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Kështu u arrit në mbledhjen për themelimin e Lidhjes së Shkrimtarëve që u mbajt më 7 tetor 1945 në
kinema “Kosova”. Në mbledhje merrnin pjesë 70 vetë: shkrimtarë, publicistë, intelektualë,, përveç një
grupi prej 20 të rinjsh që do të formonin një seksion të veçantë brenda organizatës.
Mbledhja u hap nga Aleksandër Xhuvani, me një presidium prej: Imzot Vincenc Prendushi, Sejfulla
Malëshova, Don Ndoec Nikaj, Ymer Dëshnica, Lasgush Poradeci, Skënder Luarasi, Selim Shpuza.

Kur krijohej Lidhja
e Shkrimtarëve
nga MYNEVER SHUTERIQI

(fq. 2)

Gazeta ExLibris i uron suksese
TAKIMIT TË SHKRIMTARËVE TË DIASPORËS
QYTETI NË VEPRËN
E KADARESË
Nga Qazim Shehu
Q yteti në veprën e Kadaresë paraqitet në tri
epoka të rëndësishme: Në Perandorinë Osmane,
gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe në kohën e
socializmit, si dhe qyteti si metropol botëror.

Adhuruesit e krijimeve letrare nuk përjetojnë më emocione tronditëse.
Joseph Bottum shkruan për vdekjen e çuditshme të romanit.

MËNYRA SI LEXOJMË TANI
nga Joseph Bottum, The Spectator

(fq. 13)

(fq. 11)

Homeri ILIADA, në shqip prej
Llambro Rucit, Toena, Tiranë, 2019

PËRSE GORKIN
E DËBUAN NGA
HOTELI NË
NEW YORK

GJEDHE TJETËR
PËRKTHIMI
nga Bashkim Kuçuku
Kur flitet për një vepër të përkthyer, zakonisht,
vëmendja përqendrohet te gjuha, forca shprehëse,
besnikëria, apo, afria me origjinalin në gjuhën e vet,
shkurt për artin e përkthimit...

nga ALEKSANDRA GUZEVA
(Russia Beyond)

ENCIKLOPEDIA
E MËRGIMIT
poezi nga
Entela Tabaku
Shqiptar Oseku

FYTYRA NË
XHAM

(fq. 5)

ASTRIT BISHQEMI
DHE LETËRSIA SI
SHKENCË
nga Ahmet MEHMETI

cikël poetik nga
Virion Graçi

(fq. 4)

ETYDE DHE
VIZATIME
PSIKOLOGJIKE

SONATA
BARBARE

Loja e brendshme e artit

Nga Xhevair Lleshi

(fq. 10)

(fq. 14)

cikël poetik nga
Roland Gjoza
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Kështu u arrit në mbledhjen për themelimin e Lidhjes së Shkrimtarëve që
u mbajt më 7 tetor 1945 në kinema “Kosova”. Në mbledhje merrnin pjesë 70
vetë: shkrimtarë, publicistë, intelektualë,, përveç një grupi prej 20 të rinjsh
që do të formonin një seksion të veçantë brenda organizatës.
Mbledhja u hap nga Aleksandër Xhuvani, me një presidium prej: Imzot
Vincenc Prendushi, Sejfulla Malëshova, Don Ndoec Nikaj,
Ymer Dëshnica, Lasgush Poradeci, Skënder Luarasi, Selim Shpuza.

Kur krijohej Lidhja e

Shkrimtarëve
Nga MYNEVER SHUTERIQI

S

hqipëria u çlirua dhe ne u kthyem nga mali
në qytetin tonë. Kanë kaluar dekada dhe unë
kam të gjallë Elbasanin e atyre ditëve që gëlonte
nga entuziazmi dhe hareja. Mbarë qytetarët ishin
derdhur rrugëve dhe shesheve për të përshëndetur
ngjarjen e madhe historike: Çlirimin, ku ishim
përfshirë edhe ne. Por si çift i ri tanimë, ne kishim
edhe ëndrrat tona, për jetën e re, ëndrra të bukura
por që dilnin jashtë kornizave të kohës dhe të vetë
mundësive tona. Shumë shpejt jeta u normalizua:
qyteti iu kthye punës, rindërtimit të vendit të
shkatërruar nga lufta. U krijuan strukturat e reja
qeverisëse por edhe ato të Partisë. Dhimitri filloi
punën në Komitetin Ekzekutiv të prefekturës
ndërsa unë në Komitetin e Partisë të nënprefekturës
së Librazhdit, si anëtare e atij Komiteti. U ndamë
kështu kur akoma nuk ishim bashkuar, me dhimbje
por të ndërgjegjshëm për detyrat e reja që na ishin
ngarkuar. Nuk harroj vështirësitë e asaj kohe, në
malësitë e Çermenikës dhe të Martaneshit, në atë
dimër të acartë, në fshatrat e atyre krahinave ku
punova bashkë me shokun tim Mihal Dodbiba.
U ktheva në Elbasan pas dy-tre muajsh. Do
të punoja në gazetën “Shkumbini” e para
gazetë para asaj të viteve ’20. Dhimitrin nuk
e gjeta, ishte transferuar në Tiranë, por më
kishte lënë një letër, e para letër prej tij, tepër
të ngrohtë si prej një poeti romantik siç ai
ishte në atë kohë.
Dhimitrin e kish thirrur ministri i ArsimKulturës, Sejfulla Malëshova. I komunikoi
emërimin në atë ministri për përgatitjen
e teksteve shkollore për të gjithë sistemin
arsimor. “Na duhen tekste të nivelit shkencor,
por mbështetur në ideologjinë tonë marksisteleniniste” kishte thënë ministri. Ndërkohë do
të merrej me përgatitjen dhe organizimin e
kushteve për themelimin e organizatës së
shkrimtarëve, “siç kemi biseduar bashkë në
Grenobël*.” Kjo e joshi shumë Dhimitrin
por edhe e habiti. “Nuk është mbyllur viti i
parë i çlirimit, dhe kur akoma janë të hapura
dhe të shumta plagët e luftës, thosh ai, dhe
ne përgatitemi të formojmë një organizatë
shkrimtarësh?!” Mendonte se kjo ishte thjesht
iniciativë e Malëshovës. Sidoqoftë, di të them

se Dhimitri kësaj pune i kushtoi shumë vëmendje,
shumë angazhim, pasion dhe e bëri temë të ditës.
Bashkë me Dhimitrin u morën me këtë punë edhe
shkrimtarë të tjerë, por unë kujtoj nga ajo kohë
vetëm Shevqet Musararë, me të cilin takuan dhe
biseduan me shumë intelektualë, personalitete të
fushës së kulturës, artit, etj. pa dallime politike e
klasore, për të marrë mbështetjen e tyre. Më 15
gusht të këtij viti (1945) Dhimitri i dërgoi Këshillit
të Kulturës të Tiranës letrën e mëposhtme:
Në biseda të shumta që kam pasë, në Tiranë
dhe gjetiu, me shkrimtarë të ndryshëm, asht shfaqë
shpeshherë dëshira për t’u organizue, ne shkrimtarët e
Shqipnisë, në një organizatë të vetme, në mënyrë që të
mund të shofim ma mirë interesat tona profesionale dhe
ekonomike, dhe t’u apim një nxitje të re letrave tona.
Unë për vetë mendoj se çasti asht i pjekun për
ngritjen e kësaj organizate dhe se kjo çashtje duhet
shqyrtue mirë prej nji grupi iniciator. Andaj edhe
mendova se këtë punë mund ta bajë ma së miri Kryesia
e Këshillit t’uej qi interesohet për të gjitha problemet

Sejfulla Malëshova

kulturale, edhe për letrat.
Për këtë gja, do të lutesha, të bahet nji mbledhje e
Kryesisë së Këshillit t’uej, ku unë mund të vija dhe të
shtroj ma gjanë çashtjen e organizatës së shkrimtarëve
tonë dhe, mbasi të bisedojim bashkë, të shëkojim se
ç’duhet ba qi kjo organizatë të ngrihet në Shqipni.
Tue qenë i sigurt se Kryesia e Këshillit t’uej do ta ketë
për zemër këtë dëshirë të shkrimtarëve shqiptarë dhe do
ta çmojë sa duhet, pres që të caktoni ditën e mbledhjes
dhe të ma lajmëroni që të vi aty dhe të bisedoj me ju.
Shumë të fala dhe shëndet.
Ky Këshill iu përgjigj ftesës me përgjigjen e
mëposhtme të atyre ditëve:
Ishte një ide e mirë e z. Dh. Shuteriqi, megjithëse
s’ishte vetëm e tija, të vijë e të shtrojë çështjen e krijimit
të Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë përpara
Këshillit të Shtëpisë së Kulturës këtu në Tiranë.
Mundimi s’i vajti kot, se Këshilli s’ia bëri as një as
dy po mendoi menjëherë për një komision iniciator, ku
të përfshihen të gjithë brezat dhe të gjitha ngjyrat:
Rilindja, 24-katrashit,[të vitit 1924] “vrasësit” e E.
Totos, 35-shit [të vitit 1935], Nacionalçlirimtarët,
klasikët, romantikët, simbolistët, revolucionarët,
katedrat dhe gjuhësia, polemika, politika, të gjitha.
Vetë Dhimitri, në gazetën “Bashkimi” do
të shkruante: Lidhja e Shkrimtarëve Shqiptarë,
duhet të mbledhë në gjirin e saj të gjithë ata
që janë marrë dhe merren me mjeshtërinë e të
shkruemit, të vjetër dhe të rinj, pa dallim ideje
politike.
Kësaj pune përgatitore i parapriu revista e
parë letrare “Bota e re”.
Revista “Bota e re”, si revistë e
përmuajshme kulturore, doli në korrik të vitit
1945, me kryeredaktor Dhimitër Shuteriqin,
si një revistë paralele dhe në vijim me revistën
progresiste të Korçës të viteve ’30, “Bota e re”.
Në këtë numër të parë të revistës, vendin
kryesor e zunë: “Roli i kulturës në Shqipërinë
e sotme”, fjalimi i mbajtur në 10.VI/1945 në
konferencën e gjerë në kinema Kosova nga
Sejfulla Malëshova; “Fan Noli shqipëronjës
dhe kritik letrar” nga Mitrush Kuteli;
“Mendime e konsideracione politike” nga
Ymer Deshnica; krijimtari letrare nga disa
autorë si Nexhat Habik, Gjik Kuqali etj.
Kështu u arrit në mbledhjen për
themelimin e Lidhjes së Shkrimtarëve
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Aleksandër Xhuvani

që u mbajt në 7 tetor 1945 në kinema “Kosova”.
Në mbledhje merrnin pjesë 70 vetë: shkrimtarë,
publicistë, intelektualë,, përveç një grupi prej 20
të rinjsh që do të formonin një seksion të veçantë
brenda organizatës.
Mbledhja u hap nga Aleksandër Xhuvani, me
një presidium prej: Imzot Vincenc Prendushi,
Sejfulla Malëshova, Don Ndoec Nikaj, Ymer
Dëshnica, Lasgush Poradeci, Skënder Luarasi,
Selim Shpuza.
Dhimitër Shuteriqi mbajti referatin: Mbi
karakterin dhe qëllimin e organizatës, kurse
Skënder Luarasi mbajti një fjalim mbi detyrat e
shkrimtarët në Shqipërinë e Re. Me votë të fshehtë
u zgjodh Këshilli i Përgjithshëm dhe Komiteti
Drejtues. Me unanimitet u zgjodh kryetar nderi
Fan Noli, për kontributin e tij të madh në letërsinë
e sotme.
Në Këshillin e Përgjithshëm u zgjodhën Sejfulla
Malëshova, Imzot Vincens Prenushi, Aleksandër
Xhuvani, Kostaq Cipo, At Benedikt Dema, Ymer
Dëshnica, Shevqet Musaraj, Ali Asllani, Skënder
Luarasi, Lasgush Poradeci, Behar Shtylla, Nonda
Bulka, Dhimitër Shuteriqi, Sterjo Spase, Dhimitër
Pasko, Et’hem Haxhiademi, Vedat Kokona dhe
Andrea Varfi.

Dhimitër Shuteriqi

Et'hem Haxhiademi

Në Komitetin Drejtues u zgjodhën: kryetar
Sejfulla Malëshova, nënkryetar Aleksandër
Xhuvani dhe sekretar i përgjithshëm Dhimitër
Shuteriqi, anëtar At Benedikt Dema, Et’hem
Haxhiademi, Shevqet Musaraj dhe Dhimitër
Pasko.
Mbledhja vendosi që gjithë të ftuarit në
konferencën themeluese të jenë anëtarë të saj.
Në fund të kësaj mbledhje u aprovua Statuti i
Lidhjes.
* * *
Lidhja e Shkrimtarëve të Shqipërisë rrugëtoi
gjatë. Pati një jetë afro gjysmë shekullore, me pluset
dhe minuset e veta në jetën letrare të vendit por
edhe në rolin që ajo luajti për gjithë krijimtarinë
letraro-artistike të vendit.
Në vitin 1985 me rastin e 40 vjetorit të
themelimit të Lidhjes, (7 tetor 1945) u organizua
një mbrëmje jubilare në sallën e Institutit të Arteve.
Rrugës për të vajtur në këtë jubile, të shoqëruar
nga një mik i Dhimitrit, akademiku Jorgo Bulo, si
papritur Dhimitri tha: U plakëm Mynever, s’janë
pak plot 40 vjet. Po thashë unë, atëherë kur i hytë
kësaj pune ishe plot 30 vjeç dhe tani jo pak, plot 70

Shevqet Muasaraj

At Benedikt Dema

vjeç. Miku ynë si për të qetësuar emocionet tona
tha: “70 vjeç, por me duar plot, profesor.”
Mbledhja jubilare ishte shumë e ngrohtë,
entuziaste me duartrokitje dhe brohoritje. Kur po
ktheheshim në shtëpi disa shokë të Dhimitrit na
ftuan të pimë një kafe në një lokal afër shtëpisë sonë.
Njëri syresh tha: Mbledhja ishte shumë e mirë, por
unë, nuk e kam vetëm për këtë rast dhe nuk e kuptoj
pse në këto lloj jubilesh nuk përmenden, jo vetëm
për kujtesë, por edhe si mirënjohje e falënderim
fillesat, njerëzit që punuan në situata të caktuara
për të ardhur tek suksesi e jetëgjatësia, etj. Si thua
shoku Dhimitër? Dhe ai u përgjigj me pak fjalë, që
unë nuk i kam harruar: Ashtu është por secili ka
shijen e vet, përfshi edhe administratorët, por më
mirë të themi: O tempora o mores.

________

Sejfulla Malëshova ishte larguar nga Shqipëria në 1924 me
grushtin e shtetit ndaj Fan Nolit. Kishte emigruan në bashkimin
Sovjetik. Në vitet ’40 Dhimitri e takoi në Grenobël të Francës ku ai
ishte emigrant politik dhe Dhimitri student. Sejfullahu u njoh dhe
u miqësua atje me studentët shqiptarë si Mahir Domi, Bilbil Klosi,
Dhori Samsuri dhe sidomos me Dhimitrin që e afronte letërsia.
Aty Sejfullahu duke folur për të ardhmen e Shqipërisë pas luftës,
kish hedhur disa mendime edhe për kulturën e re dhe sidomos për
shkrimtarët duke pasur parasysh Francën dhe BS.

Dhimitër Pasko
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ASTRIT BISHQEMI DHE
LETËRSIA SI SHKENCË
nga Ahmet MEHMETI

A

strit Bishqemi është sot shkrimtari dhe studiuesi më
i njohur në fushën e letërsisë për fëmijë dhe të rinj në
gjuhën shqipe. Emri i tij është lidhur pazgjidhshmërisht
me letërsinë si shkencë, si askush tjetër më parë. Çështja
e letërsisë si shkencë, dhe veçanërisht si term, në kohën
tonë ka të bëjë me diturinë e ofruar nga letërsia. Pra letërsia
vlerësohet si antropologji, që do të thotë shprehëse e të
dhënave themelore në lidhje me natyrën njerëzore dhe ligjet
që rregullojnë raportet mes tyre përgjatë jetës. Ky term e
zgjeron kuptimin dhe vlerësimin e letërsisë si tekst letrar me
ate që quhet mesazhi i letërsisë. Kjo dituri sendërtohet nga
tregimet, novelat, romanet, vargjet poetike e të tjera gjini
letrare dhe zbulohet në dy mënyra: gjatë studimit ose gjatë
leximit të thjeshtë të teksteve letrare.
Në fushën e studimit, si rezultat i përkushtimit ndaj
letërsisë për fëmijë dhe të rinj, autori Astrit Bishqemi ka
botuar dymbëdhjetë libra, tre tekste universitare (disa here
të ribotuara) si dhe shtatëmbëdhjetë tekste të tjera të arsimit
bazë (ku është bashkautor). Në këtë shkrim nuk do merremi
me këto, por me veprat e mirëfillta artistike, që shërbejnë për
leximin e thjeshtë të teksteve. Duhet të theksojmë se këtij
autori i takojnë edhe një numër i konsiderueshëm veprash
fantastiko-shkencore, si: vëllime me tregime, novela dhe
romane, të cilat janë pjesë e pandarë e letërsisë si shkencë për
thesarin e informacioneve, të njohurive shkencore, si edhe
funksionet edukuese.
Këto njëzet vitet e fundit, në Amerikë por edhe në
Europë, po nxirren kryesisht në pah dijet antropologjike
të veprave letrare, ku çmohen qartë të dhënat themelore të
letërsisë si antropologji. Theksi vihet në natyrën e lidhjeve e
marrëdhënieve njerëzore dhe ligjeve që rregullojnë raportet
mes tyre në jetë. Në pikëvështrimin modern, veprat letrare
shihen si traktate origjinale të etikës dhe të filozofisë morale
. Letërsia në këtë pikëpamje rezulton si degë filozofike e
etikës dhe është në gjendje të edukojë sjelljen njerëzore duke
e bërë qartë dallimin midis sjelljes së drejtë dhe të gabuar,
të mirë ose të keqe. Me këtë filozofi në bazën e vet veprat
letrare ndikojnë mbi qytetërimin me figurat si modele për
t’u ndjekur ose distancuar, për t’u solidarizuar ose dalluar në
rastet e përvojave negative (Nussbaum, 1996; Bloom, 2000;
Girard, 2009; Menzio; Lopopolo, 2012 etj).
Në këtë kontekst, vepra letrare e Astrit Bishqemit
shquhet dhe është e prirë për arsyetim, mirëkuptim e
dhemshuri. Ajo dallohet qartë për diturinë etike që mbart
dhe ofron. Për ilustrim, për sa u përmend më sipër, nga
moria e veprave artistike, në këtë shkrim do të bëjmë fjalë
për vëllimin me tregime «Mali i Vashës».
Në këtë vepër njihemi me përvojat estetike, emocionale
dhe konjiktive të bamirësisë (altruizmit) dhe barazisë, ku
lexuesi mëson të gjykojë sjelljet e ndryshme dhe të dallojë
të mirën nga e keqja. Në tregimet e tij lexuesi ballafaqohet
me qëndrimet totalitariste dhe negative, ashtu si dhe me ato
humanitare e demokratike.
Tregimi i parë i librit mban titullin «Misër». Në katër
faqe autori kondenson në mënyrë mjeshtërore imazhin
e personazheve kombëtare. Me fjalë të kursyera na jepen
psikologjia, qëndrimet dhe sjelljet përbërëse të identiteteve
të kombeve shqiptar dhe atij serb në një çast emergjence, zije
buke. Nuk thotë kot populli «Miku njihet që është mik në
të keq e në rrezik». Pikërisht në këtë ballafaqim personazhet
kombëtare zbulohen si sendërtime ideologjike. Identiteti
kombëtar shfaqet me nacionalizmin dhe racizmin më të
neveritshëm të serbit, që ka në dorë fatin e shqiptarëve të
cilët trokasin për një thes misër. Se deri ku shkon cinizmi
racist, autori me hollësi na ka treguar më parë sa shumë
kanë vuajtur malësorët nga mungesa e bukës. Kushti që
u vë serbi për t’u dhënë misrin është të hedhin më parë
një valle duke shqiptuar fjalë përbuzëse, poshtëruese dhe
ofenduese për veten: “Skipetari, albanesi / n’ krah për misër

m’ ngeli thesi”. Kaq mjafton dhe përplasja midis shqiptarëve
hallexhinj dhe tjetrit, ku autori me fjalët “kyçe” dhe me
fjalët “fantazmë”, thekson: “Po mateshin t’ia shkërmoqnin
si kokrrizat e misërishtes ata dhëmbë të pacipë, që zbardhnin
në errësirë si të ujkut të uritur”. Më tej autori vë në gojë të
pesonazhit kryesor, axhë Hazizit, që e përmbajti veten për
mrekulli, fjalën si fshikëllimë ajri “Ssserb!”, si të thoshte :
Dhelpër! Qen! Gjarpër! dhe autori pohon se në ato çaste “po
e vërtetonte më së miri këtë gjë. Serb. Serp...serxhente, serpente a
diçka të tillë, gjarpër!” Malësorët largohen duke u shprehur se
varfëria nuk është ves e turp dhe është faj i tjetërkujt, kurse
autori për thasët bosh shprehet se u rëndonin më tepër se
të ishin plot.
Përsa i takon qëndrimit antiracist, autori thekson nga
ana e vet: “Ndoshta ky vend nuk i ka njerëzit gjarpinj, si ky”.
Në këtë tregim spikat imazhologjia letrare që lëviz nga
imazhet letrare tek imagjinimi shoqëror, e cila konkretizohet
nga tri faza : 1. leksiku i përbërë nga “fjalët kyçe” ose
“fantazmë”, 2. hierarkia vendore ose kohore dhe 3. shfaqja e
marrëdhënieve midis kulturave, që u përmendën.
Përsa i takon sjelljes ndaj tjetrit, në këtë tregim kemi
të bëjmë me “fobinë”, konkretisht “albanofobinë”, e cila
karakterizon njërën palë për ta poshtëruar tjetrën (dy
sjelljet e tjera janë “mania” për superioritetin dhe “filia” për
kozmopolitizmin, PAGEAUX, 1994; Dyserinck, 1995).
Një tregim unik për nga lloji i vet dhe shumë ilustrues
për mesazhin human që përcjell, është ai pasues në këtë
libër, «Urtësia e fundit e dajë Liçit». Mësimet që vinë
prej tij nga ana filozofike janë mësime të përgjithshme e
të tërthorta. Këto mësime merren me çështjen e diturisë
(shkencës) morale të letërsisë. Sipas studiuesve, kjo çështje
njeh dy mënyra qasjeje: «etika letrare» dhe «moralizimi
përmbajtësor». Sipas tyre, vepra letrare gjithmonë është e
prirë për dhembshuri, arsyetim, mirëkuptim dhe prandaj
shërben për diturinë etike që ajo mbart.
Personazhi i dajë Liçit, njeriut bamirës gjithë jetën
për njerëzit në nevojë, na shpaloset në një finale kur është
nisur «për në ahiret». Mullisi i vjetër i vajit u drejtohet të
bijve: “A do të më jepni gjë me vete?” dhe kur sigurohet për këtë
shprehet: “Po ma dhatë me zemër, pa pishmanllëk, dua defterin
e borxheve”. Tregimi mbyllet me fjalët e bamirësit: “Ku do t’i
çoj? Ja këtu të ngrohem ca! - tha plaku dhe e hodhi në zjarrin e
vatrës defterin e trashë”, duke bërë të lumtur shumë njerëz
në nevojë.
Një aspekt shumë interesant në këtë libër është trajtimi i
temës shoqërore nga jeta nën diktaturë, në kushtet e ushtrimit
të përndjekjeve të Sigurimit të Shtetit dhe mungesës së

fjalës së lirë, që nga grabitja e floririt e deri në interpretimet
djallëzore, qoftë edhe të një fjale të vetme me keqdashje nga
ana e gardianëve ideologjikë nëpër ndërmarrje, shkolla e
deri për epitafet e varreve. Të mbeten në kujtesë tregime si
«Të kam lënë Zotin», ku spiuni shtiret si lypës dhe bamirësi
futet në burg; «Shenjimi», ku grabitet floriri me metodat më
djallëzore e brutale; «Lenini frikacak?!», ku mësuesi pushohet
nga puna me intrigat e inspektorëve të komitetit të partisë;
«Djaloshi dhe shiu», ku studenti humb fakultetin pse shau
çadrën që nuk hapej, me shprehjen: “Hy, të martë dreqi racën!”;
“Epitafi”, ku njerëzit e partisë kërcënojnë me jetë mekanikun
pse ka përdorur në epitafin e varrit të babait “vargje
pesimiste” etj. Në të gjitha rastet me temën e diktaturës
kemi ballafaqimin e të mirës me të keqen, të moralshmes
me të pamoralshmen, të së drejtës me padrejtësinë, të së
bukurës me të shëmtuarën, të totalitarizmit me pafajësinë.
Në ato kushte dalja nga ferri kërkonte një çmim të rëndë, që
autori e trajton aq bukur në tregimin “Udha drejt parajsës
kalon përmes varrit”, ku dramatizmi i tekstit ka prirje drejt
tragjizmit. Dramatizmi jepet në mënyrë brilante në një
batutë: - Kaso, a e do lirinë? dhe tjetri përgjigjet: - A pyetet i
verbëri nëse do sy, more Hekuran?!
Por një nga krijimet më të spikatura dhe më interesante
në këtë libër është gojëdhëna «Mali i vashës». Në çdo rast
kur tema merret nga gojëdhënat ose mitet, bëhet fjalë për
figura që mishërojnë natyrën njerëzore në shumanshmërinë e
përmasave të saj si ndjenjat, dëshirat, dobësitë, kontradiktat,
rreth të cilave tekstet letrare ofrojnë variante të ndryshme. Në
variantin popullor, të mbledhur nga Lef Nosi, për Malin
e Vashës kemi: Një djalë bari që dashurohet me një gocë
bareshë. Një ditë pikasen dhe ndiqen nga njerëzit e vet.
Bariu e merr të dashurën e tij në krahë dhe ngjitet me nxitim
bishe. Kur mbrrijnë në majë të malit, plasin të dy. Atje janë
edhe sot varret, thotë gojëdhëna.
Tek të dyja gojdhënat mesazhi i teksteve është i njëjtë:
dështimi i dashurisë nga koha, por shkenca e letërsisë, dija
që na jepet për jetën e asaj kohe të lashtë është e ndryshme.
Tek Lefi jepet mentaliteti i mykur që nuk lejon vajzën
të martohet me një të varfër, ndërsa tek Astriti - shkaku
ekonomik i përballimit të jetës.
Në pendën e Astrit Bishqemit kemi një dramatizim të
marrëdhënieve dashurore që përfundojnë në tragjedi, jo
se ndiqen e pengohen nga njerëzit e afërt, por nga kushtet
ekonomike. Djali goditet si rrufeja, me pamjen e parë. Vajza
i përgjigjet dashurisë me shprehjen “Por me se do të më mbash,
ore djalë? Ti qenke pa shtëpi e katandi. Jeta është e gjatë dhe
nuk kërkon vetëm dashuri”. Dhe, kur djali i premton “Ja, me
këta krahë do të siguroj jetën. Ja me këta krahë do të të mbaj”,
vajza i përgjigjet: “Me ta ti nuk më ng jit dot as në majë të
malit tonë”, duke vulosur kësisoj fatin tragjik të dashurisë së
kushtëzuar. Në këtë mënyrë, autori krijon veprën e vet që ia
lë ta gjykojë vetë lexuesi.
Filozofia dhe morali i kësaj vepre, dijet e njohuritë
e përfituara nga leximi i thjeshtë i veprës letrare, bëhen
thelbi i bashkëveprimit të lexuesit si receptues me autorin,
me tekstin e tij dhe ky dialog vazhdon pa mbarim midis të
dy palëve, qofshin këta shkollarë të rritur, të rinj apo edhe
në moshë madhore.
Me veprën e gjithanshme e të larmishme, letrare e
shkencore, Astrit Bishqemi i ka ngritur vetes një obelisk
të virtytit e diturisë, që nderon e pasuron thesarin e
trashëgimisë sonë kulturore.
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Homeri ILIADA, në shqip prej Llambro Rucit, Toena, Tiranë, 2019

GJEDHE TJETËR
PËRKTHIMI
nga Bashkim Kuçuku

K

ur flitet për një vepër të përkthyer, zakonisht,
vëmendja përqendrohet te gjuha, forca shprehëse,
besnikëria, apo, afria me origjinalin në gjuhën e vet,
shkurt për artin e përkthimit. Në rastin e veprave
të Mesjetës e të Rilindjes europiane prej të cilave na
ndajnë shekuj, veçanërisht të veprave të lashtësisë, e, në
radhë të parë, të Iliadës së Homerit, zotërimi i gjuhëve,
përkatësisht, greke dhe shqipe, shprehja letrare, pa
e humbur rëndësinë e vet, është e ndërlidhur dhe e
ndërvarur edhe nga dukuri të tjera kulturore historike.
Kuptimi i fjalës në vetvete, në këto raste, është pak,
është diçka e ngrirë. Domethënia e domethëniet e
figurave, të shprehjeve figurative shpërfaqen gjerësisht
në pranëvënie me botëkuptimin, mendësitë, mënyrën
e jetesës së asaj periudhe të lashtësisë, me besimin,
zakonet, ritet, sidomos me mitet, me kuptimet dhe
figurat e tyre. Në pamundësi të trajtimit të artit të
përkthimit të Iliadës, nga greqishtja në shqip (sepse
nuk lexoj në greqisht, për ta krahasuar me motërzimin
në shqip), mund të flitet për anë të tjera, se si ka ardhur,
si rrjedh në shqip Iliada prej Llambro Rucit.
Përkthyesit e çdo kohe à priori kanë qenë dhe janë
tepër të ndrojtur para Homerit, Iliadës dhe Odisesë,
dy kryeveprave të para historikisht në të
cilat janë mëkuar në shekuj letërsitë dhe
kultura europiane. Pavarësisht drojës, ato
janë përkthyer, shpesh edhe në motërzime të
ndryshme nga periudha në periudhë.
Fusha homerike dhe homerologjike në
shqip në të cilën hyri Llambro Ruci, në një
masë, ishte e lëvruar, madje nga emra të
mëdhenj e të shquar. 120 vjet më parë, poeti
kombëtar Naim Frashëri, ndër ndihmesat
e tjera të çmuara në përurimin e kulturës
rilindëse, pati përkthyer Këngën e parë të
Iliadës, e cila lexohej dhe mësohej përmendësh
në shkolla. Më 1965, Iliada botohet e plotë,
e sjellë në shqip nga Gjon Shllaku, njohës e
mjeshtër i përkthimit nga gjuhët klasike, i
cili krijoi gjedhen e vet, zotëruese dhe pa të
dytë për pesëdhjetë vjet.
Krahas Iliadës kishte dalë në shqip dhe
Odisea. Më 1973 botohen 12 këngë të Odisesë,
pra, gjysma e poemës, nga shkrimtari, njohës
i kulturës greke dhe i veprave homerike,
Spiro Çomora. Të plotë do ta sjellë në shqip,
më 1976, një mjeshtër tjetër, Pashko Gjeçi,
përkthyes i paarritur deri sot i Komedisë
hyjnore (1960, 1962) të Dantes.
Kjo përvojë homerike ishte një rrethanë
lehtësuese, si rrugë e hapur. Dhe, po aq,
ishte edhe vështirësuese, sepse, do të duhej
të kapërcehej, të përftohej një përvojë dhe
një gjedhe tjetër për ta përligjur përkthimin
e ri. Çdo përkthyes, që do të shfaqej me
një ambicie të tillë, do të ishte, nga njëra
anë, përballë Homerit të madh, dhe, nga
ana tjetër, përballë këtyre mjeshtërve e të
padyshimtë në përsosmërinë e mundshme të
artit.
Llambro Ruci, modest e i heshtur, por

këmbëngulës dhe i përgatitur për ndërmarrjet e veta,
kur hyri në këtë arenë të vështirë kishte një status të
qëndrueshëm, një emër sqimatar të dalluar në fushën
e përkthimeve nga greqishtja. Në 30 vjet (1979-2009)
kishte sjellë në shqip vëllime më vete, poezi epike dhe
lirike, kryesisht, nga poezia e lashtë, gjithashtu, dhe
moderne: Eskili, Sofokliu, Euripidi në prozë; Janis
Ricos, Kostandin Kavafi, poezia epike greke, Safo,
Ezopi, si dhe librin Mite dhe legjenda të Greqisë së lashtë
të A. N. Kun-it, etj.
Përgatitja dhe ndërmarrja e tij më e madhe letrare,
Iliada, është e lidhur ngushtësisht me Odisea.
Kur më tha se po punonte me Odisenë, menjëherë
pas përgëzimit, nuk m’u ndenjtë pa i thënë:
- Pse Odisenë dhe jo Iliadën? Ajo është më
madhështorja.
– Iliada është shumë e vështirë, do punë të madhe,
- u përgjigj. Të shikoj si do dalë Odisea, pastaj mund
ta filloj Iliadën.
Përkthimi dhe ripërkthimi i veprave të tilla, në
se janë të dinjitetshme dhe me vlera të reja, është
ngjarje kulturore, por, në veshin e shurdhër të mjedisit
letrar shqiptar, nuk arrin jehona e punës së çmuar të

intelektualëve të mirëfilltë, që rrinë jashtë grupeve
dhe klaneve pragmatiste. Megjithatë, për vlerën dhe
risinë e poemës Odisea prej tij janë dhënë dy mendime
sintetizuese.
Përkthimi i Odisesë së Homerit (nga Lambro Ruci)
është vepër e standardit të lartë, ka shkruar poeti
dhe studiuesi i njohur Moikom Zeqo. … është tejet
serioz, referencial dhe me një shqipe të shkëlqyer. Mendoj
se është një ngjarje e madhe dhe e shumëfishtë artistike
dhe kulturore, vazhdon ai, një ndihmesë për të gjithë në
poetikën dhe kulturologjinë e sotme në përgjithësi.
Mendimi tjetër është i profesorit të greqishtes në
Universitetin e Tiranës, Aristotel Spiro, studiues dhe
përkthyes i përkorë prej greqishtes në shqip. Përkthimi
i njërës prej kryeveprave homerike, Odisesë së Homerit,
i kryer nga përkthyesi Llambro Ruci, është rezultat i një
pune të gjatë, të lodhshme e të kujdesshme. Në të jepet me
besnikëri fryma e origjinalit nëpërmjet zgjedhjeve më të
mira gjuhësore që ofron gjuha shqipe.
Iliada, natyrisht, është në rrugën e Odisesë, në një
shkallare më të lartë, pasi kishte hyrë mirë në botën
homerike dhe qe mësuar e përshtatur me stilin e tij. Ai
qe i ndërgjegjshëm, se ripërkthimi i tij nuk do të kishte
vlerë pa risitë e veta, pa u përftuar një gjedhe tjetër,
ndryshe nga ajo e Gjon Shllakut.
Konteksti kulturor i kohës i jepte disa përparësi. Në
pesëdhjetë vjetët e shkuara shqipja letrare, veçanërisht
e poezisë, fjalori, shprehësia e saj ishte pasuruar
ndjeshëm. Edhe më e pasur, më e epshme dhe më e
përpunuar ishte shqipja letrare e prozës, e njëjtësuar me
romanin, pasuritë e të cilës mund të shfrytëzoheshin
tek eposet homerikë, Iliada dhe Odiseja prej të cilëve,
me kohë, është përdegëzuar vetë romani. Ndërkaq,
krahas teorive klasike të përkthimit, ishin teoritë
moderne, që hapin mundësi të tjera poetike. Tek Iliada
e Gjon Shllakut, mes mjeshtërisë klasike, Llambro
Ruci, sikurse sqaron në libër, ka vërejtur një dobësi. Në
jo pak raste vargjet në shqip nuk përkojnë me vargjet
në greqisht, janë shumë më tepër se në origjinal.
P. sh., Kënga I në shqip ka 159 vargje më shumë se
në greqisht; Kënga XV ka 180 vargje më
shumë. Nisur edhe nga teoritë moderne,
që synojnë besnikërinë ndaj origjinalit, ai e
përkthen në varg të lirë për të ruajtur trajtën
dhe ekuivalentin, me sa është e mundur, të
leksikut të origjinalit, pa i shtuar apo hequr
fjalë dhe shprehje homerike. Përveç këtij
koncepti teorik bashkëkohor ka ndjekur edhe
një nga përvojat më të fundit të përkthimit
të Iliadës, konkretisht, në greqishten moderne
dhe në italisht, botime të viteve 2000.
Botimet e Iliadës, Odisesë, Komedisë Hyjnore
dhe vepra të tjera të këtij lloji, që janë sinteza
letrare dhe kulturore të epokave përkatëse,
shoqërohen me shpjegime të fushave të
ndryshme, të cilat lehtësojnë receptimin,
sidomos përkapjen e domethënieve të
thella. Iliada prej Llambro Rucit e ka risinë
e vet edhe këtë përbërës të domosdoshëm.
Përqark tekstit homerik është një pasuri
shumë e madhe, një sistem i tërë prej 1900
shpjegimesh thelbësore dhe të hollësishme
për mitet e lashta, interpretimin e vargjeve,
njohjen e botëkuptimit, mënyrës së jetesës,
besimit, institucioneve të drejtësisë, traditave
dhe zakoneve, për veshjet, armët, festat, etj.,
vjeluar që prej komentuesve të lashtë deri te
studiuesit e sotëm.
Pasuria gjuhësore për t’iu përgjigjur sa
më mirë shprehjes homerike, rrjedhshmëria e
shqipes dhe e vargut, ritmi, kadencat, thyerjet
në mes të vargut, shfrytëzimi i potencialeve
fjalëformuese të shqipes, kalkimi i fjalëve të
përngjitura, që janë karakteristike të stilit
homerik, do të mund të thuheshin fillimisht
edhe nga një lexim i shpejtë dhe jo i plotë me
rastin e këtij përurimi.
Tiranë, 05. 11. 2019
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checkpoint

ENCIKLOPEDIA E
MËRGIMIT
poezi nga

Entela Tabaku
Shqiptar Oseku

acculturation
A series of changes in cultural mores (ideas,
words, values, norms, behaviour, institutions)
resulting from direct and continuous contact between groups of different cultures, particularly
through migratory movements or economic exchanges.

sa herë kam shëtitë kështu
buzë këtij lumi
kam pritë me iu shkri akujt
dhe ia kam ndjekë rrugën
kam luejtë me fëmijët
jam puthë
jam ulë dhe kam lagë kambët
jam përkulë me ia dallu fundin e errët
u jam afru rosave të egra
(me xhepat mbushë me bukë)
dhe pa dashje i kam trembë
ato dhe pleqtë
që u druhen të huejve
kam ecë
kam ecë
dhe ia kam mbërritë derdhjen
ia kam gjetë vendet ma të bukura
dhe jam kthy gjithmonë
po asaj udhë
përpjetë
kam mbledhë
çka ka mbetë
dhe rrjedh
rrjedh gjithmonë
një lum tjetër
përbri

alien
A person who is not a national of a given State.
See also foreigner.

unë nuk jam si gratë e këtij vend
por unë nuk jam ma as si gratë e vendit tem
unë jam ai akrobati që pa rrjetë mbrojtëse
me një shkop të gjatë balancon mbi tel
mbahem per vedi e per çfarë kam në duer
si gratë në mërgim
gjithmonë në kapërcyell
gjithkund e huej

A location (on the land border or at an airport or
seaport) where persons are stopped by border
officials for inspection and clearance, in order to
enter the State. See also, border crossing.

Tabela orientuese. Doganierë.
Sy që vëzhgojnë 24 orë.
Mure të larta porta të ndryra me shtatë lloza
për njerëz në nevojë.
Por le ta themi- një portë e veçantë hapet
për turistë e tregtarë. Si gjithmonë.
S’ka ndryshuar gjë në kufi që nga zanafilla.
Shtatë qytetet e arta Ur Uruk Troja
të gjithë ngritën mure të larta me shumë porta
para se të firoheshin.
Le ta themi- Ky kufi
do të jetë vrasja e gjithë species.

border
A line separating land territory or maritime zones
of two States or subparts of States. See also
green border.

Punë. Shtëpi. Fëmijë që rriten.
Agjendat e mbushura.
Por rreth nesh, në horizont, të njëjtat reliefe
si për breznitë para nesh.
Kam frikë se kemi keqkuptuar gjithçka tmerrshëm.
Nën mua, thellë nën këmbët e mia, i njëjti dhé
i durueshëm si gjithmonë.
Më pret qetësisht ta mbaroj turnin.
Në punë. Në përkëdhelje flokësh të vogla.
Me timon, në kapje ngërçi.
Ti shikon orën. E di, ndihet sikur jemi në zeitnot.
Unë nuk e di si e ballafaqon ti vogëlsinë tënde të
paskajshme.
Por unë për vete
tërë jetën kam lidhur nyje me penj të ndryshëm.
Dashuri. Besnikëri. Detyrë.
Kanë qenë turli ngjyrash, për turli njerëz.
Dhe ajo që më shtyn në afërsi lidhëse është kuptesa
shpesh herë e ndërdijshme
se e kemi vetëm njëri-tjetrin: se askush prej nesh
s’do të kthehet më kurrë
në shtëpi.

E pra, mund të dukej krejt ndryshe.
Do të mjaftonte si tabelë një fun buke i drunjtë
me bukë e krypë përmbi.
E një melodi.
Kështu këndojmë ne në këto troje, motër.
Kështu ndihet ahu, vëlla.
A ka të tillë nga ju?
Por jo. Tabela orientuese. Doganierë.
Sy që vëzhgojnë 24 orë.
Ndërsa vijëndarja e vërtetë ndodhet gjithmonë
në trojet e brendshme të origjinës:
një prind me fëmijën mbi supe është
kufiri më i shenjtë.
Sa herë i kemi braktisur ata?
Le ta themi: në luftëra e skamje
nuk shihen kurrë fëmijë mbi supe prindërish.
Le ta themi: prandaj kemi doganierë.
Kamera. Sy që na vëzhgojnë 24 orë.
Me paratë që derdhim për siguri
të gjithë duhej të ndiheshim më të sigurt.
Por nuk jemi.

discrimination
A failure to treat all persons equally where no
objective and reasonable distinction can be found
between those favoured and those not favoured.
See also xenophobia.

fjala jeme
ka tingull të huej
edhe në shkrim
shkon e lidhun për emën
tem
si theks i padukshëm
që thirret ndër germa
mbush armë mosbesimi
që presin me iu shprazë
në rastin ma të parë
dhe fjalës teme
i duhet me buzëqeshë
paqtueshëm
edhe me shkrim
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emigrant

green border

A person undertaking an emigration. See also immigrant.

Term used to describe a State’s land border between checkpoints. See also checkpoint.

Mërgimi sonte është një plak që shëtit qenushin
nëpër një park të ndriçuar nga drita të verdha.
Kapele, syze, bastun, këpucë të përshtatshme për
moshën. Një shi i imtë mbi dëborë. Mbi kokë
mbretëria e errësirës së gjithmonshme.

mërgimtari nuk rritet
në kthim asht gjithmonë fëmi
qilimi i kuq e josh njëlloj me u rrokullisë
në thakët e ngrohun
prej diellit
mërgimtari nuk plaket
në kthim asht gjithmonë rini
bregu i liqenit e josh njëlloj me u dashtë
në gurët e ngrohun
prej diellit
mërgimtari nuk ndryshon si të tjerët
koha i ndalet qilimash e gurësh
kërcen hopthi nga viti në vit
ndër javë të ngrohuna
prej kthimit

Bulevardi i parkut ka mështekna në dy anët që
tundin degët si flokë të një gruaja në një poezi
të cc cummings. Plaku ndalet. I shikon, e në sy i
ndizet një shkëlqim i vjetër.
Qenushi ngre këmbën e pasme. Shurra i lag bar të
vdekur.
Kur e mbaron, ndalet dhe shikon të zotin.
E di filozofi im, i thotë plaku, e di që është kot ta
mendosh atë grua, kaq vite më vonë. Flet në theks
të huaj por qenushi e kupton. E di edhe vetë. Por
këto degët e mështeknave më hutojnë gjithmonë.

family members
In the broadest sense, the group of persons descendant from a common ancestor and tied together by marriage or filiations. See also child,
dependant, derivative applicant

u rritën fëmijët
çdo darkë diskutojnë politikë
unë ende u kontrolloj mbarimin e pjatave
kurse ata:
qoftet janë shenja të qarta politike të djathtë
sallata manifest i hapun i politikës së majtë
ekstremistët janë ato erëzat që futa pa leje
në patate
ose edhe ma keq
uji në shishe që paskam hedhë
në limonatë
u rritën fëmijët dhe ndiejnë në ajër
se rrita e tyne asht një aksion politik
gjella e gatueme prej tjetërkujt të mban bebe
me u rritë asht me shtru bukën tande
në tavolinë

integration
“Integration” can be defined as the process by
which migrants become accepted into society,
both as individuals and as groups.

tash buzë rrugës teme
asaj ku shkoj çdo ditë
nuk lypin ma andrrat e rinisë
mbështjellë me letër dhuratash
“nesër bahet mirë
të huejt bahen vendas
vendasit bahen të lumtun”
tash buzë rrugës teme
asaj ku kthej çdo ditë
lypësat lypin bukë dhe ajër
mbështjellë në gazeta
”bota u prish
të huejt po na e lypin vendin
andrrash”
tash buzë rrugës
teme?
asaj ku lyp çdo ditë

Qenushi kthen kokën nga rruga.

Jus soli
The rule that a child’s nationality is determined by
its place of birth (although nationality can also be
conveyed by the parents). See also jus sanguinis.

ne që i lindëm fëmijët nëpër botë
aty ku nuk ka kuadrate të njohuna
ku nuk përkulesh harrueshëm mbi foshnjë
ku ke guxim me ia kthy shpinën veç djepit
ku qëndron drejt dhe vrojton
ne mësuem të rritemi me ta prej fillimit
ta shohim botën përtej supit tonë
t’i kacavaremi vedit mbi krye mandej
e t’ia lidhim flokët për qiell
ne që i lindëm fëmijët nëpër botë
e dimë se bota nuk ka kande
sillet e përsillet
rrumbullak

Vazhdojnë shëtitjen ngadalë, pa vërejtur një burrë
të mbështetur tek hija e një lisi. Ai pret pak sa të
largohen dhe nxjerr celularin, e nis të shkruajë.
Mërgimi sonte është një plak që shetit qenushin
nëpër një park të ndriçuar nga drita të verdha.

refugee
Persons who flee a coutry because their lives, security or freedom have been threatened. See also
de facto refugee, displaced person.

Ne mbiemrin e kishim muti
Më tha Ismaili çami plak
Ik or çam muti këtej
Ik or çam muti andej
Edhe tash na thonë njësoj
Ja kosovarët e nxuarën me luftë
Pse s’shkoni edhe ju të luftoni
Po kërkoni të na vini flakën neve
Kështu or bir na ndajnë
Në Ne dhe Ju
Edhe fëmijët që na lindën këtu në Shqipëri
Pale më neve pleqve të fishkur
Kur na rripnin ato pak që kishim
Na quanin budallenj
Tash kur rrimë mënjanë na quajnë të pabesë
Askush s’na e shtrin një dorë
E kur ndihmojmë njëri-tjetrin egoistë na thonë
Ne kurrë të mirë nuk bënemi
Çamë muti qemë e çamë muti mbetemi
Për jetë e mot
Për të mbijetuar mpihemi
Shndërrohemi në gurë
Unë ka dy vjet që nuk shoh
Ka tre vjet që nuk dëgjoj
Mbaj mend veç tre orë
Shyqyr ju o bir që patët fat
e u kthyet në trojet e lashta
Guri rëndë peshon vetëm në vend të vet
Kështu më tha Ismaili çami plak
Vajza ime e lindur në ekzil që dëgjoi Ismailin
fshehu fytyrën
në kraharorin tim
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FYTYRA NË XHAM

Të pyeta për emrin
Të kërkova adresën e shtëpisë
Të pyeta për orën .
Ora ishte tetë .
Mëngjes.
Në mesditë të kërkova përsëri
Ti mungove.

cikël poetik nga

Virion Graçi

Ndala një vajzë tjetër. I thashë:
Më pyet për emrin, më merr adresën.
Më pyet për ditët e mia të rënda si gjyle.
Më pyet për orën moj vajzë e panjohur .
Më pyet se do të vdes tani dhe s’kam
Asnjë dokument në xhepat e xhaketës.
8
Të pashë mbrëmë.

1

5

Përhapen rrathët e dheut
Si faqja e lëmuar e liqenit
Nën goditjen e gurit të vogël
Hedhur nga Zoti.

Humbe në detin e kaltër.

Në liqen prehet trupi i djalit
Në thellësitë e dheut prehet
Trupi i vajzës. Zot. Përse?
Dashuria e tyre ishte e zakonshme. O Zot.
2

U ktheva i qetë dhe i lumtur
Në stolin e vetmuar
Humbur në rërë.
U kujtova .
Ne asnjëherë nuk ishim puthur.
U bëra kështu pjesë e natyrshme
E detit. Në detin e Zi.

Vazhdova rrugën pa të dashurën.
Pemët më binin mbi supe
Gurët kilometrikë
Më bënin shenjë të vazhdoja.

6

Vazhdova. Diku pashë një urë
E hedhur tejpërtej mbi greminë
Aty poshtë, në fundin e saj të frikshëm
Midis gurëve të mbushur myshk e hije
E dashura ime mbillte trëndafila.

Ktheva kokën përsëri
Pas meje vinte vajza që doja
Me djalin që do ajo.

U hodha. Ngeca në ajër. I lodhur.
3

Pas meje vinte vajza që doja unë
Me djalin që do ajo.

Më vonë
Nuk i dëgjova më zërat e tyre.
Nata ishte plotësuar.
Ndeza një cigare.Nxitova hapat.
Mëngjezi mund të më hante edhe mua.

Kisha dalë të të prisja
Kur malli më kish qepur
Një këmishë të verdhë
Me lule të kaltra
Si flutura dëbore.

Të bëra vend afër vetes
Të fola diçka në vesh .
Ti tunde kokën me mosbesim
U ktheve përsëri në gjumin tënd.
Thirra…thirra
Jeta ishte zgjuar
Tre orë para meje.

9
Shkelje pellgjet e vegjël
Pllakat e trotuareve thyer nga pranvera
Gjethet e vrara nga vjeshta
Rrugën tënde të përditshme shkelje, e dashur.
Në trotuarin tjetër të rrugës këlthisja.
Koha më mbështillej rreth qafe si gjarpër.
E dashur. Më beso.Ti ecje
Duke shkelur praninë time
Në rrugën tënde të varfër.
10
Fytyra jote shfaqet përkohësisht
Në pastërtinë e përkohëshme të xhamave.
Pastaj tretet në ngjyrat e errëta të perdeve
Dhe në tingujt e gëzuar të muzikës.
Fytyra jote e përkohëshme shfaqet përjetësisht
Në pastërtinë e përkohëshme të xhamave.

Të më kishe parë së largu
Do të kishe ardhur e vdekur dhe e qeshur
Mbi supet e udhëtarëve
Që zbrisnin nga treni .

11
Ëndërroja dhe qeshja.
Aty ku ndahej dita me natën
Urreja. Atje ku ndahej nata me ditën
Dashuroja.

4
Je rritur…U rrite…
Në pëllëmbët e mia rëndon shumë
Trupi yt dhe kënga jote.

Për herë të fundit
Dielli u drodh i përgjakur.
Dashuria ime po nisej.

Mora një vajzë më të vogël
Por gishtat më kishin ngrirë
Të gurëzuar.
Ti digjeshe në pëllëmbët e një burri.
Burri ishte më i madh se dashuria e tij .

Kishe dalë nga gjumi yt
Kishe hyrë në gjumin tim

Për ku?
(1994)
Portreti nga Ina Lajthia
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SHEN VALENTINI NE NJU JORK

SONATA BARBARE
cikël poetik nga

Roland Gjoza

SONATA BARBARE
dhe kopsat prej mishi u bënë
dhe kur të ula zinxhirin
pergjatë shpinës
kuptova sekretin si lind dielli
dhe kur të putha
kuptova si rritet niveli i deteve
prej pranverës së dytë të gjinjve
...
s'bëjnë festë mollët
as hardhitë tek mbushen me vilarë të kuq
veç qielli shkëlqen më shumë
dhe dielli djeg
ti zbulohesh e tëra
dhe kapakët kërcasin
zbulohet dhe perla
në fundet blu
festë bëjnë të mundurit
...
dhe gratë më të tmerrshme
bëhen nëna
dhe djemtë më të mirë
kriminelë
po më kriminelë
poetët!
...
shkëndija prej takës tënde të lartë
i marr në duar të ndez një zjarr
kam frikë se qyteti merr flakë
prej takës tënde të lartë
merr flakë
atëherë marr lotin tënd në qepallë
ta shuaj
me të qarë
po s'e kam atë fat!
...
nuk ka sy më pa kuptim
dhe trup më pa kuptim nuk ka
se syri yt, se trupi yt
ato janë veç çmenduri
dhe çmendurisht po të humbas
gjuhë çmendurake a ka?
ta mësoj dhe të marr vesh
sy dhe trup kaq pa kuptim!
...
I ndez një qiri qytetit
dhe iki
duke shkelur mbi hi
ç'ta dua kur ti s'je
s'më ngroh as ky diell
edhe sikur t'i hedh ca shkarpa
dimri prandaj u shpik
për ata që ikin
...

trëndafila prej kimie
dhe ujë prej mbeturina fabrikash
po ti nuk u prishe!
dhe qirinjtë s'janë më mistikë
nuk ndizen në ikona
por mbi torta idiote
...
dhe krimbat bëhen të bukur
kur ti vjen
s'më bën zemra të shtyp një çimkë në jakën e këmishës
bomba
kaq turpërisht plas
dhe kaq dhëmbshurisht
midis shalëve
paqja ikën
lufta është afër

NENA PO GATUAN BUKE
nëna po gatuan bukë
kryqin bën
dhe pëshpërit lutje
moj, nënë, kush të shikon na heq fillin
nuk gatuhet bukë në amerikë!
landush, ti vëri mendt punës
pa nëna bën gati brumin
dhe mblatën shtyp përsipër
me shenjën e zotit krisht
e bëj për shëndetin tënd
plastë syri i lig
dhe të marrshin të keqen!
kjo bukë të bëri poet!

Portreti nga Ina Lajthia

dushet e nju jorkut shpërthyen
si tapa shampanje
shkumëzuan përplot stërpikje të gëzueshme
në qelqnajën e qiellit blu të ndritur
gratë fluturuan
pa flatra
të mbuluara me shkumë e flluska shampoje
vetëm gra të zë syri në qelqnajën blu ku ka zbardhur
dhëmbët dielli
s'kanë patur kohë të rrëmbejnë as peshqirin
kurme hamgjitëse
sekse përvëlues
që fluturojnë brenda flluskave me ylbere rrotullues
lëvizin duart
kofshët
gjinjtë e mëdhenj iu tunden
alarm policia
kryetari i bashkisë de blasio lajmëron zjarrëfikset
ngjisin shkallët gjer në qiell
njerëzit me kaska
flluskat me ujë të shuajnë
po ato veç rriten e rriten e bëhen të përbindshme
kriset qelqnaja blu
plasaritet qielli
dielli gajaset me këtë tollovi grash lakuriqe
po flluskat e lumtura
s'duan t'ia dinë
enden dhe enden
brenda rrathëve të tyre
gratë lakuriqe
ylberët si gjarpërinj
nepër trup ju mbështillen
jane të bukura këto gra, natyrisht
po më të bukura duken brenda flluskave
tani po rrotullohen mbi grataciela
pas i ndjekin meshkujt
duart zgjatin drejt tyre
kanë hequr palltot
xhaketat
t'i presin
po kurrsesi ato nuk zbresin
flluskat
vetëm ngjiten
fluide
sikur kanë punë me fluturat
jo, nju jorku s'ka parë
shën valentin si ky
me gra lakuriqe nëpër flluska shampoje
nju jorku ekstravagant s'habitet
prej ekstravagancave ai veç zbavitet
është gati të thyhet qielli
qelqnaja blu të thërrmohet me një gaz buçitës perëndish
të skandalizuara
që çmenden prej çmendurisë së grave lakuriqe
dhe diellli prej kënaqësisë
shkrihet
u kujtua dikush
i mbushi duart me tufa trëndafilash të kuq
ra flluska e parë
mbi trëndafilat e freskët u ça
mbaruan shpejt lulet e tregtizave të manhattanit
fërkonin duart shitësit
të lumtur
prej luleve
flluskat
të gjitha prej qiellit ranë
në duart e meshkujve përfunduan gratë!
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ETYDE DHE VIZATIME
PSIKOLOGJIKE
Loja e brendshme e artit

Nga Xhevair Lleshi, shkrimtar & psikolog

PAK NJOHJE PËR ÇDO ETYD DHE
VIZATIM PSIKOLOGJIK
Artistët – identiteti kombëtar i çdo vendi
Përfytyrojeni këtë si diçka që ju e dëshironi. Shikojeni
atë, ndiejeni atë, besoni në të. Bëni projektin tuaj mendor
dhe filloni të ndërtoni. Robert Collier
Asgjë nuk ndodh, derisa një vepër arti realizohet.
Artistët janë disa nga njerëzit më të rëndësishëm në
shoqërinë tonë. Pa art, e gjithë shoqëria jonë do të
përballej me lëkundje të rënda identiteti.
Krijuesit e vetëm dhe të vërtetë të pasurisë artistike
dhe të veprave të artit në shoqërinë tonë, janë artistët sot,
dje dhe të së ardhmes. Në të gjitha llojet dhe zhanret,
në krejt shërbimet në lidhje me artin dhe drejtimeve
domethënëse artistike. Janë artistët në pikturë,
skulpturë, në krijimtarinë muzikore, në arkitekturë, në
aktrim e regjisorë, në letërsi dhe kudo. Të gjithë bëjnë
art dhe krijojnë, madje janë ata që i japin identitetin
kombit. «Ah, po, ti je nga vendi i Ismail Kadaresë!»
më tregonte miku im Bajram Karabolli, sapo shkeli në
Buenos Ajres. Pra ne të gjithë jemi nga vendi i Ismail
Kadaresë... Shëndeti i komunitetit të artistëve në çdo
qytet, fshat, ose gjithë kombin tonë
dhe kudo në botë, arti është çelësi
kryesor i njohjes dhe identitetit tonë,
i fuqisë sonë, i energjisë krijuese dhe
i të ardhmes sonë...
Artistët janë njerëzit më të
rëndësishëm në çdo shoqëri. Pa
dyshim edhe në shoqërinë tonë.
Shoqëri të mëdha dhe të sofistikuara
kanë lulëzuar dhe janë falimentuar.
Një proces spiral që kështu do të jetë
në jetë të jetëve bashkë me artin.
Të voglat kanë mbijetuar. Edhe
arti ka pasur të njëjtin fat. Veprat e
përftuara të artit pamor, muzikor,
të aktrimit, të regjisurës, të krijimit
letrar, të arkitekturës etj., janë
shpirtit artistik, i artit të lirë. Ka një
marrëdhënie të drejtpërdrejtë mes
suksesit të veprës së artit të të gjithë
kombit, të vendit. Sa më kumbues të
jetë niveli i veprave të artit, aq më e
suksesshme dhe përfituese është vetë
shoqëria, zhvillimi i saj, i energjisë
së brendshme e të padukshme të
popullit.
Artistët shprehin shpirtin e tyre
për të gjithë: shkollat, universitetet,
spitalet, bamirësitë publike dhe
private, parqet dhe të gjitha gjërat
e kudo ku shkel publiku. Artistët,
- përmes artit të tyre, shprehin
dhimbjen
dhe
optimizmin,
entuziazmin, gjithnjë në përpjekje e
përplasje me nivelet e qeverisjes, për
ndihmat sociale, të papunët, sigurinë
shoqërore, ndihmën mjekësore dhe

mbrojtjen, policinë, fëmijët, të moshuarit... Artistët
janë vërtet të rëndësishëm në jetën tonë, për, sot, dje
dhe nesër...

ETYD PSIKOLOGJIK 1
Besim Golemi pikturoi shpirtin
Ai erdhi pa njoftuar. «Besim Golemi. Jam gjithçka
dhe asgjë. Të falat për ty i kam nga Bujar Xhaferri,
poeti.» Dhe e mbuluan mjegullat e së qeshurës. «Kam
ardhur për ekspozitën personale që do ta hapim këtu,
në këtë qytet që vjetërsinë e ka si një perlë të shtuar.
Nuk e marr dot me mend se si do dukej po të mos qe
i vjetër...» Kjo ishte njohja e parë. Ekspozita e Besim
Golemit erdhi në mes të pranverës, duke krijuar një
pështjellim që s’u mor vesh se nga erdhi: nga gjaku i
ëmbël i piktorit apo nga veprat e tij të jashtëzakonshme.
Ndoshta edhe nga portretet ku lexoje lehtë shpirtin. E
kam të fiksuar portretin e tij: fytyra pakëz gjatoshe,
tiparet e skalitura fort, sytë e zjarrtë si gaca që të
digjnin, vështrimi i tij pak fl por i kujdesshëm në
përqendrim, dhe e qeshura e tij e çuditshme, pak si e

fshehur dhe që pastaj çelej e shtrihej në gjithë tiparet
e fytyrës. Besim Golemi! Që nga njohja e parë nuk
u ndamë asnjëherë. Të bënte për vete dhe të jepte
mundësi ta përqafoje, edhe pse duhej të zgjateshe ca
për të bërë atë që dëshiroje. Edhe sikur të kishte një
bukuri të shëmtuar atij do t’i shkonte shumë. Mbi
të gjitha të bënte përshtypje fytyra e tij e qëruar, e
shndritshme, me një shprehje që sigurisht s’mund ta
ketë askush tjetër. Më dukej se do të na rrëmbente
gjithë vajzat e qytetit dhe t’i çonte atje në Lushnjën e
tij, te prindërit për të cilët linte kokën.
...Punonte me një rrëmbim stuhie, shpejt, saktë,
gjithnjë me buzën në gaz, drejt e me penel në
kanavacë. Nuk vuante për temat që gjente, imagjinata
e tij pjellore të detyronte ta shihje në dritë të syrit për
të parë se si nga retina do të shfaqej një peizazh, apo
një grup figurash. Ai nuk pikturonte por bënte një
lloj skulpture me penel, nëse kjo do të qe e mundur.
Ndoshta ngaqë raportet e dritës me hijen rrinin pranë
me madhështi. Besimi thuajse nuk fliste, por edhe kur
ndodhte kjo s’di pse i treteshin gjithë tiparet e fytyrës
në një ëmbëlsi të qeshure që të rrëmbente e të detyronte
të mendoheshe thellë. E pse me zë aq të ulët? E pse
tupej dhe skuqej paksa kur donte të shprehej për diçka
të lënë diku, për një penel, për një vajzë që e priste
te dera dhe ai nuk dinte ku të futej nga një ndjenjë
fërgëlluese. Ke bërë gjë për këtë qytet? Domethënë ke
krijuar ndonjë pamje të tij, ndonjë peizazh? Po, tha ai,
veçse ka rënë mjegulla! E pse duhet kjo që të kem bërë
një punë, një vepër? E po, ndryshe nuk të pranojnë
për ekspozitën! Aty vura re se si kridhej ai brenda të
qeshurës së tij, madje digjej krejt. S’kisha parë kurrë
një djegie të tillë! E çuditshme. Ndoshta si metaforë
do ta donin të gjithë që ta zotëronin atë të qeshur,
kurse ajo e tij ishte e pamundur as të prekej e as të gjeje
një pikë tjetër takimi. Ishte pikë për pikë e njëjtë me
mjegullën që hapej mbi Mangalem duke zbuluar ca
shtëpi nën vel, por me një bukuri të tillë saqë thoshim
se ishte llahtarisht magjepsëse...
Me siguri që ai vuante brenda të qeshurës së tij,
digjej ngadalë dhe pa u kuptuar, ndaj dhe nxitonte
të kapte ndoshta kohën që do t’i
humbiste, duke e shprehur këtë
djegie të llahtarshme në gacat e
syve të tij, mbuluar me një vel që të
mos kishin mundësi t’u depërtonte
ndonjë dritë tjetër irrituese. Vuante
shumë Besimi dhe këtë ndjenjë
nuk u desh shumë ta kapnim, teksa
mbrëmjeve te «Shtëpia e Bardhë»
rrinim para gotës së verës, duke
qëmtuar pak ullinj ose pak shnicel,
të cilin e donte vetëm nga dora e
Llazar Qendros...
Besim Golemi. Nuk kishte të
bënte as me Golemin e Lushnjës
e as të Kavajës, por me Golemin e
Gjirokastrës. Nga uji i Golemit të
Labërisë do t’i kishte rrënjët ngjyra,
trupi i tij, gjaku, e qeshura me
përmasë të paparë, syri aq depërtues
dhe mjegulla që zaptonte majat e
maleve. Jam lodhur një ditë tërë
ditën, derisa e shkëputa nga duart
e Dhimitër Topit për ta marrë me
vete. Do të vemi bashkë në Tabie të
Kalasë. Kam nja dy të fshehta që dua
t’i tregoj vetëm ty... Dhe mbetëm
miq sa fryma e tij e fundit ra ta
çatia e katit të pestë mbi trotuarin
poshtë, në një mëngjes mynxyre të
çuditshëm mbuluar nga ngjyrat e tij
ekstreme...
________
* Besim Golemi: piktor nga Lushnja, miku
im, i ri aq sa e lakmon dhe që fluturoi në
Parajsë atëherë kur identitetin e tij u bë i
besueshëm për përjetësinë...
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QYTETI NË VEPRËN
E KADARESË
Nga Qazim Shehu

K

adare qytetin e ndërfut dhe e ngjiz si materie në
linjat e romaneve të veta. Ai është qytet sa real,
aq konvencional, sa industrial, aq edhe me mjedise
të zymta me të cilat Kadare krijon kontrastet dhe
imazhet e tij. Që nga “Q yteti pa reklama”, romanin e
tij të parë e deri tek më i fundit, Kadare nuk ka reshtur
aspak të na japë mjediset urbane, të përshkruajë rrugë,
ndërtesa, uzina apo kantiere të ndryshëm që ndodhen
në periferi të qyteteve. Mbase, është i vetmi autor
në letërsinë shqipe që përshkruan mjedise të tilla më
plotshëm se gjithë të tjerët. Q yteti si metonimi ngrihet
fuqishëm në përfytyrimin tonë, dhe , duke u ndalur
në portretin e tij shumëfytyrësh, ne ndjejmë aromën e
kohës, veçoritë dhe mendësitë interesante të njerëzve,
institucionet e tij të zymta, parqet e hareshme, ndjejmë
sesi lëviz qyteti, teatri, parku, sesi gjethet bien mbi
stola, Bulevardi i Madh i ngjet një parade të vërtetë ku
njerëzit shëtisin e bashkë me të funksionalizohet edhe
natyra, atmosfera, prognoza e motit etj.
Në romanin “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” jepen
mjediset e hotel Dajtit, që, krahas figurës së gjeneralit,
duket sikur marrin pamjen groteske e njëherit serioze
sipas situatave të heshtura e nervoze që vijnë nga
bisedat e gjeneralit me priftin. Kemi një ekspozim të
objekteve, sallave, kafeneve, mjediseve të tjera, dyerve
të dhomave të hoteleve etj. Duke e pasur si princip
krijues këtë, Kadare nuk e shfrytëzon nga mania
apo dukja, po kjo vjen në mënyrë krejt të natyrshme.
Hotel Dajti ishte hoteli më i rëndësishëm në atë kohë,
në mjediset e tij luksoze (për kohën)luheshin drama
të mëdha, kurdiseshin intriga, përgjoheshin biseda,
vëzhgoheshin të huajt, miqtë dhe armiqtë. Kadare
bën që “t`u çelë buzët” mureve të rënda, parmakëve
të shkallëve, ekspresit të kafesë që shfrynte tërë
zemëratë për pisllëkun e gjithë kësaj situate të qetë
gjithë xhentilencë e që brenda saj lëvrinte krimbi i zi
i dyshimit dhe i mjerimit njerëzor. Është, si të thuash
një ferr i vërtetë luksoz, ku perdet e dritareve ngjanin
si perde dramash të mëdha mbërthyer në heshtjen
vanitoze të dritave që ndriçonin pllakat, të habitura se
nuk mund të ndriçonin gjithë atë mister…
Q yteti, në veprën e Kadaresë, nuk është një dekor i
thjeshtë, as një përshkrim i cili plotëson vendndodhjen
e personazheve, ai shpreh njëherit atë intuitë gjeniale
të këtij shkrimtari të madh, për ta parë urbanizimin
edhe si zhvillim , por edhe si plagë të rëndë, përkundër
pamjeve idilike me livadhe e lëndina të shkrimtarëve
të tjerë. Në këtë kontekst, përvijohet bindshëm
portreti i qytetit me burgjet, rrugët, kthesat, prej nga
dilnin ilegalët e luftës dhe bënin atentate(Nëntori i
një kryeqyteti”, Kronikë në Gur”), pastaj, shtëpitë
përdhese prej qerpiçi, dyert e rënda me tokëza
metalike, gjithçka kundrohet përmes pamjeve reale që
bëhen ireale dhe gati fantazmagorike prej ankthit të
situatave që mjeshtërisht i ngjiz në veprën e tij Kadare.
Duhet thënë se autori, është mjeshtër në përshkrimin
e gjithë kuadrateve të jetës në qytete, dhe ai jep
qytetin shqiptar në periudha historike, arkitekturën
e tij fashiste, sovjetike, kineze, dhe të pas viteve
nëntëdhjetë.
Në romanin “Nëntori i një kryeqyteti” Kadare
përshkruan sheshet me partizanë të dehur nga fitorja,
radiostacionin, teknikën e vjetëruar të tij, përshkruan

në detaje të kursyera , por me forcë shprehëse, gjithë
atë zallamahi të ndërrimit të një epoke, sesi ngrefoset
rrugëve dhe krihet në një entuziazëm bërtitës dhe
rrugët gjëmojnë nga këto britma dhe duket sikur
ngushtohen në vetevete, edhe pse më se të ngushta
ishin. Janë rrugë ku fryn era e ankthit, sesi zvarritet
hija e së panjohurës, rrugë që çojnë drejt qendrës aty
ku manifestohet prej partizanëve që zbresin nga malet
dhe tani do të bëhen shefa zyrash në ndërtesa hijerënda
me kolltuqe dhe qilima të shtrenjtë që u janë rrëmbyer
pasanikëve.
Q yteti në veprën e Kadaresë paraqitet në tri epoka
të rëndësishme: Në Perandorinë Osmane, gjatë Luftës
së Dytë Botërore dhe në kohën e socializmit, si dhe
qyteti si metropol botëror. Duhet thënë se Kadare
e paraqet atë sipas kohës, sipas impresioneve të tij,
sipas temës , problematikave dhe njohjeve të veta.
Personazhet e tij lëvizin në ambiente të ndryshme dhe
mbartin jetën e qytetit në shqetësimet e tyre. Kjo është
më se e kuptueshme, e konceptuar bukur nëpër lëndën
kadarejane..
Në poemën e tij “Pashallarët e kuq”, Kadare
shprehet: “Ngjiten dhe zbresin shkallëve të Komitetit
qendror/Pashallarët e Kuq”. Pastaj Enver Hoxha zbret
me pishtar bodrumeve për t’i gjetur.” Mesazhi është i
qartë: K.Q , nuk është tjetër veçse kështjellë e dhunës,
një ngrehinë e zymtë, prej së cilës njerëzit largohen
si të tromaksur dhe askush nuk mund t`i afrohet e
ta shohë. Veçimi i këtyre ngrehinave si tek Pallati i
Ëndrrave nuk është gjë tjetër veçse përshkrimi i tyre
në një atmosferë ankthi, duke i shndërruar këto qytete
në qytete mesjetarë. Nënteksti i fuqishëm rigjallëron
konceptin e të menduarit përmes këtij përshkrimi.
Dhënia e qytetit përmes jetës së tij(qyteti si
metonimi, simbol) jepet mjaft bukur në romanin
“Koncert në fund të dimrit”. Në këtë roman Kadare
jep Tiranën, Pekinin, darkat qeveritare, shkëmbimin e
delegacioneve përmes vizitave të tyre, uzinat, por ajo që
të bën përshtypje janë klasat e përmbysura. Përshkrimi

i banesave të tyre, dyer, rrugicat, vizitat e fshehta tek
njëri- tjetri janë me të vërtetë marramendëse, ato
janë pa skena ulëritëse, por me skena të heshtura në
një ngushticë të fortë tmerri dhe survejimi. Edhe
në këtë përshkrim ruhet diçka nga e vjetra përballë
butaforisë komuniste, shkëlqimit të jashtëm të saj ,
botës që lëviz pandërprerë…Përshkrimi i këtyre i
këtyre kthinave na tregon sesi mund të ishte qyteti
nëse këta njerëz të persekutuar mund të ishin të lirë,
të vinin në institucione , të hynin lirisht në kafene
etj. Kadare krijon një kontrast të fuqishëm idesh të
nënkuptuara dhe lexuesi që e di kontekstin e kohës
mund të mendojë vetë, dhe të bëjë diferencën. Kështu,
këta njerëz të përgatitur , hyjnë në ministri deri te
porta, trokasin të ndrojtur, marrin një përgjigje, siç
është Marku, përkthyes i kinezçes.
Fantazmagoria në penën e Kadaresë arrin kulmin,
krijon një inversion të shkëlqyer dhe hap horizontin e
pritjes për të kuptuar mjaft mirë se qyteti shqiptar që
ndihej i lumtur vuante diferencat e fuqishme sociale
për diçka që nuk shkonte.
Kuptimi i kësaj gjendje jepet mjaft bukur përmes
leximit konceptual ideor dhe midis rreshtave ashtu siç
duhet lexuar në të vërtetë vepra e Kadaresë.
Në novelën e tij të famshme “Përballë pasqyrës së
një gruaje”, Kadare rrëfen për Lidhjen e Shkrimtarëve,
për shkrimtarët që rrinin nëpër kafene dhe kthinat
e fshehta ku prostituohej. Përshkrimi i Lidhjes së
Shkrimtarëve, i godinës së saj, i mjediseve, sallave
me podium me cohë të kuqe, Lasgushi që rrinte te
dera dhe nuk hynte brenda (Ikja e Shtërgut), është me
të vërtetë domethënës dhe mjaft i veçantë. Kadare e
ngërthen problemin në koklavitjet e tij, krijon mjaft
sekuenca që regëtijnë verbazi dhe ndikojnë në ngrirjen
e një atmosfere që vjen nga godinat hijerënda.
Në novelën e tij të famshme ai pasqyron se si një
prostitutë arrin të vrasë veten për shkak të internimit,
ndërsa një shkrimtar apo intelektual jo, kur si rregull
duhej të ndodhte e kundërta, sepse shkrimtarët dhe
intelektualët janë më të ndjeshëm.
Ëndrra për qytetin është ëndrra e individit shqiptar
në shekuj, po këtë ëndërr ia kanë ndaluar luftërat,
pushtimet, regjimet e ndryshme, e për shkak të tyre
edhe qyteti shqiptar nuk ka arritur të verifikojë veten
plotësisht për të kuptuar se deri ku mund të arrinte
rritja e tij për shkak të fuqisë së njerëzve që kërkojnë
të plotësojnë veten përmes sfidave të tij. Kjo duket më
së miri tek romani “E penguara”, një roman i një trilli
të veçantë, i shkruar me një mënyrë që që e tejçon
unin e personazhit te njëri-tjetri përmes pamundësisë
e , për këtë, e rrit dramacitetin. Shkrimtari Rudian K.
shihet si idhull nga Linda B, kjo, jo vetëm për shkak të
(Vijon në faqen 12)
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veprave, por edhe për shkak të pamundësisë për të jetuar në qytetet, sepse ajo ishte e internuar. Ajo që kishte jetuar
në qytet, tashmë bridhte baltrave të internimit. Kadare realizon ëndrrën e qytetit dhe pamundësinë e individit për
ta realizuar këtë ëndërr, këtu shkëndijohet dhe merr llavën e vet tensionimi i situatës dhe krijohet fuqia e ndjenjës
që, te Kadare , është luksoze, e vërtetë dhe mjaft e hollë.
Edhe te romani “Kukulla” jepet më së miri marrëdhënia e individit me qytetin. Këtu, përmes portretit të
nënës së shkrimtarit, që është sjellë në një perceptim origjinal, në distancë. Autori i shmang klishetë e zakonshme
në kuptimin e figurës së nënës dhe jep më së shumti një nënë që jeton jetën e saj dhe befasohet nga gjërat e reja
të qytetit dhe ndryshimin e tij, dhe që, e ka të vështirë të ikë nga ajo botë e vjetër e ndërtuar në ndërgjegje me
aristokracinë e saj të kultivuar në shekuj mjaft mirë. Pra, qyteti shqiptar ka rrënjë në individët e tij, ai është i
trashëgueshëm si përvojë dhe kulturë. Është një roman që duhet vlerësuar edhe për ambientet e një apartamenti
në kushtet e kohës, për hyrje-ardhjet dhe bisedat e ndryshme, për jetën e një intelektuali që, përmes nënës së tij,
zbulon një botë të tërë ndjesish , në dukje disi të ftohta, por sa të rëndësishme dhe bindëse e me peshë emocionale
të përcjella përmes mendimit.
Në poezinë “Krishtlindjet në Nju Jork”, Kadare e shikon qytetin nga avioni. Grataçelat, rrokaqiejt krijojnë një
përfytyrim dantesk, që përcillet në frymën marramendëse të tij. Komunikimi i kësaj poezie me lexuesin bëhet
duke i shpërhapur hapësirat e mëdha për të mbërritur tek qyteti i madh, me ngjyra, reklama hutuese, lëvizje të
pashtershme që krijon idenë e madhështisë dhe të frikës. Këtu koncepti i së bukurës arrin të hutohet përballë asaj
të madhështisë.
Ndryshe ndodh në novelën “Muzgu i perëndive të Stepës”, ku autori përshkruan Moskën, kohën kur ishte student.

Është një qytetet që drejtpeshohet përmes institutit “Gorki” ku mësonin shkrimtarë nga Bota Lindore. Përshkrimi
konvikteve, i studentëve-shkrimtarë , i asaj atmosfere disi të zymtë dhe plot ëndrra në një qytet të ndrydhur nga deliri
komunist, është me të vërtetë mbresëlënës, është një qytet ku festohet më tepër marrëzia e madhështisë sesa fuqia e
lirisë…
Përgjithësisht, në veprën e tij të madhe, qyteti kthehet në personazh, merr frymë dhe jetësohet me të gjitha
pamjet e tij, ai, Kadare, arrin ta funksionalizojë atë, ta japë me pamjet e tij, sipas kohërave dhe të tregojë shtresat
historike, sociologjike , psikologjike që u vishen mureve, rrugicave, parqeve, restoranteve, teatrove, ndërtesave
qeveritare, shesheve, parqeve , teatrove, konvikteve…Nëpër to lëvizin njerëz të kategorive sociale dhe të mendësive
të ndryshme, konviktorë, djemtë që humbasin kohën kot prej kotësisë së qytetit “Djemtë e Rrugës së Dibrës”,
politikanë, ambasadorë, shtresa të përmbysura, ministra, udhëheqës, makina të rralla ose të shpeshta, partizanë,
heronj, të burgosur që kanë shpërthyer burgun, llagëme të fshehta, strehimore për t`u ruajtur nga bombardimet,
pra një larmi e tërë njerëzish të të gjitha kohërave, të cilët paraqiten të gjithë interesantë dhe me një biografi të
dyshimtë ose të konsoliduar...Kadare me talentin e vet të fuqishëm arrin të na krijojë një univers të të tërë të
mjediseve të qytetit por edhe të botës qytetare; ai arrin të krijojë larmi, dhe përthyerje kontrastesh dhe afishimeve
të ndryshme të pamjeve e të ngjyresave të ndryshme duke na dhënë bindshëm dhe duke na kënaqur kuriozitetin
artistik të leximit me befasinë e detajeve dhe mënyrën e thënies së tij krejtësisht të veçantë dhe origjinale. Estetika
e tij lejon kufijtë më të pamundur të trillit dhe njëkohësisht gdhendet përmes përfytyrimeve dhe përshkrimeve të
mrekullueshme , që janë të denja për një mjeshtër të madh siç është Ismail Kadare…

P

ër gati 300 vjet, romani ishte një nga format më të
rëndësishme të artit, mbase më e rëndësishmja,
kurse në botën moderne, mjeti me të cilin u
përpoqëm t’ia shpjegonim veten pikërisht vetes tonë.
Diçka e re hyri në art gjatë kalimit nga Mesjeta,
nëpërmjet Rilindjes dhe lëvizjes së Reformacionit
tek epoka moderne. Mund ta quajmë “kthim nga e
brendshmja”, pranimi gjithnjë e më shumë se jeta
dhe drama e brendshme janë të vërteta, jo thjesht
veprimtari të parëndësishme, të domosdoshme për
të mbajtur bashkë trupin dhe shpirtin ndërsa luajmë
jetën tonë të vërtetë në skenën e botës. Mendoni
se sa e rrallë ishte drama e brendshme më parë për
romanin. Penelopa tjerr pak detaje nga jeta private
krahasuar me gjendjen politike në mjedisin shtëpiak
tek “Odisea”, mbretëresha Dido nuk rrëfen për veten
por për protagonistët e historisë tek “Eneida” kurse
perëndesha e zemëruar Ishtar shpjegon teogoninë tek
“Gilgameshi”.
Jo më kot romani modern ngjante kaq i ri për
lexuesit në shekujt 18-të dhe 19-të. Tek përmendja
delikate që bën Floberi për dhimbjen vaginale që e
gjora dhe e marra Ema Bovari ndjen pas takimeve
të shpeshta me të dashurin e saj Rudolfin, ne nuk
vërejmë thjesht përshkrim të ri të detajuar seksual
(sado i tërthortë) dhe vëzhgim të imët të realitetit
i cili do të përbënte thuajse përkufizimin e rrëfimit
realist. Vërejmë gjithashtu se romanet moderne
depërtojnë në botën vetiake dhe të fshehtë në mënyra
të papërfytyruara nga ndonjë art i mëparshëm.
Kjo rëndësi moderne e vetes mund të gjurmohet
tek filozofët e shquar duke nisur nga Dekarti, Rusoi
dhe deri tek Kanti. Ose tek ekonomia e kapitalizmit,
analizuar nga Marksi dhe Ruskini. Mund të kërkohet
edhe tek teologjia themelore protestante, nga Martin
Luteri tek Jonathan Edvard, ku gjemë rrënjët e unit
modern tek përqendrimi i vëmendjes fetare të lëvizjes
së Reformaconit tek shpirti individual.
Romanet luajtën rol themelor për kulturën
pjesërisht sepse ishin e vetmja formë e arritshme
arti me gjerësinë e mjaftueshme për të përfshirë të
gjitha detajet që ju duheshin autorëve në vizatimet e
portreteve gjithnjë e më realiste të personazheve të
tyre. Por, para së gjithash, romanet përshkruan atë që
dukej se ishte krizë e unit modern. Dhe në nivelin më
të lartë dhe më serioz artistik, ato ofruan zgjidhje.
E vërteta e trishtueshme është se romani tani
nuk ka të njëjtin terren të gjerë kulturor, dhe lexuesit
nuk para kanë përshtypjen se romani është mënyrë
praktike e shtjellimit të problemeve. Rënia e autoritetit
të tij pasqyron një krizë të re e cila ka lindur si pasojë e
mossuksesit në rritje të guximit intelektual të kulturës
sonë dhe dyshimit për zhvillimin e mëtejshëm të vetë
romanit.
Rrallë ndjehet mungesa e prozës në këtë epokë
të internetit. Përveç mundësive zbavitëse digjitale,
letërsia masive në gjuhën angleze ka lulëzuar duke
shfaqur pjekuri të befasuese. Gjinia e biografisë
përcjell mësimet që jepte romani dikur, ashtu si
edhe sociologjia e paraqitur në mënyrë masive dhe
“Gazetaria e Re”, e cila përdor teknikat e shkrimit
romanor për reportazhe të gjata. Prapëseprapë, romani
është në agoni. Dështimi i tij paralajmëron fundin e
besimit tek vlerat e të kaluarës dhe qëllimet e ardhshme
të asaj që e konceptoi veten si kultura perëndimore.
Shenjat e një kulture të dobësuar, të pasigurt dhe
ngurruese shkruhen në pluhurin e librave të palexuar
të rafteve të bibliotekave tona.
Ndryshimi më i madh sociologjik (ende jo i
vlerësuar sa duhet) në Amerikë gjatë 50 viteve të fundit
është rënia e jashëzakonshme e përqindjes së anëtarëve
të kishave protestante nga afërsisht 50 përqind në vitin
1965 në më pak se 10 përqind sot. Ky kolaps hoqi një
kolonë qendrore të identitetit amerikan. Megjithëse
të tjerët ishin të mirëpritur, brenda dhe jashtë, ne
kuptuam se në thelb jetonim si një komb protestant.
Kishat mbizotëruese ishin ato të Misisipit kulturor që
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Adhuruesit e krijimeve letrare nuk përjetojnë më emocione tronditëse.
Joseph Bottum shkruan për vdekjen e çuditshme të romanit.

MËNYRA SI
LEXOJMË TANI
nga Joseph Bottum

përshkonin vatrën e të kuptuarit të vetes nga kombi.
Kur ky pus ushqyes shteroi, kultura e vjetër vdiq në
plloçat e ngurta të baltës. Themelet teologjike u
rrënuan, dhe kështu ndodhi edhe me institucionet
kulturore të ndërtuara mbi ato themele, duke përfshirë
edhe romanin.
Me zhdukjen e një horizonti kohor, historia
duket se nuk ka qëllim të dallueshëm, dhe kultura
nuk ka qëllim të dukshëm. Pa qëllimet dhe arsyet e
dikurshme, gjithçka mbetet janë krimet e së kaluarës
që kultura ka bërë për të arritur atje ku është tani. Të
pa dëmshpërblyera nga arritjet, të pashpjeguara nga
qëllimi, këto mëkate të pazhbëra ka gjasë të ngjajnë
tronditëse: ta përkufizojnë kulturën. Dhe pa një
kuptim për qëllimet dhe arsyet e dikurshme, pse duhet
të përpiqemi për të ardhmen? Pse duhet të shkruajmë,
apo edhe të lexojmë, krijime letrare sa një libër për të
kuptuar veten?
Pra, sot nuk shqetësohemi shumë më për këto libra.
Nuk i japim mësim rregullisht në kolegje. Nuk presim
që madje as të arsimuarit të kenë njohuri për këtë formë
arti. Bibliotekat e lagjeve kanë hequr dorë nga të qenët
depo të historisë letrare, duke zhvendosur disa kopje
të romaneve të Dikensit dhe Heminguejt në sektorin
e librave për të rinjtë dhe duke shpërndarë botimet e
dobëta. Pavarësisht nga pozitat e tyre në universitete të
cilat rëndësinë e marrin nga autoriteti që letërsia kishte
dikur, studiuesit e letërsisë studiojnë tani pornografinë
e kartolinave të turpshme franceze me të njëjtat mjete
dhe ngazëllim që kishin dikur për romanin.
Kjo nënkupton një lloj laicizmi pavetor, çrrënjosje
të elementëve të fundit të pandërgjegjshëm të një
lloj krishtërimi kulturor. Romani më serioz synoi ri-

magjepsjen. I kishte dëshirën e zjarrtë për t’u dhënë
një lloj shkëlqimi objekteve të botës, duke qëndruar
përballë kthesave moderne të shkencës teknologjike,
qeverive burokratike dhe ekonomisë tregtare.
Nga shekulli 18 deri në shekullin e 20-të, autorët
krijuan letërsi të pangjashme me asgjë që bota kishte
lexuar më parë. Ata e bënë këtë sepse ishte e nevojë e
civilizimit. Dhe ai i shpërbleu për këtë. Nga autorët
që kanë botuar romane që nga fillimi i viteve 1990të, asnjëri prej tyre nuk është kthyer në lexim të
detyrueshëm. Kjo mungesë e rëndësisë kulturore
nuk është domosdoshmërisht faji i autorëve, thjesht
ne s’lexojmë romane siç lexonim më parë. Ambiciet
e mëdha janë zvogëluar dhe motori i artit zhumëron
duke nxjerrë shtëllungat e fundit të karburantit të
vjetër. Kriza metafizike e modernizmit nuk u zgjidh as
nga romani dhe as nga ndonjë gjë tjetër. Si pasojë, po
përjetojmë një krizë të dytë, atë të dobësimit të artit,
pasi kultura po humbet horizontet dhe domethënien e
qëllimit.
Kjo s’do të thotë se nuk është krijuar letërsi e
rëndësishme gjatë gjysmës së shekullit të kaluar.
Kjo ka ndodhur duke nisu nga V.S. Naipaul, Mario
Vargas Llosa, Thomas Pynchon, Philip Roth and Don
DeLillo (të pestë të lindur në vitin 1930) tek J.M.
Coetzee dhe John Irving (të dy të lindur në fillim të
viteve 1940-të), ashtu si dhe autorë më të hershëm, të
gjithë kanë jetësuar ambiciet e romanit. Për dekada
me radhë, lexuesit serioz kanë rrëmbyer për lexim çdo
botim të ri nga Martin Amis, Salman Rushdie dhe
Cormac McCarthy. Nuk jam ndonjë admirues i madh
i veprës së Ian McEwan-it dhe Jonathan Franzen-it
siç jam për çdo krijim letrar të Marilynne Robinsonit, A.S. Byatt-it dhe Michael Chabon-it, por të
gjithë është e nevojshme të lexohen nëse ndjekim
zhvillimin e letërsisë bashkëkohore. Zadie Smith,
Haruki Murakami, Orhan Pamuk, Arundhati Roy,
Jeffrey Eugenides dhe shumë të tjerë përbëjnë listën e
e shkëlqyer të shkrimtarëve serioz bashkëkohorë.
Pavarësisht sa të talentuar janë, asnjë prej tyre s’na
bën ta përjetojmë romanin ashtu siç na bëjnë autorët
themelorë anglezë, nga Daniel Defoe e deri tek Jane
Austen. Ose siç na bëjnë ta përjetojmë autorët e shquar
të periudhës Viktoriane, nga Dickens-i dhe Thackeray
tek Henry James. Ose siç na bëjnë modernistët, nga
Proust-i dhe Joyce tek Thomas Mann-i dhe Ralph
Ellison-i. Apo edhe siç bëjnë romancierët e mesit
të shekullit të 20-të, nga Fitzgerald, Faulkner dhe
Hemingway tek Sinclair Lewis dhe John Steinbeck.
Mund të parashtrojmë të njëjtin argument po të
përsiasim për epokën në të cilën po jetojmë e cila është
e artë për romancat, letërsinë fantastiko-shkencore,
romanet detektiv, të krimeve, misterit dhe tmerrit.
Neil Gaiman është një gjeni i llojit të tij, i cili po
hulumton letërsinë për fëmijë, fantazitë urbane dhe
romanet me vizatime. Dean Koontz përdor tmerrin
në mënyrë të maskuar për të bërë pyetje metafizike
në lidhje me zhgënjimin e botës. “Game of Thrones”
(Froni i shpatave) e George R. R. Martin-it është
një model i krijimeve me imagjinatë të fuqishme i
botëve në epokën e pas-Tolkien-it, ndërsa Gene

Wolfe përdori letërsinë fantastiko-shkencore për të
një projekt letrar me ngjyrime katolike për më shumë
se 30 vjet.
Kini parasysh dy autorët më të shitur që nga
Agatha Christie janë Stephen King dhe J.K. Rowling.
Pas tyre vijnë të gjithë autorët dhe artistët e përfshirë
në zhvillimin e plotë të librave komik në romane me
vizatime: heroi botëndryshues i Alan Moore-it dhe
Frank Miller-it “Jimmy Corrigan” i Chris Ware, Maus
i Art Spiegelman-it, “Persepolis” e Marjane Satrapi-t.
Talenti i tyre shtron pyetjen se pse i lëvrojnë këto gjini.
Kur sheh dikë të ngrejë një libër të përsosur në aspektin
teknik apo një libër komik në nivelin më të lartë të
artit, kjo të bën të pyesësh veten se pse këta autorë
nuk shkruajnë romane ambicioze, pse nuk punojnë
me formën artistike të romanit që kultura jonë ka
punuar për ta zhvilluar në një mjet me finesë, hapësirë
dhe fuqi të jashtëzakonshme për gati tre shekuj. Në
druajtjen tonë për arrogancën e pyetjes, pyetja gjen
përgjigjen e saj.
Robert Heinlein me letërsinë fatanstiko-shkencore,
P.G. Wodehouse me komeditë romantike dhe Rex
Stout me romanet e misterit, asnjëri nga këta mjeshtër
s’do ta kishte problem po t’i thuhej se s’bënte letërsi që
ishte në nivelin e një Nobelisti bashkëkohor si Mann-i.
Kur kemi përshtypjen e diçkaje elitare e cila shpërfill
dallimin midis “letërsisë serioze” dhe “letërsisë masive”,
jemi ne që zbulojmë se nuk besojmë më në fuqinë e
formave të vjetra të letërsisë serioze, mosbesim që nuk
do të ishte pranuar nga shkrimtarët më të mirë të lloji
të dytë të letërsisë në brezat e mëparshëm, nga Arthur
Conan Doyle deri tek Dr Seuss.
Ideja e rënies së romanit nuk është pohim se
ka pasur më shumë gjeni krijuese në shekujt e
mëparshëm ose se kjo gjeni krijuese po e harxhon
vetveten duke lëvruar artin masiv. Përkundrazi,
është pohim se qëllimi i madh i romanit modern
ishte të ri-magjepste kuptimin tonë për botën me
rrëfime të trilluara që vendosin në mënyrë paralele
udhëtimin shenjtërues të shpirtit me udhëtimin fizik
dhe shoqëror të trupit. Qëllimi ishte që të ndërthurte
sërish së bashku realitetet e brendshme dhe të
jashtme të cilat epoka moderne i kishte ndarë. Dhe
ndërsa kultura perëndimore has në pengesa, pa qenë
më e sigurt se problemet e modernizimit mund të
zgjidhen, projekti i vjetër duket pak joreal.
Nuk është romani shkaku pse ne dështuam. Ne
jemi shkaku pse dështoi romani.
The Spectator, shkurt 2020.
Përktheu: Granit Zela
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PËRSE MAKSIM GORKIN
E DËBUAN NGA HOTELI
NË NEW YORK
nga ALEXANDRA GUZEVA
(Russia Beyond)

The Washington times 13 prill, 1906

A

merika e fillimit të shekullit XX ishte një vend
shumë më puritan se sa Rusia. Shkrimtari i
njohur revolucionar befas u ndodh atje në qendër
të një skandali të vërtetë seksual.
Në pranverën e vitit 1906 shkrimtari kryesor
sovjetik dhe “këngëtari i revolucionit rus”, Maksim

Gorki arriti në Amerikë në shoqërinë e një dame,
të cilën gazetat lokale fillimisht e quajtën zonja
Gorkaja, sepse s’kishte si të ndodhte ndryshe.
Por ndërkohë zonja e vërtetë Gorkaja ndodhej
në Rusi duke u kujdesur për të bijën e sëmurë
për vdekje, kurse bashkëudhëtarja e shkrimtarit

ishte aktorja e Teatrit Artistik të Moskës, Marija
Andrejevna, për hir të së cilës shkrimtari kishte
braktisur gruan dhe fëmijët. Një marrëdhënie të
tillë jashtëmartesore të një figure publike, qoftë ky
dikush i ardhur nga Rusia, në Amerikë nuk mund
ta toleronin.
PËRSE SHKOI GORKI NË AMERIKË
Një vit përpara udhëtimit të shkrimtarit, trupat
cariste hapën zjarr mbi një demonstrate paqësore
të punëtorëve. Dita e 9 janarit ka hyrë në histori
si “E diela e përgjakshme” dhe shënoi fillimin e
revolucionit të parë rus. Maksim Gorki atëherë
u shpreh rreptësishtë kundër veprimeve të Carit,
bëri thirrje për lirinë e demonstrimit, gjë që
shkaktoi arrestimin e tij dhe burgosjen më pas në
kështjellën Petropavllovsk.
Për shkak të presionit publik, mes të cilit një
plejadë shkrimtarësh të huaj, Gorkin e liruan. Ai
u fut në partinë social-demokrate punëtore, prej
së cilës dolën më vonë bolshevikët. Megjithatë
në atdhe veprimtaria e tij politike nuk ishte e
mirëpritur dhe, për t’i shpëtuar një arrestimi të ri,
ai vendosi të largohej nga Rusia.

Maria Andrejevna dhe Maksim Gorki në bordin e anijes për në Amerikë

Kolazh fotosh në gazetën New York World: Maksim Gorki
dhe gruaja e tij e vërtetë Ekaterina Peshkova (foto sipër),
Maria Andrejevna (poshtë djathtas), Maksim Gorki
(poshtë majtas)
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Darkë me Mark Tuen

Me porosi të partisë dhe personalisht të
Vladimir Iliç Leninit, shkrimtari niset për në
Amerikë, që të mblidhte para për revolucionin në
Rusi. Socializmi dhe bolshevikët kishin shumë
simpatizantë jashtë. Shkrimtari udhëtoi përmes
gjithë Europës, e cila e njihte dhe e duartrokiste.
Kurse në Amerikë veprimtaria e tij letrare ishte
më pak e njohur, por mysafiri misterioz rus ngjalli
shumë interes tek reporterët dhe figurat e letërsisë.
Kështu Gorki u njoh me Mark Tuenin.

e tij private: “Ne që të dy e konsiderojmë poshtë
dinjitetit tonë të japim shpjegime për këtë çështje.”
Një prej gazetave, The Evening World, citonte
dyshimet e Gorkit se cili mund të ishte burimi i
historisë së tij me dashnoren: “Besoj se ky pisllëk
është frymëzuar nga ndonjë prej miqve të qeverisë
ruse.” Qëllimi i kësaj sipërmarrjeje, me gjasë, ishte
pikërisht për të shkatërruar fushatën e mbledhjes së
fondeve për partinë e punëtorëve dhe mbështetjen
e revolucionit në Rusi.

Gorki dhe Andrejeva mbetën të mënjanuar
nga shoqëria gjatë gjithë gjysmëvitit që ndenjën
në Amerikë. Me gjasë, ky incident i papëlqyer ka
ndikuar dhe në mbresat e Gorkit për këtë vend.
Në esenë e tij “Në Amerikë”, ai e quan Nju Jorkun
“qyteti i djallit të verdhë”, vë theksin tek pisllëku,
mjerimi, “qiell i murrëtyer i mbuluar me blozë”,
shtëpi të zymta dhe triumf i pashpirt i parasë.

PËRSE SHPËRTHEU SKANDALI?
Gorki me bashkëudhëtaren u vendosën në
hotelin Belleclaire në këndin e Broduejit dhe
rrugës 77 (me që ra fjala, hoteli ekziston edhe
në ditët tona). Sidoqoftë, shtypi arriti ta zbulojë
se missis Peshkova (Peshkov- mbiemri i vërtetë i
Gorkit) nuk ishte aspak Peshkova, por Andrejeva,
dhe se shkrimtari nuk ishte divorcuar zyrtarisht
nga gruaja e parë.
Pas një artikulli kushtuar kësaj historie në
gazetën The New York World, çiftin menjëherë…
e përzunë nga hoteli. Përveç kësaj, asnjë hotel
në Manhatan nuk ua hapi derën. Me vështirësi,
Gorki arriti të gjejë strehë te një klub shkrimtarësh
të rinj, në avenynë 5. Më vonë, një çift i pasur,
Prestonia dhe John Martin, e mori Gorkin dhe
Andrejevën në vilën e tyre dhe i shëtitën nëpër
Amerikë.
Reputacioni moral i shkrimtarit u rrënua, por
ç’ishte më e keqja, e pësoi kauza për të cilën kishte
ardhur. Mark Tuen refuzoi ta takonte përsëri,
megjithëse dukej se kishin lidhur një miqësi.
Kurse shumë socialistë amerikanë hoqën dorë
nga sponsorizimi i revolucionit rus. Përveç kësaj,
Shtëpia e Bardhë e anuloi ftesën për pritje.
SI E MORI VESH SHTYPI PËR
ANDREJEVËN?
I tërbuar nga inati, Gorki u shkruajti letra
indinjate gazetave amerikane, duke mbrojtur jetën

Kryeartikujt e gazetave për skandalin e Gorkit

Përktheu Bujar Hudhri

TAKIMI I SHKRIMTARËVE
TË DIASPORËS
PROGRAMI
Pjesa e parë
Regjistrimi i pjesëmarrësve
Fjala përshëndetëse e
Ministrit të Shtetit për
Diasporën, z. Pandeli Majko
Fjala përshëndetëse e
Ministres së Kulturës, znj. Elva
Margariti
Fjala përshëndetëse e anëtarit
të KKD-së dhe drejtuesit të
Katedrës Albanalogjike në
SHBA, z. Gazmend Kapllani
Paneli i parë
Tema: Revistat kulturore në
diasporë
Pjesëmarrës:
Ardian Ndreca (Itali)
Bashkim Shehu (Spanjë)
Luan Topçiu (Rumani)
Rudolf Marku (Angli)
Moderatore: Prof. Dr. Persida
Asllani
Kafe
Paneli i dytë
Tema: Pluraliteti i kujtesave
dhe letërsia
Pjesëmarrës:
Anisa Markarian (Francë)
Durim Taçi (Itali)
Enkel Demi
Stefan Çapaliku
Moderatore: Arta Marku
Lexime autoriale
Tema: Dy pyetje – një lexim
Pjesëmarrës:
Denata Ndreca (Itali)
Griselda Doka (Itali)
Ndue Ukaj (Kosovë)
Thanas Medi (Greqi)
Moderatore: Alda Bardhyli
Dreka

Paneli i tretë
Tema: Letërsi identitare apo
Identitete gjuhësore e kombëtare
likuide?
Pjesëmarrës:
Arben Dedja (Itali)
Anilda Ibrahimi (Itali)
Entela Tabaku (Suedi)
Shqiptar Oseku (Suedi)
Moderatore: Prof. Diana Kastrati
Paneli i katërt
Tema: Udhët e kthimit: lashtësia e
një miti modern
Pjesëmarrës:
Bessa Myftiu (Zvicër)
Flutura Açka (Holandë)
Ismete Selmanaj Leba (Itali)
Virion Graçi
Moderatore: Prof. As. Dr. Lili Sula
Kafe

QENDRA E BOTIMEV E
PËR SHQIPT ARËT E DIASPORËS

Paneli i pestë
Tema: Përkthimi dhe
promovimi i letërsisë shqipe
jashtë vendit
Pjesëmarrës:
Albana Shala (Holandë)
Eleana Zhako (Belgjikë)
Iskra Thoma (Itali)
Livio Muci (Besa Editrice –
Itali)
Moderator: Ben Andoni
Biseda të lira dhe
konkluzione Mimoza Hysa
– Drejtore e Qendrës së
Botimeve për Diasporën
Darka

