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Të martën datë 10 dhjetor 2019, u organizua në Akademinë Suedeze 
ceremonia e dy Çmimeve Nobel në Letërsi

nga SHQIPTAR OSEKU

Mbi Nobelin, 
akademinë, dhe pse 
luajta rolin tim në një 
skenë të Peter Handkes
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 Shkrimtari Visar Zhiti 
i shkruan kolegut 

Agron Tufa

Kur u mblodhën protestuesit e parë kundër Peter Handkes në adresën Perandori 
Justinian nr 111, aty ku ndodhet ambasada suedeze në Prishtinë, unë isha kundër. 
E para, pse akademia suedeze nuk është institucion shtetnor. Të shkaktosh rrëmujë 
para hyrjes së ambasadës, në një rrugë komikisht të ngushtë që s’ka asnjë përqasje me 
emrin e vet grandioz. 

Selman Riza, dritë mbi 
“letërsinë e vjetër” shqipe

nga BEHAR GJOKA

Prej kronikave, kujtimeve, librave, letërkëmbimeve të ndryshme 
mbërrijmë me përfytyrue disi se çfarë përshtypjet mund t’i 
bante nji udhtari të huej Shkodra në mesin e shekullit XIX. 

Midis letërsisë së hershme shqipe dhe punimeve të thelluara 
shkencore të prof. Selman Rizës, gjuhëtarit të shquar të shek. 
XX, që i përket plejadës së ndritur të gjuhëtarëve si Aleksandër 
Xhuvani, Kostaq Cipo, Kol Ashta, Eqerem Çabej etj.
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nga SHQIPTAR OSEKU
Stokholm

Mbi Nobelin, 
akademinë, dhe pse 

luajta rolin tim 
në një skenë të 
Peter Handkes

Bah, kësaj i thonë të abuzosh kot nëpunësit 
dhe nevojtarët që kanë punë aty. Pastaj 

e dyta, edhe sikur aty të ndodhej filiala e 
akademisë, ç’kuptim ka. Akademia suedeze 
është e njohur për indiferencën e studiuar me 
të cilën pret kritikat e përvitshme për zgjedhje 
të gabuar. Më 2005 u mërdhiva me plot tjerë 
shqiptarë e boshnjakë në një shesh të dëbortë para 
vetë akademisë në Stokholm, për të protestuar 
kundër një tjetër nobelisti pro Millosheviç, 
dramaturgut britanik Harold Pinter. Rezultati 
doli një hiç me lule. Mediat suedeze na quajtën 
”ballkanas të pakënaqur”, thuase protesta kundër 
një apologjeti të gjenocidit të ishte shije e mësuar 
a tipar kulturor, njësoj si kur të pëlqen byreku ta 
zëmë, a sufllaqet. Nja dy akademikë na quajtën 
atë natë katundarë të Ballkanit. Të nesërmen 
akademia kumtoi nga froni i fildishtë se kish një 
dallim midis letërsisë e politikës. Aq nxorrëm në 
dritë, aty mbaruan prurjet e protestës. Kush ka 
dy fije mend në krye s’del dy herë vullnetar për 
një vetëposhtërim të tillë. Dhe së treti, a s’është 
Handke ai debili i dhuntishëm që ushqehet me 
skandale? Ai që rigjeti libidon artistike duke 
dhunuar analisht historinë? Talenteve kriminele 
si ai pikërisht këto akte dhune u japin këllqe të 
shkruajë më shumë. Pse t’i jap unë frymëzim kot. 

Ajo që nuk doja t’ia pranoj vetes, e që më 
mundonte nën sipërfaqe, ishte ambiguiteti 
im personal rreth Handkes. Sepse e vërteta e 
tmerrshme është, se mu ky pasion maniak me të 
cilin Handke dhunon historinë pas vititi 1996, 
në letërsi i është shfaqur kur ka sfiduar konvencat 
e artit. Ta zëmë në teatër, tek shfaqja Offending 
the Audience, ku katër aktorë pa skriptë tjetër veç 
udhëzimesh të përgjithshme mësyjnë verbalisht 
publikun me orë, duke anuluar nocionet e teatrit 
dhe publikut. Në premierën e vitit 1966 kritikët 
e shokuar e quanin shfaqjen anti-teatër, ndërsa 
Handke u përgjigjej se do t’u hapte sytë njerëzve 
në publik. Ose ta zëmë autopsia që ai i bën së 
ëmës, me të cilën ka qenë aq i lidhur, tek A Sorrow 
Beyond Dreams (1972). Sa autorë tjerë njeh ti që 

janë në gjendje t’i aviten aq fort degjenerimit 
trupor e mendor tek prindi? Që jo vetëm 
eksplorojnë vetëvrasjen si ide, se ashtu mund të del 
estetike, por që regjistrojnë saktësisht gërryerjen e 
përditshme, të pistë e ngulfatëse, të çmendisë që 
rëndom gëlon pas vetëvrasjes – duke u shërbyer me 
nënën vetjake si rast studimi? Brrr. Vetë ideja të 
ngrin gjakun.

Natyrisht që një njeri i cakërruar si Handke nuk 
mund të jetojë në paqe me botën. Jeta pas ”fundit të 
historisë”, pas rënies së sovjetikëve dhe të murit të 
Berlinit, do t’i jetë dukur një idilë e padurueshme. 
Por Handke gjeti shpejt një tjetër arenë ku të 
ushqente agresionet kreative. Më 1996, Handke 
stepi publikun gjerman me një udhëpërshkrim 

nga Sllobodanistani, pashallëk i skajuar e izoluar 
prej sanksionesh ndërkombëtare, nën sundim të 
Sllobodan Millosheviçit. ”Historia i bën njerëzit 
të poshtër a të shkëlqyer, e nga serbët ka krijuar 
vërtet një popull të jashtëzakonshëm”, ngulmon 
Handke -  në kohën kur serbët e jashtëzakonshëm 
po kryenin një gjenocid të jashtëzakonshëm në 
Bosnë. Sepse një sfidë nuk është e pranueshme për 
Handken nëse nuk është ekstreme, pra. 

Që atëhere, Handke ka shkarë në ekstrem pas 
ekstremi. Refuzon të quajë boshatisjen e qyteteve 
dhe Srebrenicën gjenocid, pse s’i pëlqen ajo 
fjalë, disi s’është semantikisht e saktë. Handke 
ishte student juridiku para se të bëhej shkrimtar 
dhe njeh rregullin e artë të retorikës, e vërteta 
aparente nuk mohohet por shtrembërohet. Ndaj 
e ripagëzon gjenocidin me turli eufemizmash, 
vëllavrasje, incident, hakmarrje. Mirepo e përdor 
termin gjenocid pa ngurrim sa herë kris një 
pushkë në katunde serbësh. Pohon se serbët janë 
autoktonë, boshnjakët tradhtarë, e amerikanët 
kaubojë që duan koloni. Në një rast bizar, ai 
vjen i shoqëruar në Kosovë nën orë policore dhe 
konstaton ”s’ jam ndier kurrë më i lirë”. Shqiptarët 
i quan ”komunitet që e bashkon vetëm urrejtja 
antiserbe”, ”fëmijët shqiptarë ende pa ecur gjuajnë 
gur mbi serbë” – kjo mbasi ishin vrarë mbi 1700 
fëmijë shqiptarë nga ushtria e policia serbe. Bëhet 
mik për kokë me Millosheviçin, e quan pëllumb 
që do bashkëjetesën, e viziton në qeli në Hagë. 
Transferin e tij atje e quan ”turp i amshueshëm i 
Serbisë”. Ekstremisti parimor Handke shkon gjer 
atje sa të kalojë në fenë serbe ndonëse është ateist; 
natyrisht që klerikët serbë s’i shohin kusure. 

Grindja e tij me planetën Tokë, këto njëzet 
vjetët e fundit rreth Serbisë, e ka frymëzuar të 
shkruajë, e të shkruajë mirë biles. Por viteve 
të fundit, me moshën, ka hyrë në një si vjeshtë 
krijimtarie. Disa ditë para ceremonisë Nobel unë 
ende mendoj se kjo bishë s’do ushqyer me impulse 
e sensacione të reja. Çmimi Nobel i ka bërë shumë 
autorë si daca të nginjur, ua ka topitur talentin e 
penën. Të presim, them unë, pa shohim e bëjmë.

Mbreti i Suedisë duke i dhënë Çmimin Nobel Peter Handke-s



ExLibris E SHTUNË, 14 DHJETOR 20193
Ato ditë kam edhe një tjetër arsye shtesë për 

të mos hipur në autobuz. Kam thurrur një teori 
timen konspirative pse akademia suedeze i blaton 
Nobelin një autori të perënduar si Handke. Rrethi 
i të tetëmbëdhjetëve që ndan këtë çmim është 
demaskuar në publik si qerthull elitar mizogjinësh, 
ku bëjnë namin inate të ulëta, thashethemnaja, e 
një përbuzje e hollë por e pafshehshme ndaj grave 
të akademisë. Odën e burrave në akademi s’e ha 
më pazari. Elitizmi dhe ajo kulla e fildishtë që i 
ka ruajtur prej katundarësh tashti quhet fodullëk, 
mendjengushtësi, e mendësi patriarkale. Dhe 
akademia, e cila ka patur gjithmonë një përgjigje 
elegante ndaj akuzash politike, s’ka gjetur dot nje 
mbrojtje efikase kundër këtij lloji të ri skrutinizimi. 

E ku ka mënyrë më të mirë të devijosh gjithë 
këtë debat të rrezikshëm, se duke vlerësuar një 
enfant terrible që e urrejnë dhe i kanë frikën të 
gjithë? 

Unë nuk gjej asnjë shpjegim tjetër pse pikërisht 
Handke. Sepse e vërteta është që Handke nuk 
është përkthyer në suedisht që nga viti 1996. Asnjë 
shtëpi botuese nuk ka dashur ta prekë as me mashë, 
shkaku i serbofilisë banale. Pse kush do ta marrë 
në dorë një apologjet gjenocidesh, kur s’ka gjasa 
të fitojë? As botimet e vjetra nuk janë ribotuar. 
Handke nominohet çdo vit si kandidat, midis 
tjerash nga akademia serbe e shkencave dhe arteve 
SANU, por vazhdimisht refuzohet, për arsye të 
vetëkuptueshme. Kur u kumtua lajmi tronditës, 
në dhjetor 2019, bashkëpunëtorë të jashtëm të 
akademisë, ata që ndihmojnë me përzgjedhje e 
përkthime, biles japin dorëheqje. 

Duket qartë, pra, se vendimi 2019 është marrë 
për motive jashtëletrare. Akademia suedeze, e 
zënë ngusht siç ështe nga skrutinizimi, kërkon 
një diversion. Ajo di të menaxhojë perfekt akuzat 
politike – katundarë nga Ballkani, ne bëjmë 
dallim midis letërsisë dhe politikës, etj etj – dhe 
natyrisht që preferon këtë lloj debati, shumë më 
fort se debatin për llogor të burrave. Krerët e 
akademisë kanë marrë vendimin të nderojnë 
Handken pikërisht për këtë shkak. Jo për të 
nderuar a mbrojtur autorin e harxhuar tashmë, 
a jo. Por për të mbrojtur kullën e vet të fildishtë. 
Ata përdorin dramaturgun Handke, të joshur nga 
nepsi për fame, si aktor në një skenë ku regjisor 
është vetë akademia. 

Natyrisht që unë, me këto ide, nuk kam asnjë 
motiv të protestoj në acar të dimrit. Gjer dy ditë 
ditë para ceremonisë Nobel, që tradicionalisht 
mbahet me 10 dhjetor, unë e kisha ende mendjen 
top. Ncuk, s’ jam budalla. Unë s’bëhem piun në një 
tabelë shahu.

E pra nuk di as vetë si ndodhi që unë, në 
mbrëmjen e 10 dhjetorit,  po mërdhija me mikrofon 
në dorë sërish mbi tribunën e ngritur ad  hoc në 
sheshin Norrmalmstorg të Stockholmit, duke folur 
para mëse njëmijë njerëzve. Peter Handke mbron 
kriminelët! Turp të keni, akademia suedeze! Ne 
jemi me ju, boshnjakë! 

Nuk ka asnjë shpjegim logjik. Logjika ishte 
komplet në anën e burrave të akademisë, e të 
neurotikut Handke. Skripta ishte në dorën e tyre.

Veçse nganjëherë njeriu duhet ta çojë logjikën 
në rrs, se prej mishi e kockash jemi e na vlon gjaku. 

Dhe atëhere mund të ndodhë ashtu si ndodhi, që 
një rebelim qorr i aktorëve të godasë verbërisht 
në shenjë, e regjisorëve t’u ikë produksioni prej 
duarsh. Dhe pyetni Handken e ai do t’ ju shpjegojë: 
rëndom jane një a dy personazhe që autori s’i ka 
menduar, s’i ka skicuar si duhet, nuk u ka rrokur 
tamam karakteret, që bëjnë kryengritje të papritur 
dhe devijojnë skriptën. Si ta zëmë personazhet e 
denja të dy ambasadorëve shqiptarë në Stockholm, 
Shkëndije Geci-Sherifi dhe Virgjil Kule, që nisën 
një ortek bojkotesh nga diplomatë. 

Tash kur po shkruaj këtë, kam arritur të ndjek 
lajmet ndërkombëtare dhe di se të gjitha mediat e 
shkruara i kanë dhënë hapësirë bojkotit diplomatik 
njësoj sa ceremonisë. Mohuesi i gjenocidit për vitin 
2019, njëherit edhe nobelist në letërsi, Peter Handke, 
tok me burrat e akademisë që kishin menduar tjetër 
shfaqje, kanë arsye të ndihen të frustruar. Ndërsa 
unë mendoj për ata protestuesit e parë, që dolën më 
rrugën Justiniani nr 111 në Prishtinë. 

Po, ambasada suedeze ende s’ka të bëjë me 
çmimin Nobel. Dhe po, ajo rruga është ende 
komikisht e ngushtë dhe e padenjë për emrin 
grandioz që ka. Dhe po, Handkes së plakur do 
t’i ketë ëndja sigurisht edhe më tutje të ushqehet 
me skandale, athua i rindezin talentin.  Por 
ata njerëzit që dolën në mënyrë spontane të 
protestojnë nuk janë aktorë në drama të të tjerëve, 
po protagonistë në dramën dhe jetën e vet. Njësoj 
sikur unë në Stokholm, Nënat e Srebrenicës në 
Bosnje, a njerëzit që mbijetuan lëkundjen e tokës 
në Durrës. (Po, Handke ka poshtërime edhe 
për Shqipërinë, por kush lodhet.) Ata protestues 
kishin të drejtë. Ne duhet ta luajmë rolin kryesor 
në dramën tonë, pse secili është heroi i rrëfimit të 
vet; e jo të mendojmë se çfarë mendojnë për ne një 
publik ambasadash, rrugësh komikisht të ngushta 
me emra të mëdhenj, e shkrimtarësh hidhnakë me 
huje. Sepse po, ne jemi kryepersonazhet e rrëfimit 
tonë. Dhe ata, gjithë ata, janë publiku ynë.
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I dashur Agron,
Së pari, Ju dëshirojmë të jeni mirë, kudo qofshi, 

bashkë me Elvanën dhe fëmijët, që meritojnë çdo 
sakrificë dhe gëzime pa fund.

Edhe pse jemi shumë larg, përtej oqeanit, 
në SHBA, Eda dhe unë jemi vendosur afër 
Chicago-s, në një vend të heshtur dhe të veçuar, 
pa shumë lajme, ku dimri tashmë ka ardhur, me 
temperaturat minus - dhe jo vetëm ato janë minus 
për ne, - bashkë me dimrin, pra, na erdhi dhe 
lajmi i ikjes Tuaj familjarisht nga atdheu.

Edhe pse mua më dukej se pritej një ndodhi 
kësisoj, pa na befasuar dhe aq, se kështu është 
realiteti ynë, dramatik dhe i pabesë, gjithsesi na ka 
shqetësuar, shqetësim i natyrshëm për Ju, fëmijët 

dhe vendin.
Ikja sigurisht që pati një shkak dhe lutemi që 

pasojat të jenë për mirë.
Puna Juaj e madhe si drejtor i Institutit të 

Studimeve të Krimeve të Komunizmit mbetet e 
rëndësishme, plot me nxjerrje dëshmish tronditëse 
nga jeta, nga antijeta jonë infernale në burgje, ku 
me ne ishte dhe ati juaj, në kampet shfarosëse 
aushviciane, etj., nga epoka e diktaturës më të egër 
në Europë dhe e gjitha kjo u shndërrua dhe në një 
akuzë të hapur, vazhdim i duhur i ofshamave dhe 
akuzave tona ndaj sundimtarëve, krimi shtetëror 
i të cilëve kishte nisur që gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, ku fitimtarët, nga çlirimtarë të vendit, 
u shndërruan menjëherë në pushtues të tij, u 

çlirua Shqipëria dhe shqiptarët u robëruan më 
keq se kurrë. Më parë se universitetet ata hapën 
burgjet dhe institucionalizuan dhunën duke mos 
e ndërprerë persekutimin, duke iu ngazëllyer si 
sadistë atij, duke e shitur me gjakun tonë si fitore 
të përgjithshme.

Të rrëfyerit e kësaj, me një polifoni të 
dhimbshme sot, një kor më tragjik se ai i antikitetit 
kështu, kjo hata e madhe nuk mund të durohej dot 
as si libër në shekullin XXI në Shqipërinë tonë të 
vogël nga ata që e bënë apo i shërbyen asaj diktature 
dhe nga bijtë e tyre, deputetë, ministra, gazetë, 
televizion, pedagogë, antilibra, opinion klanor, 
presidentë, grupe të kamufluara terrori, etj., të 
pasuruar të gjithë, ndoca pas emigrimit të fshehtë 

 Shkrimtari Visar Zhiti i shkruan 
kolegut Agron Tufa

NE KEMI NJË DEMOKRACI 
ME KUNDERSHTARËT MIZORË 

TË DEMOKRACISË
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duke u bërë dhe qytetarë të Europës e më tej, etj., 
etj., kur ne duhej ta duronim diktaturën e tyre si 
vuajtje reale në jetë dhe pas saj, si të braktisur dhe 
të harruar deri në nëpërkëmbje në postdiktaturë, 
kur Shqipëria jonë është, si të thuash, në sistemin 
demokratik që ëndërruan ish të përndjekurit, ish 
të burgosurit, por, për paradoks, pa i dashur ata 
vetë, gjithandej, me mosdashuri edhe mes nesh. 
Idetë dhe dëshirat dhe aleatët idealë të ish të 
persekutuarve, BE-ja dhe SHBA-ja po, i duan, 
por jo neve, ish të persekutuarit dhe mbi vuajtjen 
tonë vazhduan, pa asnjë ndjesë a dënim moral, 
ndryshimin e të dikurshmes në shpëtim dhe dobi 
të vetes:

e kam thënë, ne kemi një demokraci me 
kundershtarët mizorë të demokracisë, njē 
kapitalizëm me armiqtë e kapitalizmit, të cilët 
nga idhtarë të rremë ose jo të pronës sociale, 
të përbashkët dhe të askujt, u bënë pronarë të 
ethshëm, të dyshimtë, oligarkë të Shqipërisë.

Jeta jonë prapë mbeti e vështirë, në fund 
të fundit si e të shumtëve, por shpesh më e pa 
durueshme, pa drejtësi dhe pa përgjegjës, pa 
kujtesë dhe të vërtetat, me moral të rrëzuar. Të 
mbetur në vetmitë tona që shqetësojmë dhe vetëm 
me pranitë, mjafton që jemi dhe shndërrohemi në 
akuza të gjalla...

I dashur Agron,
S’e di pse u zgjata, nga nevoja për të përsëritur 

shqetësimet e paqetësuara, ngaqë e ndjej ikjen 
Tuaj duke kërkuar azil politik në Zvicër, i sulmuar 
banalshëm dhe i kërcënuar deri dhe me jetë, që 
s’ je i vetëm, i bindur që e ndjeni shumë dhe fatin 
tonë, të ne që jemi, si të thuash, “lënda e parë” 
e Institutit që drejtonit me dinjitet dhe guxim, i 
pësimit dhe dëshmive të rënda tonat.

Kur detyrohen të ikin studiuesit e persekutimit 
nga Shqipëria, ç’duhet të bëjnë të persekutuarit 
e mbetur gjallë, që ende u dhembin kockat nga 
prangat?

Agron,
Kujto atin, kujto të ikur e mëdhenj të 

mēparshëm, kujto persekutimin e tejmë dhe merr 
forcë, na kujtoni ne, nëpërkëmbjen që na bëjnë 
dhe sulmet e herëpashershme, edhe mua kujtomë, 
Mik i dashur, kur më sulmuan me të padrejtë 
Presidenti i Republikës, ish-oficeri me armë i 
diktaturës apo ish-shefi i ikur i policisë së burgut, 
shtypësi me hekur dhe gjak i revoltës tonë në 
burg e të tjerë barbarë me klanin e tyre e censorët 
e dikurshëm të poezive tona e deri te vrasja më 
e fundit afër shtëpisë së bashkëvuajtësit tonë, që 
e kishte të shkruar mbi lëkurën e vet dëshminë 
dhe akuzën kundër krimit shtetëror, etj., etj. Ne 
u ndjemë sërish të hedhur në arenë si gladiatorët 
mes bishave.

Ne e kujtojmë që pas sulmit, Ju u ngritët në 
mbrojtjen tonë, akuzuat si ne duke rrezikuar.

Prandaj keni dhe mirënjohjen.
Shembujt janë të shumtë.
Kujto prapë revoltat e reja të ish të burgosurve 

në posdiktaturë, grevat e reja të urisë, vetëdjegiet 
martirizuese, heshtjen e tyre të madhërishme, 
ikjet e tyre të mëpastajme drejt lirive të tjera dhe 
merr forcë si Anteu.

Kujto dhe tërmetin e tanishëm, të vrarët dhe 
gërmadhat e tij që na dhembin, dimrin jashtë, 
fëmijët e trembur, njerëzit që bashkohen, mundin 
e rimëkëmbjes, botën që s’na lë vetëm në pikëllimin 
dhe mynxyrën tonë. Kujtohu që është e pamundur 
të jesh vetëm, qoftë për mirë, qoftë dhe për keq.

Bota është bërë e vogël, themi shpesh, por të 
bëhet i madh njeriu, shtoj unë.

Agron,
Ju sërish ngritët një alarm të ri tani duke ikur, të 

rëndësishëm dhe të duhur dhe, për fat, të shumtë 
janë mbështetësit dhe bashkëluftëtarët e kauzës së 
përbashkët.

I bindur që do të vazhdoni betejën, si shkrimtar 
dhe qytetar i lirë në një botë të lirë, veprimtar i 
palodhur i të vërtetës dhe i të drejtës, i përulur para 
dhimbjes njerëzore, krah për krah me të vuajturit 
dhe të persekutuarit siç ishe dhe vetë nga burgu 
i atit Tuaj, për ta treguar me kurajo e kulturën e 
duhur të keqen tonë që ajo të njihet nga të gjithë 
për të mos u përsëritur ndër të tjerë, te askush në 
askund.

SHBA tani ka shtuar dhe Ditën e Kujtesës 
Botërore, 7 Nëntorin, në nderim të 100 milionë 
viktimave të komunizmit, ku janë dhe martirët 
tanë, që kundërshtuan heroikisht.

Edhe kujtesa jonë duhet t’i shërbejë përvojës 
dhe përpjekjes për pajtimin e drejtë dhe paqen 
e drejtë me historinë dhe veten. Është ende 

e vështirë. Mjafton të kujtojmë ceremoninë e 
rivarrimit të një patrioti të madh dhe intekektuali 
të madh, bir i Frashërllinjve që ribënë Kombin, 
se si u hodhën egërshane mbetjet e diktaturës, që 
as vdekja nuk i qetëson. Por nuk duhet sprapsur. 
Përpara për të afruar një të ardhme më të mirë se 
tonën te fëmijët.

Është detyrë ruajtja e tyre, rritja dhe edukimi 
me dashuri; “Mësomë të dua” lutej Shenjtja jonë 
Nënë Terezë dhe Ju bëtë një detyrë ndaj fëmijëve 
Tuaj, me përkushtimin dhe sakrificën prindërore. 
Askush nuk ka të drejtë të qortojë kërkesën Tuaj 
për azil, ndërkaq meritoni mbështetjen tonë dhe 
të të gjithëve.

Ne Ju urojmë mbarësi dhe forcë, durim dhe 
gëzime bashkë me gëzimet e fëmijëve, punë dhe 
art dhe dhimbje që së bashku të bëjmë më të 
mirën tonë për vendin...

Siç Ju thashë unë jam larg, edhe nga jeta tani, 
edhe nga bota, siç e dini, jam vetëm dhimbje, që e 
ndjen dhimbjen nëpërkudo...

Përqafime vëllazërore,
Visar Zhiti



ExLibris  E SHTUNË, 14 DHJETOR 2019 6

Intervista është një mënyrë komunikimi bashkëkohore 
universale, nëpërmjet së cilës sqarohen drejtpërdrejt 
para të interesuarve probleme të caktuara. Të 
lexuarit dhe të parët me sy, të dëgjuarit me veshë 
të të intervistuarit, me anë të mediave, krahas 
popullarizimit, krijojnë intimësi dhe rritin 
përgjegjësinë e tij për ato që thotë, sepse, pas kësaj, 
do të jetë i ballafaquar me publikun. Shkrimtarët dhe 
artistët, të mbështjellë me një tis magjie, si pasojë qoftë 
e ndikimit të madh të veprave të tyre, qoftë e fantazisë 
subjektive të adhuruesve, me anë të bisedës bëhen 
“tokësorë”, të afërt, më të kuptueshëm, dhe, gjithsesi, 
më të mundshëm për t’u familjarizuar, prekur, pse jo 
edhe për t’u barazuar me ta.

Po intervistuesi, kush do të duhet të jetë? Cili është 
roli, ndihmesa e tij?

Ai, në radhë të parë, do të duhet të jetë specialist 
i fushës, njohës i veprës dhe i jetës së shkrimtarit a të 
artistit, për t’i zbuluar me pyetje thellësitë e vetëdijes, 
karakterit, laboratorit krijues, dhe, më kryesorja, sa 
më afër në shkallaren kulturore me të, për ta detyruar 

Romani “Rrëfenjë me ndërkombëtarë” i 
shkrimtarit Ylljet Aliçka sapo qarkulloi në 
gjuhën persiane nga shtëpia botuese iraniane 
Degarandishan Publishing House, përkthyer 
nga Sadaf Abedian, studiuese në Qendrën e 
Edukimit dhe Përkthimit, në Danimarkë. Ky 
botim i fundit pason botimet e këtij romani në 
Francë, Norvegji dhe Itali. 

“Rrëfenjat me ndërkombëtarë” qarkulloi në 
shqip nga Botimet Toena më 2009.

të përgjigjet për fshehtësi thelbësore, madje, edhe për 
ato, për të cilat nuk ka dëshirë të shprehet. 

 NJËSIA E LETËRSISË

Krijimtaria e shkruar në Shqipërinë shtetërore, në 
Kosovë dhe në trojet e tjera shqiptare në ish-Jugosllavi, 
në diasporën e re dhe në mjedisin e arbëreshëve të 
Italisë e të Zarës, në Kroaci, përbën letërsinë shqipe 
bashkëkohore. Pavarësisht nga rrethanat në të cilat 
është shkruar, kahet apo drejtimet e ndryshme, deri 
të kundërta, në tërësi, ajo është një, sepse vetiu është e 
njësuar në tiparet thelbësore e më të qenësishme. 

Së pari, e gjitha është shkruar në gjuhën shqipe. Ka 
një përputhje universale midis letërsisë dhe gjuhës në të 
cilën është shkruar, dhe prej së cilës merr emërtimin... 
Letërsi shqipe është e gjithë ajo që është e shkruar në 
gjuhën shqipe, qoftë edhe në shqipen mesjetare, në 
arbërisht.

Së dyti, sepse pas miratimit të gjuhës standarde 
(1972), me disa përjashtime, është shkruar me të, 
argument i padiskutueshëm i vetëdijes njësuese të 
shkrimtarëve dhe i vetë njësisë së saj. Përpjekje për t’u 
afruar a për të shkruar në shqipen standarde ka pasur 
edhe nga autorë arbëreshë. 

Së treti, sepse është zhvilluar mbi traditën e 
përbashkët prej autorëve të vjetër: Marin Barleti, 
Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Pjetër Bogdani; rilindësve: 
Jeronim de Rada, Naim Frashëri, Faik Konica, Gjergj 
Fishta, Ndre Mjeda; autorëve të mëpasshëm: Lasgush 
Poradeci, Mitrush Kuteli, Ernest Koliqi, Migjeni etj. 

DY LIBRA TË RINJ TË 
PROF. BASHKIM KUÇUKUT 

BOTUAR NGA TOENA

BOTOHET NË PERSISHT 
ROMANI “RRËFENJAT

 ME NDËRKOMBËTARË” 
I SHKRIMTARIT 
YLLJET ALIÇKA
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Promovohet në Shkup libri "Shpresë e venitur" i Delvina Kërluku

NJË LIBËR QË I JEP 
KUPTIM JETËS SONË 

Nga Doc. Dr. Demush Bajrami

e perceptimit tonë, mënyra sesi e shohim, e kuptojmë 
dhe e përjetojmë veten dhe botën e jashtme. Perceptimi 
ynë është gjithmonë për shkak të këndvështrimit që 
ne, me ose pa vetëdije, pushtojmë një pjesë të hapësirës 
sonë. Mbase, psikologët do të thoshin se problemi lind 
atëherë kur nuk jemi të vetëdijshëm për këndvështrimin 
se si e perceptojmë realitetin, sepse atëherë ne nuk 
arrijmë ta bëjmë dallimin e vërtetë midis realitetit 
dhe perceptimit tonë mbi atë realitet. Por, këtu nuk 
bëhet fjalë për perceptimin tonë të gabuar dhe për 
rolin e viktimës, por për vetë viktimën. Tek këta njerëz 
nuk shteron ndjenja e pafuqisë. Asgjë nuk ndryshon. 
Asgjë nuk ua shëron plagët. Asgjë nuk i çliron këta 
personazhe nga vuajtjet e tyre. Ky është tmerri që 
ka regjistruar Delvina, e cila sjell përpara lexuesit 
dhembjet e familjeve që jetojnë në mjerim. Edhe vet 
ajo, si duket, lufton me veten e saj, teksa kudo ndeshet 
me kontrastin e dy botëve që bashkëjetojnë, por që janë 
skajshmërisht të ndryshme. 

Delvina sikur i riaktualizon edhe njëherë vargjet e 
“Poemës së Mjerimit”, ku dominon fati i njerëzve në 
skamje dhe mjerim. Tek lexuesi do të ketë një efekt 
kthjellimi lakuriqësia e plotë e dramës njerëzore. 
Migjeni e kishte ndërtuar poemën e tij nëpërmjet 
një toni plot mllef kundër kësaj ‘të keqeje që duhet 
zhdukur nga faqja e dheut, se është turp i njerëzimit’. 
Tek “Poema e Mjerimit”, kemi jo vetëm një përshkrim 
realist të mjerimit, por edhe ndjeshmëri të thellë të 
unit të brendshëm të poetit, i cili bëhet bashkëvuajtës 
në mjerim. 

Ngjashëm si Migjeni, edhe Delvina revoltohet 
në këtë pasqyrë skëterrë, me qëndrimin e saj kritik 
ndaj shoqërisë. Vuajtja, në mënyrë kronologjike, po 
vazhdon ende..., përgjithmonë prej kohësh...

Dikush do të thoshte: po a nuk iu bind edhe Platoni 
fatit të tij dhe përsëri vuajti pa u ankuar? Po, sepse në 
një përplasje me të keqen, gjithnjë në anën e heroit 
është forca e tij e brendshme, e cila e ndihmon atë të 
mos dorëzohet, duke u rebeluar kundër autoriteteve. 

Për fund, më duhet ta mbyllë me këtë konstatim: 
ndoshta ky libër, mund të shërbejë edhe si një ‘terapi’ për 
lehtësimin e vuajtjeve personale dhe sociale. Për faktin 
se libri i Delvinës, na flet me një gjuhë që na mëson se 
gjithçka që duhet të ngjizë në zemrën dhe mendjen e 
njeriut janë përpjekjet që çojnë në mirëkuptimin dhe 
funksionimin tonë me të tjerët, duke sjellë më shumë 
dashuri, dhembshuri dhe jo urrejtje dhe nxitje të 
dhembshurisë. Jeta është e vështirë, por problemet dhe 
vështirësitë në jetë e shpalosin guximin dhe mençurinë 
tonë. E, këto së bashku i japin kuptim jetës sonë.

pllakosur këtë fatkeqësi njerëzore. Asaj, aspak nuk 
i pëlqen heshtja. Prandaj, nuk do të rresht për t’u 
bërë zëri kumbues i britmave të këtyre njerëzve, me 
shpresën se një ditë ky zë do të bëhet kumt i zgjidhjes 
së problemeve të tyre. Plot pezëm, duke bashkëndjerë 
dhimbjen, ajo lufton që të mbizotërojë e mira mbi të 
keqen. Kështu, Delvina, në mos më shumë, të paktën 
ua lë gjallë ëndrrat.

Më tej, autorja sjell përpara lexuesit ndërgjegjet 
e fjetura, të atyre që vetëm i konstatojnë pasojat e 
vërteta të tragjedive njerëzore, por pa ndryshuar gjë. 
Kaq shumë ‘zhurmë’, në vesh të shurdhër. Qoftë edhe 
përmes shprehjesh  simbolike ndaj së keqes, autorja 
nuk mund të qëndrojë indiferente. 

Në libër, nuk mungojnë as rrëfimet e shumta që 
kanë personazhe fëmijët këmbëzbathur e të sëmurë, pa 
rroba e libra. E, sa për lodrat, ato do të ishin gjëja e 
fundit për ta. Shpirti i bukur i fëmijëve, akoma duhet 
të presë për ta gjetur lumturinë.  

Ky libër, rrëfim pas rrëfimi, histori pas historie, 
sikur na vë në siklet, duke na çuar drejt një detyrimi për 
të pyetur veten: a thua do të vijë dita kur këta fëmijë do 
t’i kthehen lojës?! Ata nuk dinë se ç’ janë dhuratat për 
festa. Brenda mureve të ftohta, shikon vetëm fytyra 
të zbehta që gjithnjë të shikojnë me shqetësim. Këto 
pamje të zymta, kanë detyruar autoren të shpërthejë, 
duke na treguar se këta fëmijë kanë shumë nevojë për 
mirësinë e kësaj bote, për pak të qeshura dhe për pak 
momente gëzimi.

Delvina nuk na lë rehat, duke mos i lënë mënjanë 
temat që trishtojnë. Ky narrativ nuk ka qenë aspak i 
lehtë as për vet autoren e librit. Pafuqia, dobësia, 
dorëzimi, paniku, dëshpërimi, ankthi, vuajtja... 
ndoshta nuk janë asnjëherë të vërteta, janë vetëm pasojë 

“Shpresë e venitur” - skena më e frikshme e 
përditshmërisë sonë...
 
Shumë rrëfime shqetësuese për shumë ngjarje të 
vërteta. Historitë e fateve njerëzore që i sjell autorja e 
librit SHPRESË E VENITUR, Delvina Kërluku, do 
të prekin thellë ndjenjat e të gjithë atyre që do t’u bie 
në duar ky libër. Mbase, thelbi i fjalëve dhe fjalive të 
shkruara pasi ta lexosh këtë libër, të çon të mendosh se 
çfarë do të thoje e do të bëje për t’u ndihmuar këtyre 
njerëzve në nevojë. 

Libri vjen me një stil autorial dhe një narracion 
shumë të qartë, që nga titulli, që është edhe vet mesazhi 
shqetësues për dramën sociale dhe psikologjike të 
njeriut të pashpresë.  Libri “Shpresë e venitur”, është 
i organizuar mirë dhe i shoqëruar me një sërë faktesh 
për ngjarjet dhe personazhet që shfaqen në të, si 
histori të trishta të një kohe që po ndodhë aktualisht. 
Në fillim, zhduket shpresa, pastaj vjen dëshpërimi, 
rraskapitja fizike dhe emocionale, uria, etja... Të gjitha 
këto, që për ironinë e fatit, janë pjesë e këtyre dramave 
familjare, nuk iu shpëtojnë klithmave të vuajtjeve të 
tmerrshme. Ky libër, zbulon probleme të shtresuara, 
por në të njëjtën kohë, nxjerr në pah edhe distancimin 
e heshtur të shoqërisë. Tmerri i portretizuar si një ogur 
i zi, në mënyrë eksplicite, lë të kuptohet se shpresa 
është ende larg. Saga e vuajtjeve njerëzore, plot tension 
e dhimbje, ka ndrydhur shpirtin dhe ka prishur 
fantazinë e tyre. 

Nuk jam aspak ithtar i thadrimit të një gjuhe 
patetike që ua vret humorin njerëzve, por ndjehem i 
shqetësuar nga stigmatizimi e demonizimi i njeriut të 
braktisur. Prandaj, druaj për interpretimin e saktë të 
këtij libri, sakaq që nuk arrij ta shijoj dot leximin e 
këtyre rrëfimeve kaq drithëruese e rrëqethëse. 

Drama njerëzore është e pakuptimtë në këtë 
shekull. Ajo na kthen pas në kohë. Personazhet në këtë 
libër, nuk janë kukulla, por njerëz, që jetojnë jetën e 
tyre të harruar nga institucionet dhe shoqëria. E gjitha 
fillon me skamjen. E gjithkund ku ka skamje nuk ka 
lumturi. Pa veçuar ndonjë personazh, sepse thuaja të 
gjithë janë njësoj, do të mundohem të ndajë me ju atë 
që na e sjell autorja përmes rrëfimeve të saj në formë 
libri. Skenat e vërteta janë portretizimi rrëqethës që 
do të duhej të godiste çdo qenie njerëzore. Gjithçka 
përreth tyre është përpirëse, e çrregullt, gëluese... Në 
sytë e tyre lexojmë ankthin dhe frikën. Për ta, çdo ditë 
gdhinë njësoj. Nuk ka gjë që nuk i shqetëson. Secila 
histori në vetvete, shpalos ankthin e pritjes dhe të 
shpresës që nuk do të vijë. U është venitur e këputur në 
mes shpresa. Njerëz pa çati mbi kokë, ose nën ndonjë 
çati të huaj, në shtëpi-rrënoja të braktisura. Dridhen 
nga të ftohtit, uria... Të varfër dhe të sëmurë. Të 
humbur në errësirë. Do t’u pëlqente alternimi i dritës 
dhe errësirës. Por, në skutat e tyre nuk depërton drita, 
aty ka vetëm errësirë. Duan ndihmë, por s’ka kush t’i 
ndihmojë. Pamje të llahtarshme njerëzore! Askush nuk 
e sheh dot këtë dhembshuri. Të braktisur nga të gjithë 
e të lënë në mëshirën e fatit, ata i thërrasin vdekjes. 
Kjo, është skena më e frikshme e përditshmërisë sonë... 

Autorja shprehet e tronditur për heshtjen që ka 



Ka kohë që dua ta shkruaj këtë histori. E ndiej si barrë tek më rëndon 
shpatullat dhe kam nevojë ta hedh diku, t’ia besoj dikujt dhe pas kësaj 

përsiatjeje të gjatë, vetëm te ti Lexues kam besim.
Tani më njeh. Jam ai që rrëfeva “Marrja e gjakut” dhe një ndër miqtë 

e Noe Dajanit që jetoi “Pragu i braktisjes”. Kur të rrëfeva historinë e asaj 
gjakmarrjeje të tmerrshme, të qëndrova pranë dhe më pëlqeu shoqëria jote, 
ndërsa sa herë flisja me Noenë për atë çka mendon rreth teje, trupi më bëhej 
mornica: Ai nuk të pëlqen aspak. Nuk e ka me ty personale, por me të gjithë 
ne, me të gjithë njerëzit. Është i zhgënjyer. Thellësisht i zhgënjyer!

Të më ndjesh, fola shumë për veten dhe për ty. Nuk e bëj thuajse kurrë, 
por sonte më rrëshqiti dora mbi tastat e makinës së shkrimit. Mos ma vër re.

Për të parën herë, dua të të tregoj një histori timen. Po, timen, personale. 
Unë, rrëfyesi, Zoti i personazheve të mi sikurse e quan Floberi vetveten dhe 
miku i personazheve të Andreasit, tani bëhem si ti. Po të tregoj një të vërtetë 
timen. Uroj ta shijosh, sepse e di që nuk do e pëlqesh dot... Është e pamundur 
të pëlqesh për Krishtlindje një histori të trishtë.

Ndoshta nuk është e trishtë. S’di ç’të them. Mendoj se është e trishtë 
ngase njerëzit thonë se Krishtlindja duhet kaluar me të tjerët, por mua më 
duket mëse normale ta kalosh Krishtlindjen vetëm. Prandaj, ndoshta historia 
ime është histori normale që të ka ndodhur edhe ty. Po të jetë kështu, nuk më 
pritet deri sa të lexoj ndonjë rrëfim tëndin.

Ka njerëz të çuditshëm dhe ndër to, vend jo të vogël zënë ato që me 
vetminë krijojnë raport të tinztë: Duan t’i largohen, ta largojnë dhe kur 
kuptojnë se nuk munden, na thonë se ajo u dëmton ditët duke i kapërthyer në 
degëzat e pafundme të pemëve të trishtimit. Është e kundërta! Vetmia e thur 
kurorën e vet me kujtimet e kohës kur nuk ekzistonte, prandaj në shumë ditë, 
njeriu kujton të njëjtën; kjo sjell që një javë me kujtimin e një dite, në vetvete 
përjetohet si një ditë e vetme. Në vetmi, koha kalon gjithnjë më shpejt dhe 
kurrë më ngadalë. Nëse nuk ndodh kështu, nuk është vetmia shkaku që si 

pasojë ka gjendjen tënde, por je ti. Ti, mjeti dhe qëllimi, ngatërresa dhe 
zgjidhja, e kufijshmja dhe e pafundmja.

Historia ime nuk ka as shtyllë kurrizore, as mish apo gjak. Është një hije 
që ecën pa iu ngjeshur asnjë trupi, nuk ka as krye, as fund dhe s’di ku të filloj 
të ta rrëfej. Do të gjej një pikë në boshtet e njohura të realitetit: kohës dhe 
hapësirës. Kohën tanimë e merr me mend, diku pranë Krishtlindjes ndërsa 
hapësira ndërthuret mes asaj që ishte, është dhe pres të jetë. Janë thuajse e 
njëjta gjë ngase e shkuara nuk më ka lënë të kem shpresa për të ardhme që 
tanimë është e tashme e nesër do të jetë sërish e shkuar për të ardhme të tjera.

Jam në rrugë. Po eci me nge nën llambat zhuzhuritëse me drita të 
shumëngjyrta lidhur skajshëm nga shtylla të njërës anë drejt atyre të anës 
tjetër. Në fund, një bredh konik ka veshur kominoshe të grisura jeshile, 
arnuar nga copa gjithashtu të shumëngjyrta, veçse zbehtësisht. Vendos të 
shkoj drejt tij, duke mos e parë sepse e di që sapo të arrij, do të zhgënjehem. 
Kështu më ndodhi të fundit herë kur një bredh Krishtlindjeje më mbushi me 
shpresë: Desha ta rregulloja dhe zbukuroja, ama nuk kisha poça e drita, ndaj 
edhe nuk u besoj më.

Ul shikimin dhe ec. Kambale të gjera ngjyrë të verdhë që nuk më pëlqejnë, 
hasin simotra identike ndër këmbë të pafundme që mbajnë drejt trupa, duart 
e të cilëve ngërthehen mes tyre nën hije buzëqeshjesh dhëmbëjashtë. Dora 
ime e vetmuar hyn në xhepin mallkueshëm të vogël për të zënë edhe tjetrën 
që të paktën, të jenë bashkë. E di se aty është errësirë dhe ftohtë vetmie. Çdo 
i ftohtë ka shije vetmie.

Por edhe çdo vetmi është e ftohtë. Majën e kambales e shtie, padashur 
sigurisht, në një prroskë të vogël me ujë të ndenjur. Ka ditë që nuk ka rënë 
shi dhe dëbora e fundit plot gjurmë engjëjsh ka rënë vite më parë. Bëj pak 
pas. Pasqyrimi im më shtyn hapin para drejt dëshirës për ta shkelur veten 
dhe me lutje kërkoj të jem pak Narçiz; shoh shpatullat e mia të ngushta, 
duart ngjitur me trupin dhe kuptoj se kam kohë pa marrë dhe pa dhënë 
një përqafim. Si unë janë të gjithë të vetmuarit e tjerë, mjafton t’i shohësh. 
Ngase na mungojnë përqafimet, kemi edhe ftohtë. Ja, të gjithë ne.

Shkel veten dhe zgjeroj në kufijtë e ngushtë të shpresës, shpatullat. Vazhdoj 
rrugën, tani me kokën lart nga frika mos prroska të tjera do të has. Ndër llamba, 
sërish unë. Në atë më të errëtën, jeshilen e rëndë, sytë e terratisur vetëtijnë për 
të pasur ndonjë dëshirë. Dua ta thyej llambën, ta zhbëj dritën dhe të thërras 
errësirën, miken me të cilën mund të bëj dashuri. E dua dashurinë!

Vazhdoj sërish rrugën, i detyruar të shoh drejt dhe mendoj mos ndoshta 
nën pemë më pret ndonjë dhuratë, ndonjë befasi e gëzueshme. Druaj se 
shpejtova edhe hapin, shpresa po lindte dhe nuk kisha më forcë ta ndaloja, 
ta shtypja, t’i thoja rri aty, mos e zër shtatin me një foshnje të vdekur. Jo, 
nuk e bëj dhe ec drejt pemës duke menduar se aty, paketuar në kuti kartoni 
shtrënguar ndër fjongo të kuqe gjendet shpëtimi im.

Shoh pemën dhe hapin që çapit drejt saj. Mendoj. Kur mendoj shumë, 
filloj e kujtoj dhe kështu, pashë atë. Po, vetë atë e cila më ndihmoi të shkruaja 
“Marrja e gjakut” dhe për të cilën, herë pas here flet Noeja te “Pragu i 
braktisjes”. E shoh ashtu sikurse ishte, në këtë periudhë të vitit, vite më parë 
duke më parë drejt e në sy ku ndiej vetveten rrethuar nga gjelbërimi më 
shpresëdhënës që ndokush mund të imagjinojë. E shoh dhe buzëqesh, besoj 
se edhe hapi e nxiton çapitjen pa kuptuar se kur të jem më pranë Saj, atëherë 
do ta humbas sërish.

 GLOBI I XHAMTË 
I KRISHTLINDJES

tregim nga

ANDREAS DUSHI
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MUNGESËS TENDE

Më shembet, rrënohet gjoksit shpresa,
Kur më lë mungesën t’më rrijë përballë,
Më të i qaj hallet me plot ankesa,
I pavend mes njerëzve vij vërdallë!

Ah, ç’mban nga brenda ky gjoksi prush!
Një mal dhimbjesh me shtresa gjaku;
Shërimin tim se di, e nuk e ka askush,
Veç dorë e saj e bardhë prej së largu.

I ke derdhur mungesës aromën tënde,
Ndaj sytë s’më duhen kur të thërras.
Veç mbushem frymë, ashtu me dhimbje,
Që plagës heshtjen të mos i’a ngas…

S’besoj që Zoti të krijojë një tjetër,
Që tretet mungesës tënde pa shërim,
Që shpirtin e leckosur shtron mbi letër,
Që dallgon ëndrrash e ankthesh papushim!

                                  Prishtinë: 18.06.2019

TË PËRVEÇMES

Do të vij pas teje, o melodi e ëndrrës time,
Me shpirtin tim të vendosur mbi dy duar,
I heshtur kur të biesh thellë në mendime,
I gatshëm të të dua papushuar…

Do të zgjedh një prej mbrëmjeve tona,
Të mbushur muzikë vargjesh pafund;
Si përkundër qiellit të ngrysur, me njolla,
Do shkruaj simfoninë më të bukur që mund!

Dhe me forcën e çastit, me flladin e erës,
Me peshën e ndjenjës që djeg me furi,
Bukurisë tënde tronditëse, kaluar Helenës,
Do i thur gjerdanin e artë që t’a varësh mbi gji!

Prishtinë: 16.05.2019

POEZI 
nga

SHKËLZEN
LOGU
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Këmbanat e së shkuarës më thonë fjalët 
e saj: “Ja, po vjen elfi im!”, “Ja, babagjyshi 
s’qenka veshur me të kuqe!”, “Dhurata ime e 
Krishtlindjes je ti!”, “Dua të kalojmë bashkë 
çdo Krishtlindje!” dhe unë që kujtohem se dikur 
po, falë dikujt Krishtlindja kishte pasur kuptim 
edhe për mua. Rend drejt kuptimit duke besuar 
se është thjesht i shkuar, jo edhe i shuar dhe 
gjendem ballë pemës.

E shoh. E shoh prapë dhe jam i bindur 
se po buzëqesh. I sillem rrotull, nxjerr duart 
nga xhepat dhe i drejtoj për në hapësirë duke 
imagjinuar të sajat rrotull të mijave.

Bukuria e Qiejve zbret me hov në mesin tonë. 
Ai e do dashurinë dhe asnjëherë nuk i rri asaj 
larg, madje bëhet pjesë e saj sepse prej Tij ajo 
buron. Vetë i Lumi dhuron lumturinë që prania 
e njëri – tjetrit na jep, duke pranuar të bëhet si ne, 
madje më i vogël se ne. Më i madhi, krijuesi i të 
mëdhenjve, bëhet më i vogli, dhe ne e mirëpresim, 
me ngrohtësinë që japin dy zemra të dashuruara. 
Drita që ndriçon botën kërkon të më ndriçojë mua 
dhe niset të na ndriçojë plot prani ngrohtësie. Ne 
gëzohemi sepse të presësh dikë si Atë është gjithnjë 
gëzim!

Zilet e së shkuarës më thonë fjalët e mia: 
“Shtrëngoma dorën e mos ma lësho asnjëherë!”, 
“Dy duart tona i mbulon doreza e përjetësisë!”, 
“Dashuria jonë rri brenda duarve të pandara, ndaj 
nuk do të largohet kurrë!” dhe unë që kujtohem se 
dikur po, falë meje Krishtlindja kishte pasur kuptim 
për dikë. Rend drejt kuptimit, por ngadalësoj 
rrugës: e kuptoj se ai është edhe i shkuar, edhe i 
shuar dhe gjendem shpinë pemës.

Një vajzë e re me flokë të çuditshëm qëndron 
përballë një burri prej bore dhe çoç i këndon. A 
jam vallë unë burri i borës? Mos qaj i thotë ajo. 
Unë a po qaj? Le ta quajmë Andrea burrin e 
borës sepse në ditën e fundit të paraardhjes së tij, 
kujtohet shën Andrea. Andrea, i thotë ajo, le të 
shkojmë nën zero e të jetojmë aty. Po unë aty kam 
shkuar? Nën zero mund të jetojë vetëm ftohtësia 
ime, Ajo do të vdiste. Ndoshta aty jemi ndarë. 
Andrea, mos iu frikëso diellit, i thotë ajo. Unë e 
kam frikë diellin? Kush është dielli? Ku ta shoh 
diellin, ka kohë që sytë janë mbuluar nga një perde 
e trashë plot ngjyra të zeza.

Nuk e dëgjoj më bisedën mes tyre dhe largohem. 
Ndiej lagështirë, kthej kokën dhe shoh se Andrea 
po shkrin. Dashuria të shkrin, ndaj edhe...

Dashurinë e zboj nga zemra. Atij që këto ditë do 
të lindë, i them të largohet, të më lërë vetëm dhe të 
mos e mbushë me lumturi hapësirën e vuajtjes sime. 
E ndiej tek ngul këmbë, por i kërkoj me forcë të 
iki; bindet ngase e do lirinë time, por sërish lë diçka 
në mua: Shpirtin e Tij. Atë nuk e largoj dot, sepse 
është forca ime, sado e pakët ajo qoftë.

Por bëj diçka tjetër. Nuk e përdor atë forcë që më 
shtyn të shoh të ardhmen ku Ai më fton. Përplas 
duart në astarin e xhepave, ul shikimin përtokë 
dhe vijoj udhën drejt së shkuarës, vend, trualli i të 
cilit pranon të varrosë shpresa të palindura!

Nuk e kisha menduar asnjëherë se do të vinte 
një moment kur koha e cila dikur më gëzonte më 
së tepërmi ngase e shihja të thurur me rrezet e 
lumturisë, do të më gëzonte vetëm kur të kalonte 
pa më trishtuar shumë. Tani që erdhi, si të 
përballem me të?

Arrij. Ndiej nën këmbë flokë të lehtë dëbore 
që ngrihen lart e bashkë me to, po tundem i gjithi 
me këmbë të palëvizshme ngjitas tokës. Vazhdon 
për pak ky tërmet i pazë. Mori fund. Nën këmbë 
diçka pa ngjyrë mes grihes dhe kafes, ndërsa lart, 
flokët e lehtë të dëborës po marrin udhën për 
poshtë. Paskam hyrë sërish në globin e xhamtë të 
Krishtlindjes, tani pa ndonjë shpresë se dikush do 
të më nxjerrë.

KUR TI MË IKËN R.

Dëgjoj veç zërin tënd që endet,
Kthinave të ngrehinës së mbetur bosh,
Të shoh, ashtu të shtrirë në vendet,
Nga ku ende vjen aroma jote që më josh.

Sonatë e embël, më e bukur se e hënës,
Magji parajsore që ëngjëjt e lakmojnë,
Zëri yt, që nuk di të më dalë prej mendjes,
Zbraztirës së shtëpisë muret m’a dëshmojnë!

E zhveshur, e njomur, krejt e purpurt,
Me buzët e ndezura me afsh përvlimtar,
Me fytyrë të ndrojtur dhe të skuqur,
Shoh ende sesi dridhesh mbi shtratin mëkatar…

Prishtinë: 08.09.2019

IMAZHIT TË SHKUAR 

E shkujdesur kalove krejt pranë meje,
Me mantelin e haresë të hedhur përmbi,
Fytyra plotë dritë me të cilën shkëlqeje,
Të njejtat gropëza në faqe ruante përsëri…

Më kaloi përpara atë çast të vetëm,
Si në një film pangjyra, pa zë, pa zhrumë:
Se si dy njerëz plot ëndrra të një kohe tjetër,
Pa e ditur për fatin, dashuroheshin shumë…

M’u shfaqe mbrëmë nga vorbulla e kohës,
E qeshur, e lumtur, plot jetë dhe magji,
Sa ndryshe imazhit të trishtë që mora,
Asaj dite të fundit të mbetur nga ti…

U zhduke sërish, papritmas, si hije,
Sikur vorbulla e kohës t’mori pamëshërë,
Erdhe, a thua se tek unë më ti nuk doje të lije,
Imazhin prej lotësh, por, një më të mirë…

Ah, sa ujra që rrodhën kësaj jetës time;
Sot zemrën m’ka mbushur një tjetër përplot!
Lus Zotin mëkatet të m’i falë pa ndëshkime,
Si dhe ëndrra për sytë që i kujtoja me lot…

Prishtinë: 15.07.2019



 ESHTRAT
Tregime Uberi 

nga

MUÇ XHEPA

- Më pëlqen edhe mua shumë. Ka ditë që e 
dëgjoj pa ndërprerë.

- E dini përse e ka kompozuar?
- Dua të besoj gojdhënën popullore për të.
- Cilën?- më vështron me sy kureshtarë.

Pranverë. Verrazzano, ura e varur 1,298 metra 
e gjatë, e dyta pas asaj në Angli, ura Humber, 
është me trafik të rënduar. Lëvizim ngadalë. Në 
anën tjetër, nëpër mjergull duket Staten Island. 
Makensen Bungo ka blerë shtëpi të re. Po 
shkojmë ta urojmë. Jam me mikun tim të vjetër 
Uran Kostrecin. Makensenin e burgosën sapo u 
pushtua vendi.

- Po i përgjigjesha në dërrasën e zezë 
mësuesit të gjeografisë mbi rrjedhën e dy degëve 
të lumit Drin. Pa mbaruar fjalinë, “Drini buron 
në tokat e robnueme…”, gardisti i kuq, Agim 
Popa, m’u lëshua me grushta duke thirrur si i 
marrë, “Reaksionar! Tradhtar! Kosova është e 
çliruar tani. Vëllezërit serbë quan ti pushtues”?- 
Më tregonte në prag Krishtlindjesh në Elbasan 
Makenseni, miku i babait tim. Kishin punuar 
bashkë në thellësitë e malësisë së Gjirokastrës, 
Kaparielë. Ishim ulur te pastiçeria e Shtëpisë 
Kulturës. Viti i stuhishëm 90. Uragani 
antikomunist kishte përfshirë vendin.

- Mirëseardhët!- Makensenit i ndrisin sytë.
- Ta gëzosh shtëpinë e re!- E uron pa u futur 

ende brenda Urani.
- Eh, në pleqëri! Larg vendit.
- Ka shumë të tjerë në kasollet e internimit 

ende.
- Po, ke të drejtë, të falenderojmë Zotin që e 

arritëm këtë ditë.
Makenseni sapo ka botuar librin “Këneta e 

vdekjes”. Roman historik.
- Do t’ia japësh babait ta lexojë!- Merr një 

libër nga rafti dhe shkruan në faqen e parë 
poshtë emrit tij: “Mustafa Musa Xhepës, mikut 
tim të dashur, me dashuri Makensen Bungo, 
Nju-Jork”.

I telefonoj pas disa ditësh.
- Romani është drithërues. Megjithëse disa 

ngjarje i kam dëgjuar nga goja e gjyshit, mënyra 
e të treguarit tënd më krijoi emocione të forta.

- Kemi qenë bashkë në kënetën e vdekjes. Pas 
Bedenit, Maliqi u kthye në varrezën më masive 
në vend. Dergjen eshtrat e ajkës së kombit në 
fundin e saj.

Në unazë dëbora është dendësuar. Pranë 
daljes 29, trafiku luan ngadalë, ka ndodhur 
aksident. Kalohet vetëm në njërën linjë, tri të 

tjerat janë bllokuar me zjarrfikësen, 
ambulancën, policinë..., pirgjet e 
dëborës…

- Cila gojdhënë?- Pyet Otto.
- Njerzia besojnë se kompozitori 

Rodrigos u lëndua shpirtërisht pas 
bombardimeve të Guernicës në 
vitn 1937.- Otto tund kokën.

- Kompozitori spanjoll u 
frymëzua nga bukuria e kopshteve 
të “Palacio Real de Aranjuez”. Me 
nota magjike i zhvendos dëgjuesit 
në vende dhe kohë të tjera…, 
përmes evokimit të tingujve të 
natyrës…”- Flet më tepër për 
veten, sesa të më bindë mua.

- Më krijon gjendje tjetër, jo 
pranë luleve e kopshteve, por 
dhimbjes së popullit tim. Dëbimin 
me dhunë nga trojet shekullore.

- E tmerrshme! Mund t’iu pyes 
nga jeni?

- Albania.
- A ha! E njëjta gjë!
- Ju…
- Prusia Lindore, qyteti i 

Osterodes.- përgjigjet pa mbaruar 
unë pyetjen.

- Osterode! Q yteti që Ushtria e 
Kuqe e fshiu nga harta!- them me 
vete.

- Pak ditë më parë mbarova së 
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Krishtlindje. Dëbora e parë. Mielli i Perëndisë 
zbardh kishën në avenynë Nju-Jork. E 

vërteta që sjell Zoti në tokë, shkruajnë librat 
e shenjtë për të. Kisha ndodhet katër blloqe 
pranë Shtëpisë Bardhë. E presidentëve thonë. 
Abraham Linkolni me lot ndër sy i hapi zemrën 
Rev. Gurleit:

“… kam humbur besimin në gjithçka veç në 
Zot jo…”.

Otto, porositësi i Uberit, zbret shkallët me 
kujdes. Është tepër i moshuar. Shalli i leshtë, 
i trashë, në ngjyrë të zezë të thellë, i varet 
hijshëm mbi jakën e palltos madhe ngjyrë gri. 
Ajo prek çizmet e gjata, lëkure. Ato zhyten 
në dëborën e butë. Otto ecën i 
kërrusur. Rehatohet në sediljen 
prapa. Ndaloj kompakt diskun 
që po dëgjoj i përhumbur. Ma ka 
dhuruar një kolege në punë. E ka 
përgatitur vetë, e ka marrë nga 
YouTube. Është japoneze dhe ka 
simpati për shqiptarët.

- Mos e shuaj, më pëlqen edhe 
mua ta dëgjoj.

 Shihemi në pasqyrë. Është 
duke liruar shallin.

- Nga fillimi?
- Jo, aty ku e ndërpretë.
Sa herë dëgjoj “Concierto de 

Aranjuez”, të luajtur nga Hauser 
dhe virtuozi Çeku, më shfaqen 
skenat biblike–kulla dhe shtëpia e 
Adem Jasharit, luftëtarit legjendar, 
e djegur nga ushtria serbe…, 
dëbimi i dhunshëm i shqiptarëve…, 
nënat me foshnjet në gji… burrat 
me prindërit në shpinë…, varrezat 
masive… dergjen eshtrat e kombit 
në Dardaninë heroike. Petriti 
luan në kitarë, ajo më bëhet herë 
lahutë e herë çifteli. Skulpturë ilire 
pamja e tij. Dëgjojmë në heshtje. 
Otto vend zbritje ka vënë qytetitn 
e Frederikut, rreth një orë jashtë 
Uashingtonit.

- Kthejeni ta dëgjoj përsëri, nëse 
nuk mërziteni!- flet i mallëngjyer.



lexuari një libër me kujtime, “Eshtrat e popullit 
tim”, shkruar nga një e mbijetuar e kampeve të 
shfarosjes në Gulag. Ajo shkruan:

“… kufomat e ngrira gur hidheshin në varre 
masive; kur gropat mbusheshin plot, i mbulonin 
me llucë … atje në malet e largëta, Uralet, 
dergjen eshtrat e popullit tim gjerman…”.

- Parajsën e proletariatit botëror, Bashkimit 
Sovjetik!- ndërhyn i nervozuar.

- S’kishte patur lidhje me luftën. Nënë e katër 
fëmijëve të mitur kishte qenë, vajza; më e vogla 
katër vjeçe. E kishin rrëmbyer Sovjetikët.

- Kanë vuajtur shumë në ato anë. Unë humba 
nënën.- Otto përlotet.

- Vëreni përsëri diskun! Ju lutem!- Mbështet 
kokën në mbajtësen prapa. Mbyll sytë.

- Më thuaj cila pjesë të ka bërë më shumë 
përshtypje?- Pyet Makenseni në telefon.

- Tortura ndaj priftit.
- Josifin e kam patur mësues. Njeri i ditur 

dhe me besim të thellë në Krisht.
- I dha fund jetës në mënyrë tragjike.
- Nuk e duroi dot pushtërimin. Zhytjen në 

llucë, heqjen e mjekrës, veladonit…
- Edhe i varuri në shtyllën e korentit për pesë 

ditë rresht më ka tronditur shumë.
- Ishte torturë makabër edhe sot kur e sjell 

ndërmend dridhem i tëri.
- Në kënetën e vdekjes lanë eshtrat 

intelektualë si Abdyl Sharra, Aleks Alarupi, 
Kujtim Beqiri, Llambi Naçe, Mihal Stradobërda, 
Pandeli Zografi, Vasil Mano me bashkëshorten 
Zyraken…- Makenseni ndalon për një çast.

11 BIBLIOTEKË | ExLibris

- Nga thellësitë e infernos jehon zëri i 
Zyrakes, “Do të shihemi në qiell i dashur”!

- “Do të shiheni në të sëmës”! Ulërima e 
Nevzat Haznedarit, prokurorit përbindësh–
produkt i shkollës Sovjetike.- Makensenit i 
dridhet zëri.

Lemë unazën dhe futemi në autostradën 270. 
Rris shpejtësinë. Otto më vështron në pasqyrë.

- Nuk më treguat autorin e librit.
- Gertrut Baltutt.
- Ajo u kthye gjallë prej andej, nëna ime 

jo. Sot u luta për shpirtin e saj, ndeza një qiri. 
Mbushen 74 vjet që e rrëmbyen, ishte shtatzënë.- 
Fshin lotët.

Gertrut Baltutt tregon rrëmbimin dhe 
dërgimin me dhunë të mijëra gjermaneve në 
Urale. Mbyllur brenda një treni mallrash me javë 
të tëra. Kampet e punës së detyruar, trajtimin 
skllavërues… përdhunimin–arti i Ushtrisë 
Kuqe. Përse? A nuk ishte Stalini që urdhëroi 
ushtrinë të festonte me plaçkën e zënë?

“… një adoleshente 15-vjeçe, Hanna”, shkruan 
Gertrut, “u përdhunua aq brutalisht nga oficerët 
e Ushtrisë Kuqe, kur shkelën tokën Gjermane, 
sa kokat e femurit i dolën nga vendi. E mbanin 
me forcë të shtrirë, ashtu pa lëvizur me orë të 
tëra, derisa këmbët i bëheshin dru–të pa jeta. Të 
burgosurat e tjera ia futën në vend më vonë. Por, 
ajo s’mundi kurrë të ecë në gjendja normale më”.

Isha duke lexuar librin në pushimin e drekës. 
Një kolege amerikane, Monika, kur më pa me 
sy të lagur, kërkoi të shohë çfarë po më prekte 

aq shumë. I zgjata librin. Sytë i vanë te rreshtat:
“… njërën nga shoqet tona e përdhunuan 

kur ishte duke lindur fëmijën, ndërsa një tjetër 
menjëherë pas lindjes…”.

U tmerrua. Kërceu në këmbë. Vrapoi drejt e 
në banjë. Kur u kthye ishte bërë dyll e verdhë në 
fytyrë. Ende i vinte për të përzier.

- Dini ndonjë rast që ushtarët gjermanë të 
kenë kryer akte turpi në Albania?- Otto sikur të 
ketë lexuar mendimin tim.

- Jo!
- Por, ushtria gjermane e shkeli tokën tuaj?
Ç’t’i them? Se, vetëm atëherë u bashkua 

atdheu im i coptuar! Apo gëzimin në rrugë kur 
fitonte Gjermania në kampionatin botëror të 
futbollit?

- Nuk di të jetë shënuar ndonjë rast që ushtari 
gjerman të ketë përdhunuar ndonjë femër. Të 
paktën në vendin tim.

- Jo nuk ka. Në të kundërt; francezët u sollën 
shumë keq me vajzat e tyre që u dashuruan me 
ushtarët gjermanë.

- Kam lexuar shënimet e Kolvilles, sekretarit 
personal të Çurçillit. Në një vend ai shkruan:

“Në Bayeux pashë një komion të hapur që 
shoqërohej me të shara dhe fishkëllima nga 
turmat në rrugë. Në karroceri vajtonin të 
turpëruara një duzinë grash me koka të qethura. 
Ndjeva neveri nga sjellja mizore ndaj tyre”.

Frederiku ka ndezur dritat. Zbresim kodrën 
e mbuluar me dëborë. Atmosfera festive e 
Krishtlindjeve të krijon gjendje tjetër–dashurinë 
për jetën.

Vizatim nga Maks Velo
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Midis letërsisë së hershme shqipe dhe punimeve 
të thelluara shkencore të prof. Selman Rizës, 

gjuhëtarit të shquar të shek. XX, që i përket plejadës 
së ndritur të gjuhëtarëve si Aleksandër Xhuvani, 
Kostaq Cipo, Kol Ashta, Eqerem Çabej etj, në lëmin 
e letrave shqipe ka një lidhje organike dhe të dyfishtë, 
aq sa mund të thuhet pa frikë se letërsia e hershme 
shqipe njihet në këto nivele, ku edhe është pranuar si 
faktologji gjuhësore dhe historike, si dhe është bërë 
pjesë e pandarë e prodhimit letrar të gjuhës shqipe, falë 
zbulimit dhe ndihmesës shkencore të dhënë pa kursim 
prej Rizës. Ky fakt lidhet ngushtësisht me tekstet 
e herëpashershme kushtuar Buzukut, Matrangës, 
Budit, Bardhit dhe Bogdanit, që në vitin e largët 
1964 konceptohet edhe si tekst universitar për degën 
e gjuhë-letërsisë, që në fakt për nga niveli, përzgjedhja 
dhe përpunimi i materialit e kapërcen ndjeshëm 
mëtimin për të shërbyer thjeshtë dhe vetëm si një tekst 
mësimor, përkundrazi, formatimi tërësor i saj, shënon 
një punim shkencor të mirëfilltë për atë periudhë dhe 
tekstet që trashëgohen. Por në vitin 1967, për shkak 
të deklarimit të prof. Rizës kundër Marksizmit në 
gjuhësi, ndërpret mësimdhënien në universitet, si dhe 
punën në Institutin e Gjuhës dhe Letërsisë.

Bashkë me fatin e jetës së Selman Rizës, për shumë 
vite humbi pa nam dhe nishan edhe punimi përmbi 
periudhën e parë të letrave shqipe, titulluar “Pesë 
autorët më të vjetër të letërsisë shqipe”, një libër që 
u ribotua në vitin 2002. Nga ana tjetër, vetvetishëm, 
ky gjuhëtar i spikatur, madje nga më të përveçmit 
në historinë e gjuhës shqipe, nëpërmjet studimit 
të periudhës së parë të letrave shqipe, teksteve dhe 
librave të saj, autorëve dhe periudhës, vlerave 
gjuhësore dhe letrare të tyre, ndërfuti për herë të 
parë në shqyrtimin dhe interpretimin e shenjave 
letrare dhe gjuhësore, analizën e tekstit, natyrisht 
si aspekt dhe formatim gjuhësor, por thellësia e 
qëmtimit gjuhësor në shqyrtimet tekstologjike bëri 
që ndonëse pa e shpallur si të këtillë, të përfshihet 
vetvetiu edhe analiza tekstologjike letrare, madje 
me një nivel të pambërritshëm edhe sot e gjithë 
ditën, së paku në shqyrtimin dhe interpretimin e 
shenjave letrare të teksteve të shekujve të XVI dhe 
XVII.

Prania e interpretimit tekstologjik, madje 
njëkohshëm me trajtime të tilla të teksteve letrare 
në shqyrtimet letrare të përbotshme, perëndimore 
dhe lindore, e bën të pashmangshme njohjen dhe 
prekjen e mendimit të Selman Rizës në këtë fushë 
të shqyrtimit letrar, si analizë teksti e mirëfilltë, 
gjithnjë në shenjim të stilistikës gjuhësore - 
letrare. Periudha më e hershme e letrave shqipe, 
vazhdueshëm ka tërhequr vëmendjen e prof. 
Rizës, madje qysh në vitet ’40 të shek. të kaluar, 
ai i ka kushtuar disa tekste të mëvetësishëm, secilit 
prej autorëve të asaj periudhe. Falë kësaj tërheqjeje 
ndaj fakteve gjuhësore (por edhe letrare), për të 
cilat Riza ishte mjeshtër dhe shkencëtar i thekur, 
për harkun kohor të shekujve XVI – XVII, në 
shumicën e herëve dhe përgjithësisht ai e ka 
kundruar dhe trajtuar edhe si një fakt letrar, madje 

Selman Riza, dritë mbi 
“letërsinë e vjetër” shqipe

nga BEHAR GJOKA

ku edhe hidhen themelet e ligjërimit të letërsisë në 
gjuhën shqipe. Puna e tij, kërkimore dhe studimore, 
në qëmtimin dhe shqyrtimin e vlerave të posaçme 
të letërsisë së hershme (të vjetër), arrin kulmin me 
botimin e monografisë për të pesë autorët më të dalluar 
të etapës së parë të letërsisë shqipe, që e vë gjuhën tonë 
në komunikim më latinishten, gjuhën e kulturës për 
kohën.

Pandarazi, me këtë kontribut të vyer në shqyrtimin 
dhe vlerësimin e periudhës së parë të letrave shqipe, 
që bart dhe ngërthen një punë të gjatë hulumtuese 
dhe verifikuese, të jetëshkrimit dhe vlerave gjuhësore 
dhe letrare, që përçon krijimtaria e autorëve të kohës, 
shqyrtimi i tij, edhe sot, mbetet i shumëfishtë:

Së pari, trajtimet e gjera dhe të thelluara bëjnë 
të mundur që të njihet dhe preket ajo epokë, me 
ulje-ngritjet dhe shenjëzimet e dokumentuara, por 
pandërmjetshëm shqyrtimet e Rizës janë më të plotat 
dhe më shkencoret, në shqyrtimin e autorëve të 
hershëm shqiptarë, qysh me Buzukun, Matrangën, 
Budin, Bardhin dhe Bogdanin, madje duke 
funksionuar edhe tani si një burim i çmuar i biografisë 
jetësore dhe letrare të tyre.

Së dyti, në shqyrtimin e thelluar të shkrimit të 
periudhës së mugullimave të kohës, por njëherit edhe të 
rrezatimeve përlindëse të vetëdijes së qenies arbënore, 
si dhe të jetëshkrimit të secilit prej autorëve të kohës, 
madje me shpeshti informacioni, të patejkaluar ende, 
duke qëmtuar dhe shqyrtuar përmasat përfaqësuese 
të tyre, madje duke qenë, në linjat thelbësore të 
njohjes dhe interpretimit të tyre, prurja më e plotë 
dhe më e thelluar e figurave dhe personalitetit të tyre. 

Në kuptimin historik, faktologjia e kërkuar dhe e 
shpalosur në librin përmbi pesë autorët me të hershëm 
të letrave shqipe, përfaqëson edhe një histori të 
përfunduar, mbase me të gjithë përbërësit dhe hallkat 
e nevojshme, të etapës së parë të Historisë së Letërsisë 
Shqipe, madje në të gjitha kuptimet dhe përmasat e 
veta.

Së treti, në shqyrtimin dhe interpretimin, 
verifikimin dhe vlerësimin e librave, pa dyshim, e 
teksteve më kryesorë të kësaj periudhe edhe nga 
pikëpamja gjuhësore, pra si vlerë e dëshmuar e gjuhës 
shqipe, por njëherit edhe nga ana letrare, madje 
këtu edhe duke kërkuar dhe shënuar shenjat më të 
dukshme të prurjes letrare, të secilit prej autorëve të 
kësaj periudhe. Tërheq vëmendjen trajtimi pohues 
dhe polemizues i Rizës, mbi transliterimin e Eqerem 
Çabejt dhe përfaqësimin e vlerave të Mesharit të 
Buzukut, duke zbardhur kështu parimësinë shkencore 
në vlerësimin dhe konsiderimin e monumentit të 
parë shkrimor të gjuhës shqipe. Në një kuptim edhe 
më të ngushtë të kësaj fjale, përcaktimet e bëra nga 
prof. Selman Rizësa për natyrën e poezisë dhe prozës 
së Budit dhe Bogdanit, pavarësisht thellimit në 
pikëpamje të hapësirës, si formatim origjinal shkrimor 
kanë mbetur po aty, te niveli formatues i tipologjisë 
shkrimore të kësaj etape, themelvënëse dhe letrare, por 
edhe të shkrimtarëve të saj. Po ashtu, përcaktimet e 
bëra për tiparet që bart libri i Matrangës, i rëndësisë që 
ka ai tekst për historinë e shkollimit në gjuhën shqipe, 
viti i botimit 1592 shënon edhe hapjen e të parës shkollë 
shqipe të dokumentuar. Gjithashtu, përqendrim dhe 
analizë të hollësishme i ka përkushtuar edhe librave 
të Frang Bardhit, përkatësisht Fjalorit Latinisht-
shqip, që shënon edhe të parin libër leksikografik, por 
edhe tekstin e parë përmbledhës të folklorit, të fjalëve 
të urta, në historinë e kulturës shqiptare, por edhe 
të Apologjisë së Skënderbeut, shkruar në latinisht 
si zanafillë e historiografisë sonë, si polemikë me 
mëtonjësit e tjetërsimit të figurës së Gjergj Kastriotit.

Së katërti, shqyrtimi kritik i periudhës, kohës 
dhe rrethanave të lulëzimit në letërsisë së hershme 
shqipe, të autorëve dhe ndihmesës së dhënë prej tyre, 
të teksteve të librave, si shenja gjuhësore dhe letrare, 
pra pa i adhuruar dhe mohuar, por vetëmse duke 
përndritur kahet dhe prurjet, për kohën dhe shtegtimin 
e letërsisë, ç’ka shënon edhe një metodikë të vlertë sot 
e gjithë ditën, për të parë dhe interpretuar dukuritë 
letrare dhe gjuhësore në principin e konsiderimit 
të prurjes, por edhe të zbardhjes dhe shënjimit të 

mungimeve dhe dobësive që bartin. Shqyrtimi 
i thelluar, kritik dhe analitik ka mundësuar që 
trajtimet dhe përfundimet e hedhura në vitet ’40 
dhe që kulmohen në vitet ’60, të shek. të kaluar, të 
jenë kaq jetëgjata.

Së fundi, vlera të posaçme bart edhe aspekti i 
Krestomacisë, pra i përzgjedhjes së veprës letrare, 
gjuhësore dhe shkencore të secilit prej autorëve 
të periudhës së parë të letrave shqipe, që shpesh 
emërtohet si letërsi e vjetër, kur në fakt do t’i 
shkonte përshtat shumë më tepër emërtesa “letërsi 
e hershme e shekujve të XVI dhe XVII”, mbase 
edhe letërsi e mesjetës së vonë, që u lëvrua si pasojë 
e hapësirës që krijoi Kundërreformacioni i Papatit, 
i cili erdhi si pasojë e Reformacionit Luterian, ç’ka 
solli mundësinë e lejimit të kryerjes së ceremonive 
fetare në gjuhët e popujve të ndryshëm, por edhe 
të shkollimit, madje edhe të shkrimit dhe botimit 
të librave në ato gjuhë.

Të gjitha këto përfundime përmbi letërsinë e 
hershme shqipe, për vlerat letrare dhe gjuhësore, 
si dhe koha dhe vëmendja e kushtuar për shumë 
mote e radhisin periudhën e parë, pra, shek. XVI 
dhe XVII si një zgjatim dhe pjesë e Rilindjes 
Evropiane, madje janë dëshmia e parë dhe krejt e 
dokumentuar e ekzistencës së arbënorëve dhe të 
gjuhës së tyre, “të dëshmisë së dashurisë së botës 
sanë”, siç e ka shqiptuar Buzuku, gjeniu i shkrimit 
të shqipes.
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Prej kronikave, kujtimeve, librave, letërkëmbimeve 
të ndryshme mbërrijmë me përfytyrue disi se çfarë 

përshtypjet mund t’i bante nji udhtari të huej Shkodra 
në mesin e shekullit XIX. 

Kështjella, pazari piktoresk, urat e vjetra drunit, 
lagjet e para të zhytuna mes kopshtijesh me pemë 
frytore gjithënduersh – ishin takimi i parë me të. Ndër 
lagjet e para dallohej Ajasma, që greqisht do të thotë 
“ujët e bekuem”, mandej lagja e fuqishme e Tabakëve, 
Tophana: qendra e katolikëve, 

tue vijue me rrethinat që shkonin prej ku kalonte 
dikur Kiri, në pjesën perëndimore të qytetit e deri në 
lagjet lindore ku uleshin e zenin vend familje katolike 
prej fshatnave përreth e deri prej malsinave.

Pak e shumë kështu e gjen Shkodrën në vitin 1853 
mjeku italian prej qytetit të Lecce-s, Gennaro Simini 
(1812-1880).

Revolucionar karbonar, Simini kishte ikë prej 
atdheut së bashku me shumë bashkatdhetarë, ndër 
të cilët ma i famshmi ishte Niccolò Tommaseo dhe 
ishte vendosë në ishullin e Korfuzit. Shumica e të 
mërguemve, ndër të cilët për çudi kishte disa priftna, 
noterë, mjekë, pronarë tokash, ishin të dënuem 
në mungesë prej Borbonëve, dhe si të pashpresë 
gjindeshin në tokën e Grekut, ku pritja nuk ishte as 
miqsore dhe as e mirë. Vala revolucionare e vitit 1848 
kishte përshkue mbarë Europën, prej Transilvaniet 
deri në Skoci, e mbas atij viti asgja s’do të 
ishte ma si përpara.

Nji ditë të bukur mjeku Simini së bashku 
me dy tre shokë i hyp anijes dhe zbarkon 
në Durrës. Prej aty, rrëfen disa dekada ma 
vonë i biri Giacinto në kujtimet e tija, të 
shoqnuem prej nji shqiptari muhamedan 
që “bëlbëzonte pak italisht”, ata nisen 
drejt Shkodrës tue kalue me shumë gjasë 
nëpër zonën e Ishmit; shkruen Giacinto 
Simini: “përmes malesh të vetmueme e 
të tmerrshme, pyjesh të pafundme, tue 
kalue vana lumejsh e përrenjsh të tërbuem, 
mbërritën kah mbramja, mbas nji udhtimi të 
mundimshëm me kalë, tek shtëpia e nji beu”.

Gërsasin në derë e menjiherë ajo u hapet. 
Kulla e beut të mnershëm ishte e rrethueme 
prej qensh e prej trimash të armatosun deri 
në dhambë, të gatshëm me gjuejt mbi ta me 
hutat e tyne të frikshme.

Në divanhane i pret kambëturqisht e 
tue thithë nargjile beu. Mbas tij, sherbtori 
pret urdhnat në kambë. Rrotull ndër sergjia 
udhëtarët italianë vërejn pjatat dhe tasat 
e çmueshëm porcelanit, gotat, shishet me 
zbukurime të arta, kusiat e bakrit, brokat. 
Në mur rrin e varun edhe nji lëkurë e bukur 
tigrit, mbi të cilën beu krenar falej pesë 
herë në ditë. Nuk mungonin sixhadet dhe 
qylymat oriental, armët e zbukurueme me 
filingranë, pushkët gjithfarësojit.

Shumica e atyne mallnave ishin rezultat 
i aktivitetit pretar të beut që atë natë ndihej 
shumë i mërzitun mbasi vajza e tij e vetme 
ishte e sëmurë randë. Sapo merr vesht që 

Simini asht mjek, beu falenderon Qiellin që ia ka 
çue në derë pikërisht për me ia shërue vajzën. Të 
nesërmen, falë kujdesit të Siminit, vajza ndjehë ma 
mirë. Mirënjohja e beut asht aq e madhe sa i mban ata 
si miq të nderuem për disa ditë dhe në çastin e nisjes i 
mbush në dhurata, ndër të cilat edhe dy kuaj të mirë. 
Ai u jep edhe disa roje të armatosuna për me i shoqnue 
deri në Shkodër. Madje i drejton në Shkodër tek nji 
burrë i urtë dhe me autoritet që quhej Sulejman agë 
Hoti.

Përshkrova këtë udhtim tue u nisë prej kujtimeve që 
i biri i doktor Siminit, Giacinto, shkruente në vitet ’30 
të shekullit të kaluem dhe që tash së fundi janë botue 
me titullin: Un patriota leccese nell ’Albania ottomana, 
shoqnue prej nji parathanje të shkurtë të historianit të 
mirënjohun Franco Cardini (Argo, Lecce 2011, 978-
88-8234-153-4).

Nuk besoj se ka ndonji organ shtypit në gjuhën 
shqipe që ta ketë përmendë Giacinto Siminin përpara 
vitit 1900. Në fakt tek numri 1 dhe 4/1900 i Albanisë 
së Konicës gjejmë së pari lajmin e daljes së librit të tij 
“Cenni sui costumi di Scutari d’Albania, proverbi e 
favole” (Lecce, 1889, 1899) dhe së dyti nji recension 
të Luigj Gurakuqit të nënshkruem me pseudonimin 
Jakin Shkodra: Ménnimé permi ñi liber te ri. Po aty 
ka edhe nji shenjim prej nji autori tjetër që firmoset 
Shkodran. 

Tek revista LEKA e vitit 1932 (n. 4), gjejmë nji tjetër 
shenjim bibliografik prej Át Fulvio Cordignano-s për 
librin Albania (1932) të Giacinto Siminit.

I pari që i ka kushtue vemendjen e duhun historisë 
së familjes Simini dhe lidhjeve të saja me Shqipnín 
ka qenë Ernest Koliqi në shtyllat e revistës Shêjzat në 
vitin 1974 (n. 1-10). Mjerisht botuesit dhe kujdesuesit 
e vëllimit Un patriota leccese nell ’Albania ottomana s’e 
përmendin faktin që pjesë të kujtimeve të Giacinto 
Siminit janë publikue prej Koliqit, i cili ka pasë në 
dispozicion dorëshkrimin në fjalë prej z. Gildo Simini. 

Aktiviteti i doktor Siminit, apo Jaseminit, siç do ta 
thirrnin shkodranët, zhvillohet në nji qytet ku artin 
e mjeksisë e ushtronin kryesisht do sharlatanë vendas 
e të huej, mes të cilëve disa kovaçë e berberë. Simini 
bahet menjiherë i dashtun, pse jo vetëm viziton të 
vorfnit pa u kërkue pare, por edhe u jep të holla për 
me ble mish dhe ushqime të nevojshme për kurimin 
e tyne. Gennaro Simini njihet me familjen e fisnikut 
Spiridion Bonatti, konsull anglez në Shkodër, të bijën 
e të cilit, Elenën, merr për grue në vitin 1856. 

Po atë vit dr. Simini, i cili gëzonte tashma respektin 
e të gjithëve në Shkodër, shpëton prej nji turme të 
ndërkryeme fanatikësh shkodranë, misionarët jezuit 
me në krye Át Claudio Stanislao Neri-n, të cilët 
ishin rrethue në seminarin e tyne të porsandërtuem. 
Fanatikët i venë flakën seminarit nën shikimin e 
pafuqishëm të valiut të Shkodrës. Vetëm ardhja e 
disa luftanijeve austriake përpara derdhjes së Bunës 
detyron pashën me dënue fajtorët dhe me pague 1600 
dukatë për damtimet.

Siminët, tregon E. Koliqi, kanë pasë lidhje me 
shumë familje të njohuna shkodrane, me familjen e 
Pashko Vasës, me familjet Muzhani, Dodmasej-Preka, 
Suma-Heqimi, Bjanku, Ashiku, Shiroka, Mazreku, 
Shestani, Zorba, Gjomarkaj. Vetë dr. Simini ishte 
kunat i Pashko Vasës, i cili në vitin 1847, 22 vjeçar 
kishte nisë me punue për konsullin Bonatti, dhe mbas 
vdekjes së grues së parë, ishte martue me vajzën e tij 
Nina Bonatti. Në kohën e Lidhjes së Prizrenit, dr. 
Simini merr pjesë gjallnisht dhe asht nji prej autorëve 
të Memorandumit të famshëm.

Gennaro Simini vdes me 9 prill 1880. E kishin 
thirrë me urgjencë disa ditë ma parë në 
mes të natës, e ai, i mësuem mos me i thanë 
kurrë “ jo” njerzve në nevojë, kishte marrë 
kalin e kishte shkue tue marrë për vete nji 
bronkopneumoni të randë. Në funeralin e 
tij madhështor, kujton i biri, morën pjesë i 
madh e i vogël, ndër ta edhe arqipeshkvi, 
kleri shekullar dhe rregulltar, ndërsa 
trupin e shoqnonte nji togë xhandarësh e 
komandueme prej të famshmit patriot Hodo 
beg Sokoli.

Mbas vdekjes së Koliqit, në numrin 
përkujtimor kushtue atij vetë gjejmë vijimin 
e shkrimit për familjen Simini (Shêjzat, 
[XIX/1978], ff. 184-186). Ndër të tjera 
Koliqi tregon sesi Giacinto Simini, i lindun 
në vitin 1861, me mbarimin e shkollës në 
Itali kthehet në Shkodër ku jep mësim në 
shkollën italiane. Martohet me Justina 
Krajën e mbas vdekjes së saj me Marie 
Ndojën Lleshi. Familja Simini u shpërngul 
përfundimisht prej Shkodret në vitin 1915; 
prof. Giacinto u emnue mësues në shkollën 
italiane në Kajro, ku u ba mik i ngushtë i 
Çajupit dhe i Filip Shirokës.

Historia e mjekut Gennaro Simini 
përmban dy nota themelore: filantropinë 
dhe shpirtin revolucionar, të dyja këto ai i 
vuni pa kushte në shërbim të Shqipnisë. 

Do të ishte mirë që qyteti ku ai jetoi 
dhe vdiq t’i kushtonte diçka sado të vogël 
bamirësit të tij (nji klinikë apo spital!), por 
gjithsesi diçka ma shumë se vogëlsia me 
të cilën ai qytet asht mësue tashma me 
përkujtue vlerat e së kaluemes.

Gennaro Simini: nji mjek 
revolucionar në Shkodrën e 

shekullit XIX
nga ARDIAN NDRECA

Gennaro Simini (Monteroni di Lecce 1812 - Shkodër 9/4/1880) 
Falenderojmë Muzeun Kombëtar të Fotografisë “Marubi” 

për botimin e kësaj fotografie.
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Govata… qe e para, që më zunë sytë, govatë e 
zakonshme; e thellë, me anë të rrumbullakosura. 

Nga ato që shiten në pazar. Mua më nxinte të tërin. 
Nuk e mbaj mend kush ishte pranë, ka më shumë 

mundësi  të qe nëna; tamam kur linda, në atë shtëpizën 
e vogël pranë rrugës, pas burgut, në rrethinat e 
Vitebskut shpërtheu një zjarr i madh.

Zjarri përfshin të gjithë qytetin, edhe lagjen e 
varfër të çifutëve. 

(Shtëpia ku lindi Shagalli ndodhej në bregun e 
majtë të Dvinës, pranë rrugës së Suvazhit.)

Nënën dhe foshnjën te këmbët e saj, bashkë me 
krevatin, i larguan në vend të sigurt, në skajin tjetër të 
qytetit. Por kryesorja… unë linda i vdekur.

Nuk desha të jetoja. Merrni me mend një lëmsh të 
zbehtë, që nuk deshi të jetonte. Si të qe tejngopur së pari 
pikturat e Shagallit.

Atë e shpuan me gjilpëra, e zhytën në kovë me ujë. 
Më në fund ai mjaulliti, sa mezi u dëgjua.

Në fakt, unë kam lindur i vdekur.
Vetëm psikologët të mos nxjerrin nga kjo ndonjë 

përfundim koti.
Zoti na ruajt!
Midis të tjerave, shtëpia në Peskovatika (kështu 

quhej rajoni ynë) vazhdon të jetë edhe sot.
E kam parë vetëm pak vite të shkuara.
Kur u bë me pará, babai menjëherë e shiti shtëpinë. 

Ajo barakë më kujton një xhungë në kokën e rabinit 
(prift izraelit) nga piktura ime, apo një kokërr patate, që 
ka rënë në fuçinë e turshive dhe është fryrë nga shëllira. 
Tek e sodis nga lartësia e “madhështisë” sime, unë 
rrudhem në fytyrë dhe mendoj: 

“Si çalltisa dhe linda këtu? Çfarë mbajnë erë njerëzit 
këtu?”

Kur gjyshi im, plaku i nderuar, me mjekër të zezë, 
ndërroi jetë, babai vetëm për disa rubla bleu banesë 
tjetër.

Atje s’kishte pranë çmendinë, si në Peskovatika. 
Përreth kish vetëm kisha, katedrale dyqane, sinagoga, 
ngrehina të thjeshta e të përjetshme, si në afresket e 
Xhotos.

Javiçë, Bejlinë, çifutë të rinj e të vjetër të të gjitha 
kallëpeve lëvrijnë, fërkohen pas njëri-tjetrit.

Nxiton për në shtëpi një varfanjak, një pasanik ecën 
i krekosur. Një djalë i vogël del me vrap nga plevica. 
Edhe babai im kthehet për në shtëpi.

 Asokohe ende nuk kishte kinema.
Njerëzit shkonin vetëm për në shtëpi, ose në dyqane. 

Kjo është e dyta, që më ka mbetur në kujtesë… pas 
govatës.

Për të mos folur për qiellin dhe yjet e fëmijërisë 
sime.

Të dashurit, të shtrenjtët yje të mi, ata më 
shoqëronin për në shkollë dhe më prisnin në rrugë, tek 
kthehesha për në shtëpi. Më falni, te njerëzit e mi. Ju 
lashë vetëm në atë lartësi të frikshme!

Q yteti im i trishtë dhe gazmor!
Fëmijë, ende pa dy pare mend në kokë, të sodisja 

nga pragu ynë. Dhe ti më hapeshe i gjithi. Po të më 
pengonte avllia, hipja mbi sofat. Nëse edhe prej aty 

nuk shihja gjë, ngjitesha në çati. E çë? Edhe gjyshi 
hipte...

Dhe të sodisja, sa të doja.
Këtu, në rrugën “Pokrovskaja”, linda edhe një herë.
                                     
                                           * 

Keni parë ndonjëherë në pikturat e mjeshtërve 
fiorentinë figura me mjekër të gjatë, të paprerë kurrë, 
me sy kafe të errët apo dhe të hirtë; me fytyrë në ngjyrë 
okre të përcëlluar, gjithë rrudha e pala?

Është babai im.
Apo, ndoshta, keni parë piktura nga Agada, fytyrat 

e përdëllyera e trungathëta të personazheve?  (Më fal, 
baba!)

Të kujtohet, kur desha të bëja një etyd tëndin? 
Portreti yt duhet të ngjante me një qiri, që ndizet 
flakë dhe shuhet njëkohësisht. Dhe të të ndillte gjumë. 
Miza... mallkuar qoftë!... Zukat e zukat dhe më vë në 
gjumë.

Në tërësi, a duhet folur për babain?
Sa vlen një njeri, që nuk vlen gjë? Që nuk ka çmim? 

Ja përse e kam të vështirë të gjej fjalët e duhura.
Gjyshi im, mësues fshati, nuk gjeti dot diçka më 

të mirë se ta rregullonte djalin e madh, babain tim, 
që për së vogli, shpërndarës në dyqanin e peshkut të 
kripur, kurse të voglin çirak te berberi.

Kuptohet, babai nuk mbeti shpërndarës, por gjatë 
tridhjetë e dy vjetëve nuk vajti më tej se punëtor.

Ai transportonte fuçi të stërmëdha dhe mua më 
pikonte në zemër, kur shihja si i rrokulliste ato pesha 
të rënda dhe nxirrte prej tyre peshkun e kripur me 
duart e ngrira. Kurse pronari i dhjamosur rrinte aty 
pranë, si dordolec.

Rrobat e babait vazhdimisht ishin të llangosura me 
shëllirë. Luspat e shndritshme përhapeshin në të gjitha 
anët. Por fytyra e tij, e zbehtë meit, apo e zverdhur, 
sikur shndriste nga një buzagaz i lehtë. 

Ç’ishte ajo buzëqeshje? Nga vinte ajo?
Babai hynte në shtëpi si ta shtynte era nga rruga, ku 

lëvrinin figurat e errëta, të ndriçuara herë pas here nga 
rrezet e hënës të kalimtarëve. Sikur e kam edhe tani 
përpara syve shkëlqimin e befasishëm të dhëmbëve të 
tij. Ata më kujtojnë ato të maces, të lopës, të gjithëve, 
që ekzistojnë në botë.

Babain e përfytyroj enigmatik dhe të trishtë. Si 
të paarritshëm. Gjithmonë të lodhur, të merakosur, 
vetëm sytë i shkëlqejnë me dritë të butë, gri në të kaltër.

Gjatosh dhe thatanik, ai kthehej në shtëpi me rroba 
pune të ndragura, me xhepa të fryrë... nga njëri dukej 
shamia e kuqe. Dhe mbrëmja futej në shtëpi bashkë 
me të.

Nga xhepat nxirrte disa byreçka dhe dardha të 
sheqerosura. Pastaj me dorën e murrme, gjithë damarë, 
na i ndante ne, fëmijëve. Ato na dukeshin më joshëse 
dhe më të ëmbla se po t’i merrnim vetë nga tavolina.

Po të mos merrnim byreçka dhe dardha të 
sheqerosura, mbrëmja na dukej e shpëlarë, pa ngjyra.   

Vetëm unë e kuptoja babain, shpirtin e tij poetik, 
emocionues dhe të heshtur, gjak dhe mish nga gjaku 
dhe mishi i popullit të vet.

Deri vitet e fundit të jetës, derisa çmimet “u 
tërbuan”, ai merrte diçka rreth njëzet rubla. Bakshishet 
e vockla të blerësve nuk e rritnin kushedi çfarë pagën 
mjerane.

Gjithsesi, madje edhe në të ri, ai nuk qe dhëndër 
shumë i varfër.

Po të gjykosh nga fotografitë e atyre viteve, por 
edhe nga kujtimet e mia për gardërobën e familjes, 
ai ishte jo vetëm fizikisht i fortë, por dhe jovarfanjak; 
të fejuarës, vajzës ende të parritur (ajo e mori veten 
pas martesës) mundi t’i dhuronte një shall goxha të 
shtrenjtë.

Pasi u martua, ai nuk ia dorëzonte më rrogën të atit 
dhe ngriti shtëpinë e vet.

        
*

 Veçse më parë duhet të përfundoj portretin e gjyshit 
tim mjekërgjatë. Nuk e di në punoi gjatë si mësues. 
Thonë, se gëzonte respektin e të gjithëve.

Kur isha për herë të fundit, dhjetë vjet të shkuar, 
bashkë me gjyshen te varri tij, tek kundroja pllakën 
përkujtimore, u binda edhe një herë që ai kishte qenë 
njeri i nderuar. Njeri i përsosur, tamam shenjtor.

Ai është varrosur pranë një lumi të turbullt e 
të vrullshëm, nga i cili varrezën e ndante një gardh 
i nxirë. Nën kodrinë, pranë të ndjerëve të tjerë, që 
preheshin aty prej kohësh, që nuk mbahen mend.

Germat te pllaka gati qenë shuar, por ende mund 
të dalloje shënimin në hebraishten e vjetër: “Këtu 
prehet...”

Gjyshja më tregoi me kokë pllakën dhe më tha: “Ky 
është varri i gjyshit, babait të babait tënd, burrit tim të 
parë”. 

Ajo nuk dinte të qante, vetëm lëvizte buzët, 
belbëzonte; a fliste me vete, a lutej... s’e di. E dëgjoja 
tek qante pa lot, e përkulur mbi varr, si mbi vetë 
gjyshin; sikur i fliste thellësisë së tokës, ose raftit, ku 
fshihej një send i mbyllur përjetësisht:

“Lutu për ne, David, të përgjërohem. Jam unë 
Basheva jote. Lutu për djalin e sëmurë Shata, për 
Sosin fatkeq, për fëmijët e tyre. Lutu që ata të mbeten 
gjithmonë të pastër para Zotit dhe njerëzve”. 

Me gjyshen gjithmonë e kisha të thjeshtë. E 
shkurtër, topolake, ajo përbëhej e tëra nga shalli 
i madh i kokës, fundi deri në dysheme dhe fytyra e 
rrudhosur. Ë gjatë vetëm pak më shumë se një metër.

Kurse shpirtin e kishte të mbushur vetëm me 
dashurinë për fëmijët dhe  me lutje.

Pasi mbeti vejushë, me bekimin e rabinit, ajo u 
martua me gjyshin tim të dytë, babain e nënës sime, i 

MARC CHAGALL
JETA IME
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vé edhe ai. Burri i saj dhe gruaja e tij vdiqën atë vit, kur 
u martuan prindërit e mi. Froni familjar i kaloi nënës.

Zemra më ndrydhet, sa herë shikoj në ëndërr varrin 
e nënës, ose kujtohem papritur: sot është dita e vdekjes 
së saj.

Sikur të shoh sërish, nënë!
Ti bën ngadalë drejt meje, aq ngadalë, sa më lind 

dëshira të të ndihmoj. Dhe buzëqesh, tamam si unë. 
Kjo është buzëqeshja ime.

Nëna ime ka lindur në Liozno, ku kam pikturuar 
shtëpinë e priftit; para shtëpisë ka avlli, para avllisë një 
tufë derra.

Ja dhe i zoti i shtëpisë, urata, a si ia thonë. Kryqi në 
gjoks i shkëlqen, ai më buzëqesh; tani do më bekojë. 
Tek ecën, fërkon kofshët me pëllëmbë. Derrat, si tufë 
qensh besnikë, vrapojnë drejt tij.

Nëna ishte vajza më e vogël e gjyshit. Gjysmën 
e jetës ai e kaloi mbi sobën me tulla, çerekun në 
sinagogë, pjesën tjetër te dyqani i mishit. Gjyshja nuk 
e duroi dembellëkun e tij dhe vdiq fare e re.

Atëherë gjyshi zuri të lëvizë. Si lopë apo si viç i 
trembur.

Është e vërtetë që nëna ishte shkurtabiqe e 
shëmtuar?

Demek babai u martua me të pa e parë! S’është e 
vërtetë!

Ajo gëzonte dhuntinë e fjalës, diçka tejet e rrallë 
në një provincë të varfër. Ne e dinim dhe e vlerësonim 
këtë.

Por... përse ta lëvdojë nënën, e cila prej kohësh 
s’është më ndër të gjallët?! Pastaj... ç’mund të them?

Jo të flas, por të qaj dua, të ulërij!
Për atje, te porta e varrezës, sikur më tërheq diçka. 

Dhe fluturoj deri atje më i lehtë se flaka, se era... për të 
qarë sa të zbrazem.

Poshtë është lumi, diku tutje ka një urë, kurse 
drejt para meje varreza e fshatit, vendi i prehjes së 
përjetshme, varri.

Këtu është shpirti im. Këtu më kërkoni... ja tek 
jemi, unë, pikturat e mia, rrënjët... Trishtim, trishtimi 
im!

Po mirë, ja tek është dhe ai, portreti i nënës! Apo 
imi, njëlloj është. A jam unë këtu? Kush jam unë?

Buzëqesh, o i huaj, habitu, nënqesh!
Një liqen i vogël pikëllimi, thinjat e parakohshme, 

sytë... banesë e lotëve, shpirti gati nuk ndihet, arsyeja 
gati është shurdhuar.

Por... ç’kishte tek ajo?
Ajo merret me shtëpinë, drejton babain, vazhdi-

misht duke sajuar ndërtime të vogla shtesë, hap një dy-
qan bakalli dhe merr një furgon të tërë mall me kredi, 
pa paguar as edhe një qindarkë. Ku t’i gjej fjalët për 
të përshkruar si rri ajo me buzëqeshje të ngrirë para 
derës, apo ulur në tavolinë, në pritje, mos vjen ndonjë 
fqinjë për të zbrazur shpirtin, që vuan nga heshtja e 
detyruar?

Mbrëmjeve, pasi mbyllej dyqani dhe fëmijët 
ktheheshin nga rruga, shtëpia zhytej në heshtje; ja 
babai, që rri i gërmuqur në tavolinë, flaka e ngrirë e 
llambës së vajgurit, karriget, që heshtin rëndë-rëndë. 
Madje edhe nga jashtë... asnjë shenjë jete: vallë ka 
ende qiell në botë? Ç’u bë natyra? Dhe e gjitha kjo, 
jo ngaqë ne ruanim heshtjen, por vinte thjesht nga 
ngurrimi. Nëna qëndronte ulur pranë sobës, me njërën 
dorë mbi tavolinë dhe tjetrën mbi barkun e saj. Kokën 
ia mbulonin flokët e bollshëm, të kapur me mashkë. 
Ajo trokiste me gisht pas mbulesës së tavolinës, sërish 
e sërish, si të thoshte: “Të gjithë flenë. Ç’ janë këta 
fëmijë, xhanëm?! S’ke me kë të këmbesh dy llafe”.

Asaj i pëlqente të bisedonte. Dinte t’i zgjidhte 
dhe t’i lidhte aq bukur fjalët, sa bashkëfolësi mbetej 
gojëhapur dhe buzëqeshte i hutuar. Pa e ndryshuar 
pozën, gati pa e hapur gojën dhe pa i lëvizur buzët, pa 
e kthyer kokën, me flokët topuz, me hir mbretëreshe, 
ajo fliste, pyeste, ose heshtte.

Mirëpo, pranë nuk ndodhej njeri. Vetëm unë e 
dëgjoja... paçka se vetëm me gjysmë veshi.

“Eja flasim bashkë, biro”, më lutej ajo.

Unë... fëmijë, ajo... mbretëreshë. Për çfarë të 
bisedonim?

Gishti i nervozuar troket më shpesh në tavolinë.
Dhe shtëpia zhytej në zymti.
Të premten në mbrëmje, në prag të së shtunës, 

gjithmonë do të vinte një çast, kur babain në mes të lutjes 
(gjithmonë në të njëjtin vend) e zinte gjumi. Atëherë 
nëna, me sy të përvuajtur, u thoshte tetë fëmijëve të saj: 
“Fëmijë, të këndojmë këngën e rabinit, më ndihmoni!”. 
Fëmijët nisnin të këndonin, por shumë shpejt edhe ata i 
merrte gjumi. Nëna qante, kurse unë grindesha: “Ja tek 
nise sërish me të qarë. Kurrë nuk do të këndoj më me ty”.

Dua të them, që i gjithë talenti im fshihej tek ajo, te 
nëna ime, dhe gjithçka, përveç mençurisë së saj, kaloi 
tek unë.

Ja tek afrohet te dera ime. Troket dhe më pyet: 
“Biro, në shtëpi je? Ç’po bën? Bella ka ardhur? Të ka 
marrë uria?”.

“Shiko, mama, si të duket?”
Një Zot e di, me ç’sy e sheh ajo pikturën time!
Unë rri e pres vendimin e saj. Më në fund, ajo thotë 

ngadalë: “Po, biro, e shoh që ke talent. Por dëgjomë mua, 
shpirt. Mbase është më mirë të bëhesh agjent tregtar, ë? 
Më vjen keq për ty. Me ato shpatulla... Ç’është kjo e 
keqe, që na ka zënë, xhanëm?”.

Ajo ishte nënë jo vetëm për ne, por edhe për motrat 
e veta. Kur ndonjëra prej tyre përgatitej të martohej, 
vetëm nëna vendoste, nëse ishte i përshtatshëm 
dhëndri. Interesohej, pyeste,  i peshonte të gjitha 
anët pro dhe kundër. Nëse dhëndri banonte në një 

qytet tjetër, ajo shkonte atje, mësonte adresën, hynte 
në dyqanin përballë dhe ia niste bisedës. Kurse në 
mbrëmje, madje provonte të hidhte një sy nga dritarja.

*

Sa vjet kanë kaluar, që kur vdiq ajo! Ku je tani, nënokja 
ime? Në qiell, në tokë? Kurse unë jam këtu, larg.

Do të ndihesha më i lehtë pranë teje, të paktën do 
të vija te varri yt, do ta prekja herë pas here,

Ah, nënë! Tanimë jam çmësuar të lutem dhe qaj 
gjithnjë e më rrallë.

Por shpirti nuk harron si jetuam bashkë, unë dhe 
ti... Dhe në mendje më vijnë mendime të trishta. 
Nuk po të kërkoj të lutesh për mua. Ti e di mirë sa 
hidhërime më ka paracaktuar fati.

Më thuaj, nënë, të ngushëllon sadopak dashuria 
ime atje ku je tani, në atë botë, në parajsë, në qiell?

Do të arrij dot deri te ti me këto fjalë, të të 
ledhatojnë me ëmbëlsinë e tyre të lehtë?!...

Në krah të nënës, në varreza prehen gra të tjera, 
nga Mogilovi, nga Liozno. Prehen zemrat e dikujt. 
Ato plasën nga hidhërimi, nga sëmundjet. E di. E 
gjithë puna te zemra qëndron, prej saj vdiq e re gjyshja 
ime faqekuqe, që e sfiliti veten me punë, teksa gjyshi 
kalonte ditë të tëra në sinagogë ose shtrirë mbi sobën 
tonë të madhe në mes të dhomës. Zemra e saj e mirë 
ndaloi gjatë hënës së parë të plotë të Vitit të Ri, pas 
kreshmës, në prag të festës së Iom-Kipurit.

Përktheu Sokrat Gjerasi

Marc Chagall, Unë dhe fshati, 1911




