthimit me përkthyesen 
tuaj Deborah Smith?

Deborah zakonisht më dërgon dosjen e përkthimit 
pasi e ka pajisur me shënime dhe pyetje. Dhe 
unë ia dërgoj me përgjijet dhe shënimet e mia. 
Është si të kesh një bisedë të pafundme. E shijoj 
shumë këtë proces. Jam me fat që e kam njohur 
Deborah-n, një përkthyese e mrekullueshme e cila 
mund të përçojë brishtësi dhe delikatesë.

Cilët autorë ju  frymëzojnë dhe pse?

Nuk është e lehtë për mua të listoj emrat e 
shkrimtarëve të mi të preferuar pasi ndryshojnë 
gjithmonë. Ndihem e frymëzuar nga arti pamor 
gjithashtu, ndoshta edhe më shumë. Gjithsesi, 
është gjithashtu e vështirë për mua të emëroj artistë 
të caktuar. (Ama e vendos një nga autoportretet e 
Käthe Kolwitz në murin e dhomës time kudo që 
të shpërngulem.)

Te Vegjetariania, procesi i vetëmohimit të 
personazhit tuaj kryesor, Yeong-hye, buron 
nga përjetime mizore e të thella, dhe shkakton 
ngjarje të thella e mizore në familjen e saj. Në 
perëndim, ne shohim elemente të tragjedisë 
greke në një subjekt të tillë. A e ka frymëzuar ky 
koncept shkrimin tuaj? Nëse po, si? Nëse jo, ju 
lutem shpjegoni.

Për Yeong-hye, ndoqa imazhin që më erdhi kur 
isha 26 vjeç, të një gruaje që shndërrohet në një 
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bimë. Mendoj se pjesa e dytë e librit ka pak a 
shumë strukturën e një tragjedie tradicionale. 
Doja të merresha me procesin nga i cili një qenie 
njerëzore përplaset e thërrmohet për shkak të 
copëtimit që i vjen nga vetvetja. Mendova se 
procesi i brendshëm duhej të përshkruhej me sa 
më shumë detaje. Pjesa që më pëlqen më shumë 
është skena ku “ai” vazhdon të flasë me veten mbi 
vdekjen, teksa po shkon për të takuar Yeong-hye. 
Për mua, kjo vuajtje, ishte thelbi i këtij karakteri.

Një kritik e ka quajtër këtë një “triologji 
tregimesh”. Këtu konsiderohet roman. A rëndësi 
për ju ky dallim?

Unë mendoj se ky është një roman. Triologji ose 
triptik, i cili përbëhet nga tri novela të pavarura.

 Ndërkohë që padyshim ka dallime kulturore mes 
personazheve tuaj në Kore dhe grave në pjesët e 
tjera të botës, një gjë që nuk ndryshon është se 
si trupat e grave seksualizohen, zbërthehen nga 
meshkujt, madje, thjesht përmes një vështrimi. 
Është shokuese të kesh një personazh që fiksohet 
te thithkat  gruas së tij që nuk ka gjoksmbajtëse, 
ndërkohë që familjarët e tjerë shqyejnë mishin. 
Si ndjehen gratë koreane në termat e progresit të 
feminizmit?

Korea e Jugut ka  pësuar mjaft ndryshime për 
një kohë të shkurtër, kështu që shumë gjëra janë 
bërë një lloj hibridi këtu. Për sa i përket progresit 
të feminizmit, statistikat tregojnë se shumë 
gra koreane janë të edukuara mirë dhe kanë 
performanca mbresëlënëse në karrierat e tyre. Pati 
një boom feminizmi në vitet ’90 këtu, dhe disa 
njerëz thonë se ky term ka dalë jashtë mode për 
publikun tani. Gjithsesi, gratë ende po mundohen, 
me probleme të dukshme apo të fshehura. 
Ka një gjë të çuditshme për skenën e letërsisë 
koreane. Shkrimtaret femra kanë kaluar numrin e 
shkrimtarëve meshkuj që në vitet ’90, dhe tashmë 
as lexuesit, as kritikët nuk  e bëjnë dallimin nëse 
një shkrimtar është femër apo mashkull. Duket 
fenomen kurioz sepse shoqëria koreane në vetvete 
është mjaft konservative.

Ne kemi folur për gratë; tani një moment 
për meshkujt, të cilat janë jashtëzakonisht të 
rëndësishëm për librin. Zërat e Z. Cheong, 
babait, babait të Ji-woo, dhe J. Janë shumë të 
ndryshëm. A mund të na tregoni se si ishte të 
shkruaje këta personazhë?

Siç thashë më parë, ky roman merret me dhunën 
njerëzore dhe (pa)mundësinë për ta refuzuar 
atë. Yeong-hye dëshpërimisht refuzon mishin 
për të hequr mizorinë njerëzore nga vetja e saj. 
Për më tepër, ajo nuk do të jetë më pjesë e racës 
njerëzore, dhe beson se po shndërrohet në një 
bimë. Kjo skenë e dhunshme shfaqet në të tria 
pjesë duke u përsëritur. Ndodh në pjesën e tretë 
kur doktorët përpiqen të ushqejnë Yeong-hye në 
spitalin psikiatrik. Që të mos rrezikoj ta mbi-
thjeshtoj, mund të them se këta personazhe po 
ndajnë (dhe personifikojnë) dhunën të ngjashme 
me vendosmërinë e Yeong-hye.

Megjithëse përkujdesja e In-hye për Yeong-hye 
na vjen në fund të librit, nuk ka në fakt një fillim 
apo fund të saj. Vegjetariania është thuajse një 
tregim rikthimi; zakonisht ne shohim në fillim 

të njerëzit e dëmtuar, të sfiduar, por nuk e dimë 
historinë e tyre. Komentet tuaja?

Në skenën e fundit, nuk doja ta përshkruaja 
vdekjen e Yeong-hye. Doja ta përfundoja këtë 
libër me skenën finale, ku In-hye shikon nga 
dritarja e ambulancës me një vështrim protestues. 
Ndjeva se kjo ishte një skenë vështrimesh me të 
gjithë energjinë e personazhit kundrejt kësaj bote 
të përzierë me dhunë dhe bukuri. Pa fillim apo 
mbarim, vetëm duke u munduar me sytë e hapur 
e të vendosur, me të njëjtën formë/mënyrë me të 
“tanishmen” e jetës tonë.

Së fundmi, një shkencëtar gjerman ka shkruar 
një libër të rëndësishëm mbi jetën e pemëve, 
lidhjet e tyre shoqërore, dhe sa të gjalla ato 
janë. Është e dukshme që ju kuptoni shumë mbi 
pemët dhe bimët. Si e keni mësuar/studiuar këtë 
aspekt të librit?

Do doja ta lexoja këtë libër! Kam lexuar disa libra 
mbi jetën e bimëve dhe më kanë shijuar. Gjithsesi, 
nuk e kam studiuar këtë aspekt të librit. Në vend 

të kësaj, jam takuar me një artist videosh dhe 
mësova se si ai e bën punën e tij (që ka përmbajtje 
krejt tjetër nga video-arti në librin tim) për të 
shkruar pjesën e dytë të Vegjetariania. Për pjesën 
e tretë, fatmirësisht, pata mundësi të vizitoja një 
spital psikiatrik përmes prezantimit të një doktori. 
Të gjitha këto detaje më ndihmuan shumë.

Në kopertinën amerikane, ne mund të shohim 
që romani juaj ka diçka të bëjë me rrënjet dhe 
rrënjëzimin. Na tregoni mendimin tuaj mbi 
këtë, dhe mbi eksperiencën koreane me të 
ndierit i ngulur në tokë.

Yeong-hye është një përson kaq i vendosur sa mendon 
se nuk i përket më racës njerëzore. Ajo e ndjen dhe 
do që të çrrënjoset nga qeniet njerëzore. Në këtë 
mënyrë ajo mendon se po shpëton veten e saj, por 
ironikisht ajo po afrohet me vdekjen. Sigurisht, në 
botën e vërtetë ajo është e çmendur, por për të është 
diçka shumë normale. Ajo po përpiqet ta rrënjosi 
veten në një normalitet ekstrem dhe të çuditshëm 
duke u çrrënjosur nga sipërfaqja e botës.

Përktheu nga anglishtja E. H.




