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I pari është tingulli, mandej fjala.  Lec Kurti u lind dhe u përkund në djepin e 
tingujve muzikorë të familjes Kurti. I ati, Palok Kurti, krijues i Bandës së parë 
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Nga i ati, Leci trashëgoi talentin dhe ndjeshmërinë muzikore...
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Ditën e enjte, datë 8 tetor, ora 13.00, Akademia Suedeze 
vlerësoi me Çmimin Nobel për Letërsi 2020, poeteshën 
amerikane Louise Glück, me motivacionin, “për zërin e 
saj të pagabueshëm poetik, i cili me bukurinë e rreptë bën 
universale ekzistencën individuale”.
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Afreske të Brendshme: Pyetje dhe 
Përgjigje me Louise Glück

Nga William Giraldi

Intervistë me fituesen e çmimit Nobel në Letërsi 2020

Në librin e saj Përse unë lexoj: Kënaqësia 
serioze e librave, shoqja juaj Wendy Lesser 
flet rreth dashurisë suaj të qëndrueshme 
për misteret e vrasjes dhe, në veçanti, për 
shkrimtarin Mankell.

Mankell-i më lumturon. Misteret e vrasjes 
janë një mënyrë e shkarkimit të mendjes së 
pavetëdijshme tek kërkimi spekulativ, amorf dhe 
ëndërrues nëpërmjet përthithjes së mendjes së 
vetëdijshme në një hulumtim ngacmues. Një nga 
epërsitë e procesit të plakjes është se ju e dini se 
keni lexuar një libër, ose besoni se keni lexuar një 
libër, por në të vërtetë, ju, nuk e mbani mend atë. 
Mbani mend vetëm se e dashuroni. Dhe diku aty 
nga mesi e kuptoni se, në fakt, mbani mend mirë 
të gjitha detajet e subjektit. Është jashtëzakonisht 
e këndshme të lexosh diçka tek e cila ke besim, 
diçka që nuk do t’ju zhgënjejë. Të vetmin zhgënjim 
që mund të provoni është se do t’ju mungojë 
ngazëllimi i zbulimit të vrasësit, por gjithsesi, ky 
është një zhgënjim i vogël nëse dashuroni botën 
që po ndërtohet.

Në lidhje me këtë, Wilkie Collins është i 
pakrahasueshëm – çdokush mund t’i lexojë 
romanet e tij më të mirë me të njëjtën kënaqësi. 
Ai ia kalon edhe Dickens-it në ndërtimin e 
një bote ngjethëse dhe alternative që dikton 
kushtet e veta. A e mbani mend Gruaja e veshur 
me të bardha?

Dhe Guri i hënës, po. Për herë të parë i lexova 
këto libra në vitet e adoleshencës dhe ca herë të 

tjera më vonë. Gurin e hënës e bleva përsëri kur e 
ndjeva se nuk më kishte mbetur më asgjë nga i 
gjithë fiksioni i krimit të disponueshëm. Ndoshta 
do të bëj edhe një përpjekje tjetër. Sigurisht që 
kam nevojë për diçka që do të garonte me iPad-in. 
Më duket se jam në epokën e iPad-it. Nuk e përdor 
për të lexuar. Thjesht shikoj aty gjëra që lëvizin.

Legjioni juaj i të përkushtuarve do të habitej 
po të dëgjonte atë që po thoni për iPad-in tuaj.

Unë u çudita vetë. Deri para një viti nuk kam 
pasur kurrë internet. Ai është diçka tërësisht e re 
për mua. IPad-i mu dha gjatë një sesioni leximi. 
Personit në fjalë i thashë: ‘Mos ma jepni mua këtë. 
Nuk kam për ta hapur kurrë.’ Personi ma dha me 
një farë shtytje, kështu që më ngeli në dorë tek 
ndjeva një lloj përgjegjësie për të. Kështu, u ula 
me të për rreth gjashtë muaj. Dhe pastaj, një ditë 
tentova të përdor Poke app për iPad-in. E dija se 
shumë njerëz e bënin këtë. Mirëpo, nuk ndodhi 
asgjë, ndaj dhe mendova, ‘Dakord, nuk e kam 
këtë dhunti.’ Më vonë e kuptova se më nevojitej 
një pajisje elektronike ndërmjetësuese. U desh 
të kalonin edhe gjashtë muaj të tjerë. Në atë 
periudhë, mbesa ime merrte pjesë në një shfaqje 
televizive, Portokalli është e zeza e re, e cila ishte 
e disponueshme vetëm nëpërmjet streaming. U 
befasova kur mora vesh se, në këtë pajisje të vogël, 
ti shtyp diçka, dhe ja, si për çudi të gjithë ishin aty. 
Në këtë mënyrë. iPad-i u bë miku im i shtratit. Është 
me të vërtetë shumë e llahtarshme, sepse shumë 
shpejt, u dhashë pas tij. Për momentin, iPadi më ka 
uzurpuar vendin e leximit në jetën time. Një pjesë 
e qenies sime më thotë se kjo është e rrezikshme; 

prirja ime ka për tu shpërbërë. Një pjesë tjetër e 
qenies sime më thotë se kjo është eksploruese, dhe 
nëse prirja ime është kaq e brishtë dhe e pasigurt, 
atëherë, ajo nuk është prirje. Në fund të fundit, 
kaloi një periudhë prej dy vitesh, gjatë së cilës 
nuk lexova gjë tjetër veçse katalogë kopshti, por 
gjithçka përfundoi mirë – doli një libër i ri.

Doni të thoni Shpatorja e egër. Jam i sigurt 
se ju jeni e vetmja poete amerikane që ka fituar 
çmimin Pulitzer pas dy vitesh leximi të asgjëje 
tjetër përveç katalogëve të kopshtit.

Atëherë, në këtë përmbushje dëshirash ka diçka 
për të cilën truri im ka nevojë, ndaj edhe unë ia 
plotësoj dëshirën. Dhënia ime pas iPad-it më duket 
kureshtare pafund. Diçka mund të dali prej saj. 
Unë jam oportuniste – gjithmonë shpresoj se do 
të kem përfitim material nga çdo lloj veprimtarie; 
nuk është se kam diçka në mendje dhe se iPad-i 
është burimi. Kjo është thjesht një periudhë 
ëndërrimi, siç është edhe fiksioni zbulues. Të fut 
një farë ankthi, dhe në të njëjtën kohë, të vë në 
punë mendjen. Ndërkohë që mendja vihet në punë 
dhe ankthi largohet, në një pjesë të largët të qenies 
tënde bëhet një punë imagjinare. Jo për të thënë 
se çdo moment kontribuon në krijimin e një libri 
apo të një poeme, por sidoqoftë, nuk mund ta dish 
para kohe se çfarë do të ndodhë. Mos i paragjykoni 
faktorët nxitës. Besoji vëmendjes tënde kudo që të 
ajo të drejtohet.

Një herë më keni thënë në telefon, ‘Ndiqni 
entuziazmin tuaj.’
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Këtë e besoj. Dikur kur jepja mësim, më 

afroheshin gra të cilat ndjenin se nuk duhej të 
lindnin fëmijë ngaqë fëmijët të çorientojnë apo 
të konsumojnë energjitë jetësore nga të cilat lind 
arti. E vërteta është se duhet ta jetosh jetën që të 
jesh në gjendje të bësh punë origjinale. Vepra jote 
do të dalë nga një jetë autentike, por nëse ti i shtyp 
impulset e tua më të zjarrta në shërbim të një arti 
që nuk e ka shpalosur akoma veten, atëherë jeni 
duke bërë një gabim të rëndë. Kur isha e re bëja 
jetën që, sipas mendimit tim, ishte ajo që besohej 
se shkrimtarët duhej të bënin, jetë në të cilën ti 
mohoje botën, dhe, me mburrje, ia kushtoje të 
gjitha energjitë detyrës të së bërit art. Një herë, 
në Provincetown, sapo isha ulur në tavolinën e 
punës; ishte e tmerrshme – sa më shumë që rrija 
në tavolinë pa shkruar, aq më shumë mendoja 
se nga bota nuk kisha hequr mjaftueshëm dorë. 
Pas dy viteve të këtilla, arrita në përfundimin se 
nuk do të bëhesha shkrimtare. Kështu, fillova 
punën si mësuese në Vermont, ndonëse deri në 
atë moment, e kisha kaluar jetën me mendimin 
se poetët e vërtetë nuk japin mësim. Por, punën e 
fillova, dhe në atë minutë që fillova mësimdhënien 
– në minutën kur pata detyrime ndaj botës – fillova 
të shkruaj përsëri.

Katalizatori për Nata besnike dhe e 
virtytshme ishte konflikti juaj me shkrimin, 
dhe pabotësinë.

Po, po i ankohesha motrës për humbjen e 
fjalëve dhe varfërimin e fjalorit tim. I thashë: ‘Si do 
të vazhdoj të shkruaj kur fjalët po i humbas?’ Dhe 
ajo më tha, ‘Do të shkruash për humbjen e fjalëve.’ 
Vetë mendova, ‘Uau, bukur, do të shkruaj për atë 
që nuk kam fjalë, për përkeqësimin.’ Më pas, ishte 
gjëja më nxitëse, një pasuri materiali – gjithçka 
për të cilën isha ankuar përbënte, në fakt, një 
territor të pa eksploruar. Ai ishte katalizatori, siç 
e thoni dhe ju, për të gjithë mundimin – një çlirim, 
një leje. Ideja e shkrimit për mos shkrimin dukej 
premtuese, sepse dija shumë gjëra për gjendjen e 
të mos shkruarit, problemi ishte se ato nuk ishin 
gjëra për të cilat kisha shkruar më parë. Një nga 
përvojat e përpilimit të librit tim të madh me poezi 
që ekzistojnë akoma, ishte një habi e madhe, sepse 
përshtypja ime në jetë, jo shumë e gjatë, është se 
gjatë gjithë kohës unë nuk shkruaj asgjë. Mbeta 
gojëhapur kur krijova atë libër aq voluminoz, 
me rreth shtatëqind faqe. Mendoja, ‘Si mund të 
kishte ndodhur kjo? Kur e shkrova gjithë atë libër?’ 
Gjatë gjithë jetës përshtypja ime ka qenë se nuk 
shkruaja. Sidoqoftë, është e dukshme se shkruaja. 

Gjestet e qetësisë rrinë në pritë kudo te 
Nata besnike dhe e virtytshme, siç janë në të 
gjithë veprën tuaj në përgjithësi, por a është 
konceptimi juaj i qetësisë suaj një lloj iluzioni? 
Një përmbledhje poemash prej shtatëqind 
faqesh nuk është qetësi.

Jo, është e vërtetë, dhe aspak iluzion. Unë kaloj 
dy, tre vite pa shkruar asgjë. Zero. As edhe një fjali 
të vetme. Dhe as poema të këqija që unë i flak, 
as shënime që i shërbejnë poemave. Asgjë. Në 
ato periudha nuk mund ta dish sesa do të zgjasë 
heshtja dhe se kur do ta rikuperosh fjalën. Është 
një skëterrë e vërtetë, dhe fakti se heshtjes i ka 
ardhur fundi në një moment të caktuar më parë, 
nuk do të thotë se qetësia e momentit nuk është 
qetësia përfundimtare përtej së cilës nuk do të 
lëvizësh më, pavarësisht se ti do të vazhdosh të 
jetosh me pafuqinë tënde. Çdo herë është e njëjta 
ndjenjë. Kur nuk shkruaj, e gjithë puna e kaluar 
bëhet një qortim: Shiko se çfarë mund të bëje dikur, 
o jargës patetik.

Më kujtohen këto vargje nga ‘Afrimi i 
horizontit’: ‘Është dhuntia e shprehisë / që 
shpesh më ka zhgënjyer. / Më zhgënjeu, më 
mundoi, pothuajse gjithë jetës.’

A e njihni Iris Murdoch-un?

Ajo është fantastike. Më pëlqen shumë 
humori te Nën rrjet.

E kam lexuar vazhdimisht Murdoch-un para se 
të filloja këtë libër të ri. E rilexoj shpesh të njëjtin 
autor – lexoj një libër dhe pastaj dua të futem 
më shumë në atë botë. Sidoqoftë, Murdoch-un e 
dëgjoj në vargjet që ju sapo i recituat. Më pëlqen 
shumë Princi i zi, Një kokë e këputur, Kalorësi jeshil, 
dhe madje disa të tjera të çuditshme si Një Fëmijë 
fjale. Ka diçka në shkathtësinë e saj, jo ndonjë ton 
që unë normalisht do të mendoja ta imitoja, por ka 
diçka të këndshme në të. Personazhet e saj mund 
të vrasin e dhunojnë, por në të vërtetë, ata gjithë 
kohës mendojnë se ç’të mirë mund të ketë në botë, 
pra, kundërvënie të çuditshme të këtij lloji. Interesi 
i poemave gjendet tek toni në të cilat bëhen 
njoftime të mëdha, dhe jo detyrimisht njoftime në 
vetvete. Njoftimet shqyrtohen me hollësi nga toni, 
i cili i vihet kundër disa prej gjërave që thuhen. 
Nuk bëhet fjalë për një libër në të cilin shpalosen 
të vërteta të ngjashme me parulla.

Ka një farë vlimi të rregullt të cilin mund 
ta diktosh pikërisht nën sipërfaqen e këtyre 
poemave të reja, një zell ndjenjash që e dimë se 
ndodhet aty, siç dimë se planetët e largët janë 
atje - jo sepse ne mund t’i shikojmë ato, por 
sepse ato shkaktojnë një përkulje dhe lëkundje 
të dritës së diejve të tyre. Në këto poema të reja, 
toni, ndjenja, përkulet për të zbuluar vlimin 
nën to. Libri ka një trazirë të durueshme.

Bukur e the, një trazirë e durueshme. Ndodhet 
aty si një sfond, por mua më duket se i gjithë libri 
është gati të lëvizë përtej trazirës, apo atij vlimi, 
siç e thoni ju, në këtë zonë të pazakonshme ku 
ju fluturoni mbi kalë përmes ajrit. Si ndodhi 
ajo?  Ajo që bie në sy në këtë libër është ndjenja e 
ëndërruesshmërisë. Por, ka dy çështje paralele që 
lidhen me qetësinë: njëra është ajo që nuk është 
gjë tjetër veçse çapitja e dhuntisë ose nevoja për 
shprehësi, por ka gjithashtu një heshtje që vjen 
si rezultat i varfërimit, një çapitje në qenësi që 
është rezultat i epokës. Megjithëse kam shkruar 
për vdekjen gjatë gjithë jetës sime, përkeqësimi 
ose dobësimi i fuqive është diçka krejtësisht e re 
për mua. Subjekti është i zymtë, ma do mendja, 
por materiali i ri është gjallërues. Cilësia që ndjej 
fuqishëm në këtë libër është një cilësi euforie, 
pluskimi, teprimi. Është një ndërmarrje e një 
aventure të madhe, që është aventura e tatëpjetës. 
Unë e di se kjo duket si një efekt vetë-kontradiktor, 
dhe sigurisht, do të shfaqet si një fat i trishtuar, por 
tani – për sa kohë që ajo prodhon diçka për të cilën 
jeni krenar, ju i jeni mirënjohës dhe ngazëlloheni 
prej saj.

Keni thënë njëherë se jeta e poetit lëkundet 
midis ekstazës dhe agonisë, dhe se ajo që 
i zbut këto ekstreme është veprimtaria e 
domosdoshme ditore e të jetuarit.

Po. Miq, biseda, kopshte. Jetë e përditshme. 
Është ajo çka kemi. Unë besoj tek bota. E besoj 
atë, që ajo të më japë.

William Giraldi është autori i romaneve Mbaje errësirën, 
botuar në shtator 2014 nga Shtëpia Botuese Norton, dhe 
Përbindësha të angazhuar (Norton, 2011). Ai është redaktor 
fiksioni për revistën AGNI në Universitetin e Boston-it. 

Përktheu: Aristidh Shqevi, Oslo, 08.10.2020
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Lec Kurti, një madhështi e trefishtë

I PARI ËSHTË TINGULLI
nga Uran Butka

I pari është tingulli, mandej fjala.
 Lec Kurti u lind dhe u përkund në djepin e tingujve 

muzikorë të familjes Kurti.
I ati, Palok Kurti, krijues i Bandës së parë në Shkodër, 

njihet si kompozitor i mjaft këngëve qytetare shkodrane si 
“Për mue paska kenë kismet”, “Marshalla bukurisë sate”, 
“Qenke nur i bukurisë” etj. Nga i ati, Leci trashëgoi talentin 
dhe ndjeshmërinë muzikore. Leci i vogël jetonte në botën 
e tingujve, madje i kuptonte dhe i vlerësonte njerëzit  me 
anën e tingujve, tonalitetit dhe ngjyrës së zërave. 

Paloka ia njohu drejtimin dhe e nisi për në vendin e 
muzikës, në Itali. Në vitin 1909, Leci nisi Liceun e Pesaros, 
mandej Akademinë e Arteve për kompozicion në Venecia, 
të cilën e kreu në vitin 1916. Kjo është edhe koha e 
studimit dhe e krijimtarisë muzikore të t. Të gjitha veprat 
e tij muzikore që njohim, mbajnë vulën e kësaj moshe të 
re dhe të kësaj kohe: 1909-1916.

Pas diplomimit, u kthye në Shkodër. Në shtëpinë 
muzikore “Kurti” do të kishte dhomën më të madhe dhe 
pianon më të mirë. Ishte i heshtur, punonte në qetësi të 
plotë dhe askush nuk guxonte kush t’ia prishte qetësinë 
e punës. Sigurisht që studionte dhe kompozonte, por 
kompozimet e kësaj periudhe nuk gjinden. “Në shtëpinë 
Kurti kishte pesë piano, që u shtetëzuan pas vitit 1944. 
më kujtohet fare mirë se, për t’i nxjerrë ato nga shtëpia, 
është dashur të prishej edhe çatia. Një nga pianot ia 
dhanë Radio Tiranës, tjetrën Radio Shkodrës dhe të tjerat 
në destinacione të kësaj natyre”- kujton aktorja e madhe 
Tinka Kurti.

Pushteti i komunist mori nga familja e famshme 
shkodrane të gjithë fonotekën, disqe të panumërta 
me operat e kompozitorëve më me zë të asaj kohe.  Po 
ashtu,  edhe një numër të madh partiturash të t, që 
përbënin krijimtarinë e tij. Të gjitha këto u sekuestruan 
pa ndonjë vendim dhe u hodhën në shtëpinë e kulturës, 
ku u trajtuan pa asnjë kujdes. Një pjesë e tyre humbën. 
Është meritë e familjes Kurti, që në kushte të frikshme, 
ruajti disa dorëshkrime me vlerë që hedhin dritë mbi 
historinë e muzikës moderne shqiptare dhe veçanërisht 
mbi krijimtarinë e t. 

 është shquar dhe ka lënë gjurmë të pashlyera në tri 
fusha: muzikë, diplomaci dhe politikë. Megjithëse në 
diplomaci dhe në politikë punoi e veproi për një kohë 
të gjatë, në fushën e muzikës është “Primo” dhe ka 
krijuar vepra të rëndësishme që mbeten, me vlera të 
padiskutueshme profesionale, që janë themeli i muzikës 
artistike shqiptare. Muzikologu i njohur, prof. dr. Sokol 
Shupo, studiues i veprës së t, thekson se është padyshim 
kompozitor profesionist në historinë e muzikës shqiptare 
dhe vepra e tij është konkuruese. 

Kompozitori 

Krijimtaria e njohur muzikore e t numëron gjithsej 24 
vepra, tetë prej të cilave të papërfunduara. Ne krijimtarinë 
e tij përfshihen vepra të gjinive te ndryshme muzikore: 
opera, sonata, variacione, trio, romanca, , muzikë dhome, 
muzikë korale, muzikë simfonike, kuartete dhe pjesë të 
vogla pianistike etj. 

Në historinë e artit shqiptar,  duhet të zerë vendin e tij 
të merituar. Mjaft më me harresë. Ai është kompozitori i 
Operës së parë shqiptare, kompozitori i së parës sonatë 
për piano, së parës sonatë për violinë e piano, së  parës 
temë me variacione për piano, së  parës romancë 
shqiptare, të parit kuartet harqesh dhe së parës muzikë 
simfonike në historinë e muzikës shqiptare. 

Është babai i kompozicionit shqiptar. Vepra e parë 
muzikore e Kurtit është “Romanca dramatike” e vitit 
1909, për të cilën studiuesi grek J. Leotsakos, shpreh 
dyshime nëse përfaqëson vërtet krijimin e parë te t. Sipas 
Leotsakosit, nje vepër e parë nuk mund të ketë atë qartësi 
ndërtimi, sikurse e ka romanca në fjalë. 

 ka kompozuar veprat: “Gavotte”, në si mazhor, 24 
shkurt 1912; “Scherzo”, në mi mazhor,  17 dhjetor 1913, 
“Scherzo”, në la minor, 12 dhjetor; romancat  “Romanza 
senza parole”, në mi mazhor,  më 9 dhjetor 1913, 
“Preludio”, në la minor, 20 mars 1913; “Andante”, në la 
mazhor, “Presto”, në do minor; “Preludio”, në sol minor, 

11 maj 1914. Veprat për kanto  “Le fronde che vedresti 
rinverdire, romanza, parole di Ada Negri”,  5 dhjetor 1913 
apo “N’amasti mai”, romanza që janë shkruar në Venezia 
më 2 mars 1914. Të tjera krijime të Kurtit janë edhe “Fuga 
me katër zëra”, “Marsh Wied”, klavier, 30 dhjetor 1913, si 
dhe dy partitura për orkestër simfonike, njera daton  më 
10 mars të vitit 1914 dhe tjetra   më 2 prill 1914; “Sonata, 
për violinë dhe piano” në mi mazhor; “Adagio, për violinë 
dhe piano” në fa mazhor; “Allegro un po sostenutto, për 
violinë dhe piano” në la minor; “Non troppo lento, për 
violinë dhe piano”; “Sonata, për violinë dhe piano” në re 
mazhor. Po ashtu, “Sonata, për violinë dhe piano” në re 
minor, Venezia, që datojnë në 15 shtator të vitit 1915, 
“Romanza për violinë dhe piano”, shkruar më 3 shkurt 
të vitit 1914. Krijimtaria e t vijon me të tjera vepra për 
ansamble dhome: ”Trio për violinë, violonçel dhe piano”, 
që mban datën 6 mars të vitit 1914; “Quartetto”, në sol 
minor për harqe, shkruar më 24 prill të vitit 1914;  “Tema 
con variazioni”,  në la minor; “Allegro molto moderato”, 
në do minor, 27 janar 1914, “Preludio”, në Re Mazhor, për 
piano, 20 mars 1914; “Preludio”, 29 janar 1914; “Berceuse”, 
në la Mazhor,  12 janar 1914; “Minuetto”, në la mazhor, 6 
dhjetor 1914, “Preludio”, në sol minor,  20 dhjetor 1914; 
“Sonata”, në do minor,  19 mars 1914. 

Por vepra kryesore është Opera “Arbëreshtja”, Venecia, 
maj 1915, nga e cila kanë mbetur vetëm 11 fashikuj. 
Edhe nga sa ka mbetur, vlerësohet jo vetëm si opera e 
parë shqiptare (deri më sot besohej se opera e parë ishte 
“Mrika” e Preng Jakovës, viti 1959), por edhe si një vepër 
tepër profesioniste me temë shqiptare. 

Leci mund te konsiderohet, pa frikë si kompozitor 
klasiko-romantik. Eshte klasik në pikpamje të formës, 
ndersa deri-diku romantik, për shkak të gjuhës 
harmonike të përdorur dhe shmangies  nga rregullsia e 
principeve formale klasike. Dy vitet e fundit të krijimtarisë 
së tij, 1915-1916, shënojnë dhe vitet e pjekurisë së tij 
kompozicionale. Nga partiturat e vitit 1915 vjen për herë 
të parë në krijimtarinë e tij forma e sonatës (Sonata per 
piano në Do-), e cila të krijon përshtypjen e ndikimit 
bethovenian. Padyshim që në krijimtarinë e t kjo vepër 
shënon dhe pjekurinë e tij krijuese për ta përfunduar 
në vitin 1916 me “Luisa di Charpentier, quadro II”. Kjo 
e fundit dëshmon tendencën drejt romantizmit, si edhe 
njohjen e mirë me krijimtarine e Vagnerit. 

Një nga kompozimet e bukura dhe impresioniste 
të Kurtit është “Hymni Kombëtar”, me tekst të Gjergj 
Fishtës:

                   
Bini toskë e bini gegë
Si dy rrfe’ qi shkojn’ tue djegë…

Ky hymn patriotik, që i ka qëndruar kohës, ndoshta 
është krijuar qysh në vitin 1912, por është regjistruar në 
vitin 1922. Po ashtu, marrshi kushtuar Princ Vidit është 
kompozuar në fund të vitit 1913, kur V. Vidi ishte caktuar 
nga Fuqitë e Mëdha si princ i Shqipërisë, ndonëse nuk 
kishte mbërritur ende në Durrës. Leci edhe me muzikë u 
paraprinte ngjarjeve.

Ishte artist i lindur. Brenda tij ishte edhe kompozitori, 
edhe instrumentisti  (ai luante në disa vegla muzikore), 
edhe poeti, edhe përkthyesi. Ai ka shkruar poemat 
“Kërshëndellat’, “Mbrashtbulli”, “Sikur të mujsha”, “Lula 
Marnesha” dhe ka përkthyer në shqip autorë të mëdhenj 
të letërsisë botërore: Pirandelo, Poe, Gorki, Pushkin, 
Gauthier, Merime, Korolenko etj.

Vepra e tij mbeti e panjohur. Ajo u ndalua, sepse 
autori më vonë u bë diplomat perëndimor dhe politikan 
kundërkomunist.

Diplomati 

Është diplomati me karrierë më të gjatë diplomatike, 
prej vitit 1918 deri në vitin 1939. 

Përse u nda nga jeta muzikore një personalitet shumë 
i talentuar  dhe u përfshi në diplomaci e politikë?

Mendoj se ishte një sakrificë e madhe në dobi të 
atdheut e të çështjes sonë kombëtare. Shqipëria ishte në 
gjendje kritike si komb dhe si shtet. Lufta e Parë Botërore 

e shkeli dhe e shkatërroi. Ajo u bë shësh lufte i Fuqive të 
Mëdha ndërluftuese, por edhe e orekseve gllabëruese të 
vendeve fqinjë. Mjaft ngjarje të hidhura ndodhën edhe 
për faj të vetë shqiptarëve si largimi i Princ Vidit, lëvizja 
esatiste  dhe rebelimi haxhiqamilist. Në mbarim të luftës, 
Shqipëria rrezikohej të copëtohej sërish. Në këto rrethana 
ekzistencialiste, atdhetarët dhe politikanët e shquar të 
Shqipërisë u mobilizuan në një përpjekje madhore për 
të bërë të njohur çështjen shqiptare dhe për ta mbrojtur 
atë me çdo mjet. Një nga këta ishte edhe artisti . Ai e 
ndjeu përgjegjësinë e kohës dhe të vetvetes dhe zgjodhi 
diplomacinë si një armë të fuqishme për të propaganduar 
dhe mbrojtur të drejtat e kombit shqiptar në botë. Në 
këtë vendimmarrje ndikoi edhe koha e internimit të tij, 
bashkë me të atin, në Korfuz, në vitin 1917. Njohës i mirë 
i kulturës dhe i gjuhëve europiane, ai u angazhua në artin 
e diplomacisë për gati 21 vjet me radhë.

Fillimisht si zv.konsull në Bari në vitin 1918, mandej 
në Romë si i ngarkuar me punë i Shqipërisë në Itali. 
Atje ndihmoi emigracionin shqiptar të zhvendosur për 
shkak të luftës. Ruhet në arkivat e Ministrisë së Jashtme 
një rekomandim i Fan Nolit i vitit 1922 për vlerat e t si 
diplomat i mençur, i përkushtuar dhe i ndershëm

Ai zëvendëson Mid’hat Frashërin në vitin 1926 si 
Ministër Fuqiplotë i Shqipërisë në Greqi, ku vijon me 
sukses punën për afrimin e bashkëpunimin ndërmjet dy 
vendeve fqinjë. 

Kulmi i veprimtarisë diplomatike të t është përfaqësimi 
prej tij i Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve 1930-1935. Një 
përfaqësim dinjitoz që e rriti prestigjin e Shqipërisë në 
arenën ndërkombëtare. “ ishte inteligjent, poliglot, shumë 
i kulturuar, njohës i mirë i çështjes shqiptare  dhe i të 
drejtës ndërkombëtare”- thotë diplomati tjetër i shquar, 
Fuat Asllani.

E mbylli karrierën diplomatike si Ministër Fuqiplotë 
i Shqipërisë në Britaninë e Madhe. Vlen të përmendet 
protesta e tij në Radio Londra kundër pushtimit të 
Shqipërisë nga Italia fashiste më 7 prill 1939. Zëri i t ishte 
zëri i parë dhe i vetëm në Evropën mjerane të asaj kohe, 
kur zërat e tjerë të politikës “së madhe” evropiane heshtën 
dhe e pranuan pushtimin.

Gjithashtu,  bashkë me Miss Durhamin, mbrojtësen 
e madhe të Shqipërisë, dhe miq të tjerë të Shqipërisë 
në Londër, protestuan përpara Ministrisë së Jashtme të 
Britanisë së Madhe kundër agresionit ushtarak fashist 
ndaj Shqipërisë si edhe kundër heshtjes së qeverive 
perëndimore për pushtimin e një vendi anëtar i Lidhjes 
së Kombeve.

Në këto çaste dramatike, t i erdhi një ftesë nga “Vatra”, 
që e grishte  në SHBA si kryetar i shoqërisë panshqiptare 
“Vatra”. Por  nuk pranoi. Ai mendoi se në kushtet e robërisë 
të Shqipërisë, atij i takonte të gjindej dhe të luftonte atje 
për lirinë dhe pavarësinë e popullit e të vendit të tij.

Politikani

7 prilli 1939 është dita kur  hyri në politikë. 
U kthye në atdhe dhe u lidh me figurat nacionaliste 

si Mid’hat Frashëri, Jup Kazazi, Zef Pali, Ymer Lutfia, 
Mustafë Dervishi e personalitete të tjera kombëtare.

Në atë kohë, në Shqipëri kishte nisur rezistenca 
antifashiste. Më 8 prill 1939, një ditë pas pushtimit, ishin 
hedhur në Tiranë themelet e organizatës nacionaliste 
“Balli Kombëtar” dhe ishte shpërndarë programi prej 
tetë pikash: “Nacionalizma shqiptare (Balli Kombëtar), 
Shqipëri 1939”. Natyrisht, Leci nuk ishte ndër themeluesit, 
sepse atëbotë ndodhej në Londër. Por, me të ardhur 
në Shqipëri, ai u bashkua me liderët e Ballit Kombëtar 
dhe mori pjesë aktive në organizimin e Ballit Kombëtar 
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për një daulle. Largohemi prej atdheut për të përsëritur 
përpjekjen tonë në vende të tjerë dhe përgatisim udhën 
e shpëtimit të Shqipërisë”- tha Mid’hati. 

Udhëtuan drejt Brindisit, mandej me kamiona ushtrie 
për në Grummo, një kamp përqëndrimi me çadra për 
refugjatë politikë, rrethuar me tela me gjemba dhe roje 
britanike.

Ekziston një foto e kampit të Grummos, ku Mid’hat 
Frashëri, , me flokë të krejtësisht të bardhë dhe Vasil 
Andoni kanë dalë pas telave me gjemba. Pikërisht këtu, 
më 28 nëntor 1944, domethënë gjashtë ditë pas largimit 
nga mëmëdheu, emigrantët politikë shqiptarë kremtuan 
Ditën e Flamurit. Mid’hati u tha që të ktheheshin me fytyrë 
nga Lindja, nga Shqipëria. Të gjithë u kthyen andej… 
Kënduan në kor Hymnin e Flamurit. Mandej foli  Mid’hat 
Frashëri. Ishte e para herë, ndoshta e papërsëritshme 
në historinë e ligjërimit botëror, që dëgjuesit dëgjonin 
me shpinë të kthyer nga folësi, por me fytyrë kthyer nga  
mëmëdheu i tyre! , derdhte lotë mallëngjimi…

Pas tri javësh, emigrantët shqiptarë u vendosën në 
kampin e Santa Farës, në gazermat e ushtrisë italiane 
të Karbonarës. Aty erdhi një përfaqësi e Misionit Aleat, 
ku bënte pjesë edhe Alfred Andoni nga Elbasani dhe 
Asim Jakova nga Shkodra. Misioni u takua me Mid’hat 
Frashërin, n dhe Vasil Andonin.  bisedoi me kolonelin 
Hill që kishte qenë në Shqipëri dhe me të cilin ishte 
miqësuar në Angli dhe i dha atij një mesazh për qeverinë 
italiane dhe britanike për refuzimin e dorëzimit të tyre 
tek guberna e Enver Hoxhës, që i kërkonte me insistim 
si kriminelë lufte.

Në kampin e Reggio Emilias, dita niste me korin 
e mëngjezit, që e drejtonin  dhe Dom Zef Shestani, 
nganjëherë dhe Zef Pali apo Veniamin Deljana. Kori 
fillonte me këngën “Lutje Zotit” dhe vazhdonte me 
këngë patriotike kushtuar Flamurit dhe dëshmorëve të 
kombit: Hysni Lepenica, Safet Butka, Mustafë Dervishi, 
Dom Ndre Zadeja, Besnik Çano, Hamit Troplini, i cili ra 
duke luftuar në Kosovë e të tjerë. Tekstet e këtyre këngëve 
janë përmbledhur nga Mid’hat Frashëri tek libërthi 

“Mallëngjimi”. Mendoj se disa prej këtyre këngëve t’i ketë 
vënë në muzikë , por edhe Dom Zef Shestani, Luan Gashi 
etj. Gjithashtu në konferencat kulturore që mbaheshin 
çdo javë në emigracion në Ditët e Kulturës, ku  mbante 
bisedat për muzikën, siç kujton Seit Demneri. 

Në memorandumin paraqitur Konferencës së Paqes në 
Paris, më 23 korrik 1946, Mid’hat Frashëri,  e Vasil Andoni 
shpjegonin tragjedinë që i solli Shqipërisë propaganda 
komuniste e ardhur nga jashtë, regjimi totalitar i Enver 
Hoxhës, lufta vëllavrasëse e nxitur dhe e drejtuar nga 
PKSH-ja e cila u vu në shërbim të jugosllavëve.

“Po të mos ishte propaganda e ardhur nga jashtë, 
shteti ynë i vogël pranë Adriatikut, do të ishte vendi më 
pak fatkeq dhe, njëkohësisht, më i lumturi i Ballkanit. 
Fatkeqësisht, propaganda në vendin tone u ashpërsua, 
ajo iu bind një logaritjeje të gabuar. Vërejtjet e bëra nga 
Balli Kombëtar, që parashikonte qysh në fillim se kujt do 
t’i shërbente lufta ideologjike dhe aspak patriote, nuk 
patën fatin të merreshin në konsideratë nga ata që ishin 
ngarkuar të bashkërendonin rezistencën aktive. Kështu 
që furnizimet e Aleatëve iu dhanë Partisë Komuniste 
Shqiptare, që u vu në shërbim të Jugosllavëve. Dhe me 
porosi të tyre udhëhoqi luftën vëllavrasëse në Shqipëri, 
e cila nuk u shërbente interesave të vendit dhe Fuqive 
të Mëdha”- shkruhej në këtë memorandum. “Situata 
sa tragjike aq e hidhur e Shqipërisë së sunduar nga një 
regjim i paligjshëm sa totalitar aq edhe despotik do të 
ndryshonte me angazhimin e me përpjekjen e të gjithë 
shqiptarëve brenda e jashtë Shqipërisë, jo me mjete 
dhune, armë e gjak, por me vullnet fisnik dhe mjete 
demokratike, me mbështetjen e vendeve perëndimore 
demokratike.” 

Me këtë ëndërr mbylli sytë përgjithnjë në Romë, në 
shtëpinë e motrës, në dhjetor të vitit 1948. Në varrimin e 
tij morrën pjesë gjithë emigrantët shqiptarë. E përcollën 
për në banesën e fundit  me “Hymnin e Flamurit” të 
kompozuar nga vetë i ndjeri në fillimet e shtetit të pavarur 
shqiptar. E nisi dhe e mbylli jetën me tingujt e muzikës së 
tij të pavdekshme.

në Shkodër. U zgjodh kryetar i kësaj organizate për 
prefekturën e Shkodrës dhe e drejtoi atë deri në fund. 

Përse  bëri këtë zgjedhje?
Së pari, sepse tek programi i “Ballit Kombëtar” i 

shprehur tek “Nacionalizma shqiptare” (1939) dhe 
më vonë, tek “Dekalogu” (1942),  gjeti një alternativë 
patriotike dhe thellësisht demokratike, që përkonte me 
idetë dhe formimin e tij: “Luftojmë për mobilizimin e të 
gjitha fuqive të gjalla të kombit kundër pushtonjësve, për 
realizimin e idealit kombëtar: Shqipëria e shqiptarëve”

Ndërkohë, ai kishte një miqësi e bashkëpunim të 
ngushtë me Mid’hat Frashërin, në mënyrë të veçantë 
kur ishin të dy diplomatë dhe punonin intensivisht për 
çështjen shqiptare. Në gazetën “Flamuri” është botuar 
një fotografi e këtyre viteve me diçiturën kuptimplote “Dy 
miq”.  

Natyrisht, një personalitet i kulturës dhe i diplomacisë, 
i edukuar në një familje nacionaliste dhe i shkolluar e 
formuar në Perëndim, ku studioi, jetoi e punoi thuajse 
për 30 vjet  nga viti 1909 e deri në vitin 1939, nuk mund të 
lidhej me lëvizjen komuniste, që binte ndesh me formimin 
nacionalist dhe idetë e tij demokratike.

Ai ishte i ndërgjegjshëm për udhën që mori. Në ditarin 
e tij, që ruhet në familjen Kurti në Shkodër, shkruan për 
veprimtarinë e vet politike: “Në çështje nderi, nuk njoh 
autoritet tjetër veç ndërgjegjes sime”

Në muajt gusht-shtator 1939 Balli kombëtar u 
organizua, duke krijuar edhe degët e tij nëpër prefektura. 
Më 31 gusht 1939 u themelua dega e Ballit Kombëtar për 
qarkun e Shkodrës, me kryetar n. E shkruan vetë  tek 
revista “Rrobni, o vdekje”: “Asht dita e 31 gushtit 1939, që 
i përgjigjet themelimit të Organizatës “Balli Kombëtar” 
në Shkodër”

Si kryetar i Ballit Kombëtar për Shkodrën, , u kthye 
në një misionar të bashkimit të të gjithë shqiptarëve në 
luftë kundër okupatorëve nazifashistë. Nga veprimtaritë 
kryesore të Ballit Kombëtar në Shkodër ishin demonstrata 
e 26 korrikut 1943 kundër italianëve, ku u vra nga fashistët 
kryetari i Rinisë së Ballit Kombëtar për Shkodrën, prof. 
Mustafë Dervishi, miku e bashkëpunëtori i ngushtë i t, 
lufta e përbashkët e ballistëve dhe e partizanëve kundër 
italianëve në Reç më 30 gusht 1943 e të tjera. Balli 
Kombëtar themeloi e botoi edhe revistën “Rrobni, o liri” 
në Shkodër ku shpalosi idetë dhe veprimet atdhetare 
e demokratike dhe sidomos platformën për bashkim e 
luftë të përbashkët  kundër pushtuesve. Le të përmendim 
shkrimin “Bashkim” të t në revistën”Rrobni, o liri” datë 
2.03.1944, ku ai bënte thirrje për bashkim të të gjithë 
shqiptarëve, pa dallim ideje, në luftën për liri.

Një nga çështjet kryesore të Ballit Kombëtar ishte 
ajo e Shqipërisë etnike, zhvilluar në mënyrë të plotë e të 
institucionalizuar në Kuvendin Kombëtar të Mukjes, 2-3 
gusht të vitit 1943. Ishte fjala për bashkimin në një shtet 
të vetëm të trojeve shqiptare, ku shumicën e popullsisë e 
përbënin shqiptarët, pra, një zgjidhje mbi kriterin etnik 
dhe mbi parimin universal të vetvendosjes së kombeve, 
garantuar edhe nga Karta e Atlantikut.

 Ishte ithtar i këtij parimi dhe luftëtar i vendosur i 
çështjes së drejtë të Kosovës martire dhe i Çamërisë së 
shkombtarizuar e shpronësuar me dhunë, çështje që i 
kishte mbrojtur me argumenta të pakundërshtueshëm 
edhe në Lidhjen e Kombeve.

Janë lapidare fjalët e Lec Kutit : “Ne luftojmë për 
Shqipërinë, as për Shqipëri të Madhe as për Shqipërinë të 
vogël, por për Shqipëri etnike, që nuk pranon suazë as nga 
Lindja e as nga Perëndimi, se suaza e kombit  formohet 
vetëm nga kufijtë e kombit ”  

Kur komunizmi nisi kryqëzatën ushtarake kundër 
Ballit Kombëtar, Legalitetit dhe Krerëve të Veriut, ai ngiti 
zërin kundër luftës së shqiptarëve kundër shqiptarëve. Ai 
mori pjesë në “Lidhjen Shkodrane”, marrëveshje ndërmjet 
Ballit Kombëtar, Legalitetit dhe Bllokut Indipendent në 
nëntor 1944 në Shkodër,  firmosur nga   e Jup Kazazi 
për Ballin Kombëtar, Ndoc Çoba dhe Shefqet Muka për 
Legalitetin dhe  Mark Gjonmarku e Hafëz Ali Kraja për 
Indipendentët,  përkundër mësymjes komuniste sllavo-
shqiptare

Rezistenca e fundit antikomuniste u bë në Shkodër.  
Për t’i shpëtuar hakmarrjes komuniste, por edhe për 

ta vazhduar rezistencën e përpjekjen në Perëndim, një 
pjesë e liderve të Ballit Kombëtar u larguan nga Shqipëria. 
Bashkë me ta edhe .

Ishte ditë e paharruar ajo e 22 nëntorit 1944. Ora 
16.00. Rreth 150 nacionalistë hipën në anije  në brigjet e 
Tivarit. Në heshtje të thellë. Dëgjoheshin veç llapashitjet 
e dallgëve. Para nisjes, Mid’hat Frashëri u ngrit më 
këmbë, mandej gjithë të tjerët. Ishte çasti kur do ta linin 
Shqipërinë, ndoshta përgjithmonë. “Bota duhet ta dijë 
se ne bëmë detyrën karshi atdheut dhe qytetërimit. 
Nuk përpiqemi të shpëtojmë lëkurën, se ajo s’vlen as 
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Tamam në kohën kur po përfundonim 
xhirimet e filmit “Ngadhënjim mbi vdekjen”, 
Kadareja hidhte në treg romanin e tij të dytë 
të titulluar “Dasma”. Vinte pas “Gjeneralit 
të Ushtrisë së Vdekur”, që kishte filluar të 
përkthehej në disa gjuhë të huaja. Filmi 
“Ngadhënjim mbi vdekjen” ishte pritur 
mjaft mirë si nga spektatori, ashtu edhe 
nga kritika zyrtare. Bash për këtë shkak, në 
një ceremoni kombëtare, krahas çmimeve 
për vepra artistike të gjinive të ndryshme, 
Peçi Dados, Gëzim Erëbarës, Feim Ibrahimit 
dhe mua na ngulën në gjoks Çmimin e 
Republikës. Lajtmotivi i muzikës së filmit u 
bë aq i pëlqyer, sa sigla e hapjes dhe mbylljes 
së programeve tingëlloi për shumë vjet, tek i 
vetmi televizion shtetëror shqiptar (RTSH). 
Ishte kompozuar nga Feim Ibrahimi, i 
sapodiplomuar në Institutin e Lartë të 
Arteve, dega e muzikës. Po e filloja mbarë 
karrierën e re, atë të regjisorit. Falë këtij 
filmi, pas një telefonate që iu bë kryetares 
së Lagjes, nga zyrat më të larta të Partisë, 
në fund të dhjetorit të 1967-ës e mora 
autorizimin për një banesë modeste. Një 
dhomë e kuzhinë në pallatin e ri 202 në fund 
të rrugës “Mine Peza”. Kisha pritur për këtë 
banesë shtatë vjet, nga dita e kthimit nga 
studimet e pas katër vjet fejese me pianisten 
Margarita Kristidhi apo Bebi, si e thërrisnin 
të gjithë. Ishte viti që shënoi dhe botimin e 
romanit “Dasma” të Kadaresë. Ndërsa unë 
kërkoja skenar për filmin tim të dytë. Ja, për 
shembull “Dasma” do të ishte një roman që 
mund të përshtatej për një skenar filmi, por, 
ah! Ksenofon Dilo, piktor në Kinostudio, veç 
të tjerash botonte në gazetën “Drita” shkrime 
interesante dhe kishte vendosur ta provonte 
transkriptimin e romanit “Dasma” në skenar 
filmi. Më keq akoma. Dhimitër Anagnosti, 
në kërkim të filmit të tij të dytë si regjisor, e 
kish kopsitur marrëveshjen me Dilon. Do ta 
bënte ai “Dasmën”….

Sikur të mos mjaftonin lavdërimet, që 
po bëheshin nga zyrat e rëndësishme të 
Komitetit Qendror të Partisë, e as elozhet 
në gazetat e revista politike apo letrare të 
kohës për vlerat e romanit, ja ku njoftohemi 
se të nesërmen në mbrëmje, në Klubin e 
Shkrimtarëve dhe Artistëve do të kishte 
një diskutim të gjerë për romanin “Dasma”. 
Salla plot e përplot. Në presidium, Kadareja, 
Fadil Paçrami, sekretar për kulturën në 
Komitetin e Partisë të Tiranës, Kryetari i 
Lidhjes së Shkrimtarëve Dhimitër Shuteriqi 
etj. Diskutantët, njëri pas tjetrit, zbërthenin 
vlerat, novacionet, metaforat e personazhet 
interesante të romanit. Dhe tamam kur 
nuk pritej, del para podiumit Bilal Xhaferri. 
Shkrimtar jo pak i njohur, që kishte ngjallur 
interes edhe ndër ne kineastët. I adresoi 
Kadaresë dhe romanit vërejtje të rënda, 
veçanërisht në kapitujt ku ai e trajton apo 
më mirë e shtrembëron Kanunin, këtë 
Kushtetutë të lashtë që ka rregulluar në 
shekuj marrëdhëniet njerëzore në zonat e 
thella të Shqipërisë. Asnjë duartrokitje nga 
të pranishmit. Habi dhe stepje. Qetë-qetë u 
ul në vendin e tij, diku në rreshtin e tretë. 
Heshtjen e theu Fadil Paçrami. – Ti atje, – foli 
Fadili, pa ia thënë emrin Bilalit, – dil nga salla 
menjëherë. Je i padëshirueshëm për ne. Dhe 
ashtu u bë. Kokulur doli jashtë. Mbledhja 

solemne u zhbë. Sesi shkoi jeta e Bilalit pas 
kësaj, do të duhej një kapitull më vete. Pas 
disa ditësh në oborrin e Kinostudios takoj 
Ksenofonin.

I shqetësuar më njofton se Anagnosti 
ka ndërruar mendje. Nuk do që të jetë 
pjesë e filmit të ri që Ksenofoni ishte duke e 
përfunduar dhe që e kishte titulluar “Përse 
bie kjo daulle” (as “Dasma”, as “Dasmë e 
çuditshme”, as “Lëkura e daulles” dhe 
as “Dasma dhe fantazma”, si e quajtën 
më vonë anglezët në radiodramatizimin 
që i bënë veprës së Kadaresë në BBC-
në e Londrës). Më propozoi të punonim 
bashkë për këtë. Nuk e zgjata shumë dhe 
pranova. Drejtori i Kinostudios, Vaskë 
Aristidhi, e pranoi këtë ndryshim. Për 
Kadarenë romani i dytë, për mua filmi 
i dytë. Ishte shkurti i vitit 1968. U krijua 
shtabi i filmit dhe filloi puna përgatitore. 
Të shtunën e parë të marsit (edhe e shtuna 
ishte ditë pune), mora leje në drejtori. Do 
të martohesha. Pas katër vitesh të gjata 
fejese, në pritje të një banese. Dasmë i 
thënçin. Erdhën nga Korça prindërit e mi, 
kushëriri i babait, Todi Gjata; vëllai i madh, 
Berti, oficer nëndetëseje në Pasha Liman 
bashkë me gruan e tij, Marieta. Vëllai tjetër, 
Vaska, kishte një vit që ishte transferuar në 
Tiranë, si punonjës shkencor në Institutin e 
Gjuhësisë, banonte te ne. Të afërm, vetëm ata 
që jetonin në Tiranë. Të shtunën në mbrëmje 
shkuam për vizitë te Kristidhët. Të ardhur 
nga Maqedonia në vitet tridhjetë, veç Anetës 
e burrit të saj Genci, ishin edhe disa miq të 

familjes Kristidhi. Urimet për martesën tonë 
shoqëroheshin me një gotë raki e ndonjë 
çokollatë. Vetëm kaq. Pas disa orësh erdhën 
te ne për vizitë krushqit e gruas. Edhe se të 
pakta karriget, nuk mjaftonin për të gjithë. 
Të nesërmen, ditë e diel, 7 prill, shkuam të 
merrnim nusen. Dolëm në oborr të vilës dhe 
bëmë disa fotografi. Bebi ishte më e bukur 
se kurrë. Nuk donte të vishte fustan nusërie, 
edhe pse deri në ato momente nuk kishte 
ndonjë urdhëresë që ta ndalonte atë veshje. 
Ashtu e kishte vendosur vetë. Xhaketa dhe 
fundi i bardhë ishin qepur me porosi nga 
një copë e bukur dhe e shtrenjtë, dërguar 
nga dajë Joni, mjek gjinekolog në Selanik. 

Dy taksitë e porositura na shpunë te Kodrat 
e Tiranës, pranë kishës së Shën Prokopit 
për të shkrepur edhe disa fotografi të tjera. 
Ramë të flemë në dhomën e gjumit 3,2 me 
3,7 metra, ndërsa të tjerët në kuzhinën me 
aneks. Të martën filloi “muaji i mjaltit”. 
Në ‘Gazin’ shtatë vendesh të Kinostudios, 
veç meje dhe Bebit, që e ulëm në sediljen 
e parë, u ul edhe Ksenofoni, Todi, Petraqi 
dhe asistenti i regjisë Fehmi Hoshafi. Kur 
mbërritëm në Fier, neve të sediljeve të 
pasme, na ishte shtrembëruar qafa, se 
sediljet e ‘Gazit’ sovjetik, të përshtatshme 
për luftë, ishin anësore. Të nesërmen, “muaji 
i mjaltit”, përfshinte vizitën dhe fotografimin 
e Uzinës moderne të plehrave azotike, TEC-
in e qytetit dhe barakat e vullnetarëve 
të hekurudhës Fier-Vlorë, në Mbrostar. 
Vullnetarë e vullnetare të ardhur nga të 
gjitha anët e Shqipërisë. I fotografonim për 
të gjetur ndoshta ndër ta edhe ndonjë aktor 
për filmin e ardhshëm. Në Mbrostar, edhe 
pse romanin e dija përmendësh, takova një 
shokun tim që kishte studiuar dikur me mua 
në Çekosllovaki. Quhej Agim Pirdeni dhe 
ishte i dërguar i Komitetit Qendror të Rinisë 
në punimet e hekurudhës. Kureshtja ime 
ishte të dija se si ndikon qëndrimi i vajzave 
malësore që në këtë moshë kanë kaluar për 
herë të parë pragun e shtëpisë dhe të fshatit 
të tyre.

– Ç’të të them, Piro. Përpijnë çdo gjë me 
kureshtje. Janë po aq të habitura ashtu si ne 
dikur, kur udhëtonim me vapor, përshkonim 
me tren gjysmën e Europës për të mbetur 
gojëhapur me Pragën magjike. Ja, për 
shembull, në mbrëmje, në atë sheshin aty, 
instalojmë një ekran të madh dhe ato ulen 
në tokë për të parë film për herë të parë. E 
kupton? Për herë të parë. T’i lëmë reagimet 
gjatë shfaqjes, por kur mbaron filmi, tufa-
tufa, me marifet, i afrohen ekranit gjithë 
kureshtje dhe pas pak e hedhin shikimin 
pas tij. Nuk e kuptojnë se ku u fshehën gjithë 
ata njerëz që ishin aty në ekran pak më parë. 
Ekspedita në kërkim të vendeve të xhirimit 
dhe, eventualisht, të ndonjë aktori të teatrit 
të Fierit apo vizitat në Berat në Kombinatin 
e Tekstileve aty, vazhdoi tetë ditë. U kthyem 
në Tiranë. Në mëngjes herët i hipa biçikletës 
për të shkuar në Kinostudio, ndërsa Bebi pak 
më vonë, po me biçikletë shkoi në Institutin 
e Arteve. Pasdite u takuam përsëri në 
shtëpi. Unë i pari i tregova si më pritën dhe 

KUR XHIRONIM 
FILMIN "PËRSE BIE

KJO DAULLE"
Nga Piro Milkani
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më uruan shokët. Pastaj Bebi. Edhe ajo po 
të njëjtat urime nga kolegët e studentët e 
saj. Po rreth orës 11:00 drejtori i Institutit 
lajmëroi degën e muzikës për një mbledhje 
urgjente. Tematika e mbledhjes: “Shkelje e 
rëndë disiplinore nga ana e shoqes Margarita 
Kristidhi Milkani! Çfarë kishte bërë?… 
Ishte paraqitur në punë me dy ditë vonesë. 
Rregullat ishin të qarta: për martesë jepen 
vetëm pesë ditë leje nga puna. Shkelje e 
rëndë e disiplinës në punë. Çfarë do të bëhej 
me të? Ulje në detyrë, dërgim për riedukim 
apo… Varej shumë sesi do të reagonte vetë 
ajo. Pra, si e kuptonte këtë gabim. Si do të 
ishte autokritika e saj. U ngrit në këmbë dhe 
foli shumë shkurt: – E kuptoj gabimin dhe 
e pranoj. Por sinqerisht nuk e dija se leja e 
martesës ishte vetëm për pesë ditë. Ndaj 
ju premtoj: nëse do të martohem një herë 
tjetër nuk kam për ta përsëritur këtë gabim. 
Salla qeshi. Shpëtoi vetëm me një vërejtje 
me paralajmërim dhe prerjen e rrogës për 
dy ditët e vonesës. Pas shkrimit të skenarit 
tekniko-regjisorial, grupi i filmit, 37 gjithsej, 
shto këtu dhe 18 aktorë, u instalua në Fier. 
Rolin kryesor, atë të Xhavitit, ia kisha besuar 
19-vjeçarit Timo Flloko, atë të Katrinës e 
fitoi maturantja e politeknikumit Adelina 
Xhafa. Në rolin e babait të Katrinës zgjodha 
baritonin e shquar Lukë Kaçaj etj., ndërsa 
bashkëpunëtor shkencor, Fehmi Hoshafin. 
Bert Minga, i porsadiplomuar në degën e 
aktrimit, jo vetëm që interpretoi më së miri 
rolin e gazetarit, po gjeti kohë të dashurohej 
me një nga pesë “malësoret”, shoqe të 
Katrinës. Me Irenën. Falë këtij filmi, nga 
martesa e Bertit me Irenën, lindi Aulona. 
Ndërsa unë prisja të lindej djali im i parë, 
Eno. 86 Kur filmi përfundoi, pasi kaloi gjithë 
filtrat e kohës, këshill artistik, komision nga 
Ministria e Kulturës e Komiteti i Partisë, 
vizionimin nga kolektivi i Kinostudios e 
kaloi me sukses edhe provimin më të rëndë: 
shikimin e tij, atje ne Bllok, nga shefi i madh 
i propagandës, Ramiz Alia. Edhe Kadareja 
nuk doli i zhgënjyer.

– Është filmi më i çuditshëm i “Botës 
së Tretë”. Dukshëm bënte dhe humor me 
teorinë e Mao Ce Dunit, që e ndau botën 
në tri pjesë (si të ishte një tortë e madhe): 
në botën kapitaliste, në atë revizioniste 
(Bashkimi Sovjetik dhe satelitët e saj në 
Europën Lindore) dhe në Botën e Tretë (Kina 

në vend të parë, vendet e paangazhuara të 
Azisë, Afrikës e Amerikës Latine e, natyrisht, 
edhe Shqipëria). Ismail Kadare, Adelina 
Xhafa (Katrina), Piro Milkani dhe Ksenofon 
Dilo, në setin e xhirimit në Kinostudio, 
1978. 87 Laboratori i filmit, në Kinostudio, 
prodhoi urgjentisht 26 kopje të filmit që u 
shpërndanë në gjithë rrethet e Republikës. 
Edhe shtypi nuk po e priste keq. Kënaqësi. 
Po tamam atë ditë, kur e shoqërova gruan 
time në maternitet për të lindur, në 
Kombinatin e Autotraktorëve, kryeministri 
i vendit, Mehmet Shehu, bashkëbisedonte 
me punëtoret sesi po shkonte puna me 
prodhimin e traktorit të parë shqiptar. 
E pikërisht në atë moment, një punëtor, 
anëtar i grupit të kontrollit punëtor (të 
tilla grupe kontrollesh kishin lindur në çdo 
ndërmarrje të vendit) e pyeti kryeministrin 
e tij nëse kishte pasur rast ta shikonte filmin 
e ri që po shfaqej në të gjitha kinematë e 
Shqipërisë. Kur ai i tha se ende nuk e kishte 
parë, atëherë punëtori i thotë se në film 
ka disa shfaqje të rënda ideore që bien në 
kundërshtim me orientimet e Partisë.

– Po ç’janë këto shfaqje? – e pyeti 
kryeministri – Po ja, në atë film ka një 
skenë dasme në një barakë vullnetarësh 
të hekurudhës Fier-Vlorë. Ajo malësorja 
martohet me një montator dhe ata të filmit, 
pa një pa dy e veshin atë nuse me vello. A nuk 
janë këto shfaqje të mentalitetit borgjez? 
Pasi u mendua një copë herë kryeministri, 
i thotë atij:

– Po ju, pse rrini duarkryq? Shkoni 
atje në Kinostudio dhe u tregoni atyre se 
si bëhen filmat. Lajmi u përhap në qytet 
si kolerë. Në të gjitha gazetat e kohës, 
në këndin e rubrikës kulturore, shkrime 
rënduese. Gazetari më i zellshëm doli ai i 
gazetës “Luftëtari”, M. Shehu quhej. Përveç 
mendimit të punëtorëve të Kombinatit, 
shtoi edhe ca “thagma” të tjera për shfaqjet 
e huaja në film. Gruaja ime, Margarita, pati 
një lindje të vështirë me Enon. Kështu që 
mjekët e këshilluan të qëndronte edhe disa 
ditë në maternitet. Mua më ishte përmbysur 
bota. E, megjithatë, çdo ditë shkoja te 
trotuari i maternitetit që të shihja atë dhe 
krijesën tonë të përbashkët. Në dritaren 
e katit të katërt shfaqej Bebi e lumtur me 
Enon e vogël. Më duhej të luaja “babanë e 
lumtur”. Në maternitet nuk shkonin gazetat 

as lajmet e fundit të pazarit. Një ditë, duke 
u larguar nga materniteti, filloi një vesë 
shiu pranveror. Ecja kuturu, këmbët më 
çonin drejt qendrës së qytetit. Një burrë me 
çadër, më afrohet dhe ma fut kokën poshtë 
saj. Të nesërmen, në hollin e Kinostudios, 
erdhën ata, kontrolli punëtor i Kombinatit 
të Autotraktorëve. Takim i akullt me mua. 
Më thanë se donin ta shikonin edhe një herë 
filmin. Ishim të përgatitur për këtë. Filmi 
ishte vendosur që më parë në ingranazhet 
e aparatit të projeksionit në sallën e vogël 
të projeksionit. Gjatë shfaqjes, heshtje varri. 
Kur u ndezën dritat e sallës, i pari e mori 
fjalën ai, më i zoti i të gjithëve. I kam harruar 
me kohë emrat e tyre, po emrin e atij e mbaj 
mend akoma. Quhej Harilla.

– Po si ka mundësi, mo shoku Piro, të 
biesh në gabime të tilla? I pezmatuar sa 
s’ka, mundohesha t’u shpjegoja se fustani i 
malësores Katrinë, nuk ishte fustan dasme, 
po një copë gri e çelët terital, prodhim i 
Kombinatit të tekstileve. Se ajo copë e vogël 
fare nuk ishte vello, po një copë tyl i bardhë. 
Se gjatë gjithë filmit Katrina dhe shoqet e saj 
ishin të veshura me kominoshe. Si të bënim? 
Ta martonim me kominoshe? A nuk duhej të 
ishte pak më ndryshe ajo që po martohej me 
Xhavitin? Asgjë nuk i bindi. U larguan gati 
të zemëruar. Ishte ditë e diel. Duke shëtitur 
si të shastisur rrugëve të Tiranës, kujtonim 
atë që na thoshte Kadareja: “Nuk e kanë 
me juve. E kanë me mua. I bien deriçkës 
që të dëgjojë dera. Më besoni!”. Beso-
beso, po ne do ta hamë. Kaluam diagonal 
“Parkun Rinia”. Ajo e diel marsi kishte një 
diell përvëlues. Apo ndoshta kështu na 
dukej ne. Ora e sahatit të madh të qytetit 
shënonte 14:30. Dhe ja ai. I ulur në një stol. 
Ishte Dhimitër Tutulani. Vëllai i dëshmorëve 
të Beratit, Margarita dhe Kristaq Tutulani. 
Tip kontrovers. Llafazan i pashërueshëm. 
Nuk e zgjati, po na priti me të parat. – Hë 
mo ju. Pse sorollateni kot më kot? Apo bëni 
sikur nuk dini gjë? – Çfarë të dimë? – e 
pyeti Ksenofoni. – Atë mo, atë mbledhjen 
që do bëhet nesër në Pallatin e Kulturës… 
nesër pasdite në orën pesë do bëhet një 
mbledhje e madhe për ju. Do ju kritikojnë, 
pastaj ju do bëni kot fare autokritikë po 
vendimi njëlloj është marrë. Do shkoni për 
riedukim në gjirin e klasës punëtore. Ikni 
tani se ma prishët qetësinë. Po kjo pikë e 

zezë! Ku i di ky i marrë këto gjëra?… Po sikur 
të jetë e vërtetë? Filluam të shqetësohemi. 
Pastaj na u kujtua Dragush Goxhi. Për disa 
vjet kishte punuar në Kinostudio, por më 
vonë e transferuan në Pallatin e Kulturës. 
Dragushi po, ai duhet të dinte diçka. Si të 
bëjmë? T’i shkojmë në shtëpi? Po sikur të 
jetë blof, pse ta shqetësojmë në këtë orë të 
papërshtatshme? Të dalë ku të dalë. Kush 
pret deri nesër. E dinim se ku banonte. Të 
bulevardi “Stalin”, tek ato palaçinat karshi 
farmacisë. U ngjitëm në katin e tretë dhe i 
ramë ziles. Pas pak Dragushi e hapi derën. 
Dukej se i kishim prishur gjumin e 
pasdites. I ngrysur na pa në sy.

– Dragush! Na fal për shqetësimin, po 
takuam para një ore një budalla dhe seç 
na tha diçka për një mbledhje që do bëhet 
nesër në Pallat. Heshtje… Na shikonte dhe 
nuk fliste… po mendonte…

– Kush budalla jua tha?
– Ai bre, Dhimitri, Dhimitër Tutulani. 

Këtë herë heshtja ishte më e gjatë. Nuk i 
lëvizte asnjë muskul i fytyrës.

– Kështu na thanë dhe ne… po dje 
pasdite na lajmëruan: “Mbledhja anulohet. 
Ditën e mirë!”. Nuk dinim ç’të bënim. Të 
gëzoheshim? As që bëhej fjalë. Po edhe të 
mërziteshim, nuk kishte tashmë arsye. Filmi 
vazhdoi të shfaqej edhe për disa kohë në 
kinematë e Shqipërisë. Shtypi nuk u mor më 
me atë film. As për mirë, as për keq. Vetëm 
shumë kohë më vonë e zbuluam sekretin. 
Ksenofoni kishte në Komitin Qendror të 
Partisë burrin e kushërirës së parë. Ato që 
Mehmet Shehu i kishte thënë në Kombinat i 
shkuan në vesh edhe Ramiz Alisë. Nuk ishte 
Mehmet Shehu ai që pasi kishte parë në 
Berat ekspozitën e një piktori me mbiemrin 
Shelegu dhe kishte bërtitur: “Çfarë shelegu 
ky more?!!! Me këto piktura ky është ujk”. 
Dhe Shelegu shkoi për riedukim. Po tani? 
Ta linte prapë në dorë të tij? Goditja e filmit 
e cenonte indirekt dhe atë, sekretarin e 
Komitetit Qendror dhe anëtarin e Byrosë 
Politike. I shkoi në zyrë direkt atij të madhit, 
Enver Hoxhës, dhe u ankua se shoku 
Mehmet po ndërhynte në punët e sektorit 
të tij. Enver Hoxha i dha të drejtë. – Nuk 
kemi se çfarë t’i bëjmë. Ashtu është 
ai. Nganjëherë edhe rrëmbehet. Po ti 
vazhdo në punën tënde.

Ismail Kadare, Adelina Xhafa (Katrina),  Piro Milkani dhe Ksenofon Dilo, në setin e xhirimit në Kinostudio, 1968
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Gëzim Aliu, (1977), shkrimtar e studiues 
i letërsisë shqipe në Prishtinë, është 

emër i ri që tingëllon mirë në skenën 
intelektuale e letrare shqiptare. Autor i dy 
monografive shkencore, i tre romaneve dhe 
një përmbledhjeje me tregime, G. Aliu duket 
se ka mbritur radhën e protagonistëve 
me punë, talent e përkushtim. Ndërsa 
angazhimet e tij të deritashme në kërkimin 
shkencor priren ndaj autorësh të njohur, 
ndaj vlerash të shquara: “Diskurset e ideve 
në prozën e Kadaresë” (studim, 2007) dhe 
“Romanet e Ismail Kadaresë, 1963-1990, 
retorika e tekstit dhe narracioni”, (2016, 
monografi, çmimi Vjetor Kombëtar), 
krijimtaria e tij letrare ecën në rrugën e 
saj të mëvetëshme, pak ose aspak e rrahur 
në traditën tonë. Romanet “Në klubin 
e të shëmtuarëve” (2009, çmimi Vjetor 
kombëtar), “Katedralja pa kryq” (2014), 
“Gosti në fund të vjeshtës”, (2017) dhe 
libri me tregime “Libri i fundit” (2012) 
janë sfidë e madhe për autorin e ri në 
shtegëtimin shpirtëror e mental drejt 
andjes e mendjes së lexuesit të ‘vjetër’ e 
shijes tmbizotëruese: është letërsi atipike 
në kuptimin përmbajtësor të fjalës. Nëse në 
agimet e saj letërsia shqipe ishte kryesisht 
didaktike-atdhetare; nëse më vonë u bë 
reflektim e shprehje vetjake e mëtimeve 
grupore e klasore, e problematikave sociale, 
e rrëzimeve e mëkëmbjeve ditore të njeriut 
të zgjedhur si personazh; nëse letërsia 
jonë aktualizoi mitet, përditësoi e rifiguroi 
krenueshëm historinë, ajo, jo shpesh ia 
ka dalë të sinkronizohet me  zhvillimet 
kulturore kontinentale, jo shpesh ia ka dale 
të jetë letërsi emocionalisht e fuqishme, 
konceptualisht befasuese/orig jinale, 
estetikisht e arrirë; e ka pasur të dobët pulsin 
realist, nëse e masim edhe sipas poetikës së 
realizmit kritik. Falë edhe kushteve jashtë-
letrare, nuk e ka pasur mundësinë të zhvillojë 
mjaftueshëm elementë e topikë të satirës 
sociale e politike, të groteskut, të blasfemisë 
laike, të stigmatizojë ligjërimet demagogjike 
e dështimet vetjake&shoqërore. Në pjesën 
më të madhe të saj letërsia shqipe është 
letërsi e afirmimit të vlerave etiko-morale, 
letërsi e afirmimit lavdërues të së kaluarës 
historike e njerëzve të mëvetshëm; është 
letërsi e pathosit kolektiv e politik, letërsi 
e hiperbolës e jo e vëzhgimeve të imëta, të 
mprehta, mikroskopike. Jashtë vëmendjes 
së saj kanë qenë përgjithësisht etapat e 
dakadencës, segmentet e zhgënjimeve, 
krizat komplekse etnike e individuale; 
krizat e dilemat e thekshme morale e 
botëkuptimore po ashtu nuk kanë bukë e 
përditëshme për pjesën më të madhe të 
shkrimtarëve tanë të traditës. Shkrimtarët 
tanë tradicionalisht kanë dashur ta gjejnë 
të bardhën dhe të bukurën edhe aty ku 
vështirë se ato mund të ishin, shkrimtarët 
tanë të traditës nuk kanë parë njollat e 
zeza të realitetit dhe të shëmtuarën e 
shtruar këmbëkryq mes nesh. Përjashtim 
fatlum përbëjnë në këtë galeri kronologjike 
romanet “Dr. Gjëlpëra”, (Faik Konica), 
“Gomari i Babatasit”, (Gjergj Fishta”, “Vdekja 
me vjen prej syve të tillë”, (Rexhep Qosja), 
“OH” (Anton Pashku), “Odin Mondvalsen”, 
(K. Trebeshina), “Ata të dy e të tjerë”, (K. 
Kosta) dhe një  sërë veprash të shquara të 
I. Kadaresë si: “Viti i mbrapshtë”, “Pallati 
i ëndërrave”, “Qorrfermani,” “Piramida”. 

Në këtë tipologji shkrimore  mund të 
klimatizohemi me natyrën krijuese të Gëzim 
Aliut, dëshmuar në romanet e tij: letërsi e 
groteskut, letërsi e alegorisë dhe humorit të 
zi, dekriptim estetik i tiranive dhe utopive…

* * *
Rrëfimin romanor G. Aliu e mbështet 

në ecurinë psiko-fizike të protagonistit të 
tij. Dhe protagonistët e tij, rrëfimtari, te “Në 
Klubin e te shëmtuarëve” dhe Cen Berisha 
te “Gosti në fund të vjeshtës” janë individë 
të nëpërkëmbur nga rrethanat e trashëguara 
dhe nga sistemi i ri marrdhënieve njerëzore 
që po kristalizohet me shpejtësi dhe 
shkujdesje dëshpëruese. Pra, janë vepra 
të strukturuara rreth anti-heroit, ose me 
heroin e humbur si përfaqësues i heshtur 
një gjenerate të re, përkundur me ëndërra 
e synime ambicioze. Heroin  e humbur, të 
margjinalizuar nga rrethanat e pa volitëshme 
historike e familjare, të denatyruar nga pesha 
e strukturave shtetërore totalitare, aq dhe 
nga dobësia vetjake, brishtësia psikologjike - 
e gjejmë shpesh në romancierë të Shqipërisë 
të pas viteve nëntëdhjetë; heronj që nuk kanë 
besim te vetja, heronj që kanë përçmim 
për veten, përçmim për të shkuarën e tyre, 
skepticizëm tëhuajsëim emocional me të 
tashmen. Të ndodhur dikur mes një shoqërie 
të indoktrinuar a grupi klasor antagonist, ata 
lloj heronjsh nuk kanë mundur të ndërtojnë 
marrdhënie të dyanëshme me kohën, me 
perspektivën, duke penguar njëherësh 
integrimin dhe distancimin mes gjindjes së 
përgjithëshme, kaotike. Pasiguria, dyshimi, 
ndjenja e përndjekjes dhe e ligështimit 
fizik i shoqëron organikisht protagonistët 
e romaneve shqiptarë të pas viteve 
nëntëdhjetë. Sendërtimi i një bote të tillë 
romanore përbënte një zhvillim të pritshëm 
e të përligjur deri diku në Shqipërinë post-
diktatoriale, nga autorë që e kishin kaluar 
një pjesë të rëndësishme të jetës nën 
totalitarizëm; por, në Kosovën e pas-luftës 
çlirimtare, në Kosovën e mëvetësuar si 
shtet, me ëndërra dhe ambicie përtëritjeje 
etnike e individuale, në Kosovën rinore që 
nga treguesit demografikë të popullsisë deri 
te institucionet e rithemeluara të vlerave 
shpirtërore&morale&material – perspektiva 
e përmbysur, rrëfimet groteske për masat dhe 

individët e shquar mes masave/turmave, do të 
tingëllonin të parakohshme, të pavolitëshme, 
sipërmarrje për të cilat romancieri nuk mund 
të shpresojë mirëkuptim të tërësishëm, aq 
më pak – nuk mund të presë nga lexuesit 
masiv përqafim të vizionit të tij artistik për 
epokën dhe bashkëkohësit. Por G. Aliu nuk 
është kujdesur për të qenë i pëlqyeshëm duke 
përdorur penelata zbukuruese, duke hedhur 
nota artificiale të optimizmit e të glorifikimit 
në romanet e tij të parë; jo, më tepër ka 
dashur të shkojë në embrionin e dukurive 
dhe të individëve për të kapur e kuptuar në 
gjenezë zhvillimet e mundëshme të vendit 
të tij,  të gjeneratës që ka radhën në skenën 
e kohës t’ia japë vendit zërin e fizionominë 
e saj. 

Në romanet “Në Klubin e të shëmtuarëve” 
dhe “Gosti në fund të vjeshtës” nuk kemi 
heroin e përhumbur, të ngatërruar me hijen e 
tij dhe me hijet e shtresëzuara në pavetëdijen 
e tij. Gëzim Aliu nuk shkruan roman të 
heroit a antiheroit të konservuar. Me mjetet 
shprehëse të groteskut, ironisë, humorit 
të zi ai mishëron estetikisht struktura të 
rëndësishme të shoqërinë bashkëkohore, por 
edhe mospajtimin dramatik të individit me 
të parathënat e fatit, konfliktin me shoqërinë 
dhe barrierat e shtuara të saj.  Heronjtë e tij 
të humbur shfaqen si njerëzs të rinj në një 
botë të re; ata tregohen të vendosur, veprues 
në një botë që sa ka nisur të kristalizohet e 
të kanonizohet, njëkohësisht. Protagonisti 
i  “Në klubin…” tregohet i paepur deri në 
fund për t’u integruar në Klub, Klubi - si 
Olimpi modern për egoistët dhe garuesit 
heterogjenë; pavarësisht Kokërrës së Zëzë, 
një kumt viziv që e ndjek dhe e përndjek 
këmba – këmbës, ai nuk resht përpjekjet e tij: 
përshtatet, kundërshton, komploton, futet 
në ambiente e sipërmarrje të rrezikëshme, 
finalizon duke e shprazur mllefin dhe 
zemërimin. Protagonisti i Klubit e nis 
rrëfimin për veten me përkufizimin shpotitës, 
blasfemues: Unë jetoj në një banesë që gjendet  
në një lagje të skajit verior të kryeqytetit. Lagjja 
doherë emërtohej sipas një partizani të vrarë 
në Luftën e Dytë Botërore, kurse tash mund të 
quhet “bërllokhane”…( f.5)

Pasi e vren se bota e vogël në të cilën po 
rritet e po abiemtohet nuk e ka bukurinë 
në rendin e vlerave themelore, pasi e vren 
se shëmtia dhe antivlerat janë formula 
të mbijetesës e të suksesit në xhunglën 
qytetëse, ai dëshiron ta thotë fjalën e vet. 
Në finale e gjejmë si fitimtar, e ka dhënë 
grushtin e tij në zemër së së keqes, e ka 
hequr qafe, mbase përkohesisht sinonimin 
e së keqes, botën e padëshiruar e cila po 
ia cënonte ekzistencën, thelbin njerëzor: 
Kutinë e teledirigjimit e mbaja lehtë, butë, 
si të ishte letër dashurie që premton shumë 
lumturi. Dola nga ai vend, vrapova, u futa pas 
një kontenieri bërlloku që tymoste nga pak 
dhe kundërmonte flliqtë, shikova kah dyert 
e ndërtesës së Klubit ku roja mundohej ta 
thërriste dikë me aparatin e tij të komunikimit 

dhe e preka sustën e kuqe. I pari eksplodoi 
kati përdhes, duke bërë zhurmë të thekëshme, 
pastaj shkatërrimi I shoqëruar me spirra 
zhamash, flakë e tym vazhdoi shpejt deri 
në katin e lartë, atë që përpiqej ta shponte 
qiellin. Kur flakët e përfshinë çdo gjë, atëherë 
ndërtesa u shkërmoq dh era poshtë, mbushi 
oborrin duke thyer e mbuluar pishat e pemët 
e tjera dhe krijoi një grumbull të madh që 
ngjante shumë me bërllokishten e lagjes sime. 
Nga maja e bërllokut të sapoformuar filloi të 
vijëzonte drejt qiellit një hollimë tymi, pastaj 
filloi të rritej, të trashej, të nxihej, të mërrolej 
dhe më në fund u bë shtëllungë, shtëllungë 
e zezë që e mbuloi qytetin krejtësisht. (“Në 
Klubin…” , f291-292)

Romani i mësipërm e ka një rrëfim të 
imtësishëm për jetën në Kosovë, për jetën 
e dikurshme në fshat dhe për jetën e re 
në qytet. Fëmijëria, familja e zgjeruar me 
xhaxhallarë e të afërm, vëllazëria, shoqëria 
e ngushtë në fshat e në qytet si dhe kategori 
të tilla si martesa, dashuria, nderi, nuk jepen 
me tone të ndezura idilike, përkundrazi.. 
Kurse romani “Gosti…” diskursin letrar e 
përqëndron në dilema krijuese-intelektuale. 
Cen Berisha, protagonisti i “Gosti….” nuk 
e ka rrugëtimin e hollësishëm nga fshati 
në qytet, nga qyteti në Shehrin e Madh 
(Kryeqytet) sikurse protagonisti i romanit 
“Klubi…”; ai është në ballafaqim me krijesën 
e vetë letrare/artistike, është në dilemë me 
dorëshkrimin e tij i cili nuk po rritet, nuk po 
bëhet roman. Me tregimin e dikurshëm “Një 
njeri i zakonshëm” protagonisti Cen Berisha 
e ka fituar një çmim letrar kombëtar, por 
ai tregim nuk e dëshmonte fare autorin 
e tij, jetën, Kosovën, historinë, dramën e 
përbashkët. Pas epigrafit-motos autoriale: 
Jeta është rrëfim… i shkatërruar… bërë copë-
copë brutalisht.. Nuk mund të jetë ndryshe! 
-rrëfimi nis me po këtë frymë vetëgjyqësie 
krijuese: Cen Berisha e shikonte qiellin nga 
ballkoni dhe shpresonte që atë natë nuk do 
të binte shi. Kështu kishte lexuar edhe në 
internet: shanset për shi ishin diku rreth 
dyzet për qind. Qielli ështe mbushur me re, 
por nuk do të bjerë shi, tha me vete dhe u fut 
Brenda. Ai e kishte vendosur që atë natë ta 
digjte dorëshkrimin, në kopësht, aty midis 
ushtarëve të vdekur. (“Gosti…”, f.7)

Planet e gjakimet e Cen Berishës 
shkojnë paralel me gjendjen sociale; të 
dy, individi dhe shoqëria janë përkrah në 
shtegëtimin e tyre nëpër një të tashme pa 
cilësi, pa shpresë, pa vlera të spikatura, pa 
bukuri, pa dashuri e respect për të bukurën. 
Edhe ky hero e bën kryengritjen e tij, ndahet 
dhunshëm nga faktorët dhunues, përpiqet 
ta shembë, ta shpërthejë kafazin e ri në të 
cilin e ka kyçur liria pa standard, pa modele 
të admirueshme humanizmi e vlerash: 
Fantazmat nuk digjen, do të thonë. Ceni e 
shikoi dorëshkrimin që e mbante në duar. I 
djegur anash. I nxirë. I lagur. I dredhuar. I 
thyer. Ishte prapë aty. Unë duhet të ik. Puna 
ime mbaron këtu. U ngjita shkallëve ngadalë 
dhe u futa në dhomën e madhe. Tablosë i ishin 
djegur lulet, degët, trungu, duhet t’i digjen dhe 
rrënjët, mendova. Ia nxorra rrënjët. Flakët 
filluan menjëherë të lodronin mbi to. Ktheva 
edhe një herë kokën nga dritarja dhe shikova 
jashtë. Ceni, me dorëshkrimin në duar 
qëndronte si statujë duke shikuar zjarrin e 
madh që kishte ndezur. Si një statujë e zezë 
nën shi. (“Gosti…” , f.226)

Në romanet e Gëzim Aliut nuk fabrikohen 
heronj dhe idhuj, nuk evokohen lartësi 
vlerash etno-kulturore, por i bëhet kritikë 
radikale kulturës së re, pseudokulturës, 
dhunës, bërllokut e vulgaritetit. Tiranët e 
rinj, të përditshëm, jo dhe aq të dallueshëm 
nga sytë e zakonshëm, bëhen të dukshëm 
e të qartë nëpërmjet rrëfimit kontestues 
romanor, nëpërmjet groteskut dhe fqinjëve 
të tij. Autori nuk lyp simpati, nuk bën 
kompromis me pritshmëritë e lexuesëve të 
tij të mundshëm; estetikisht ai demonton 
antipatiken, të pavlerën, të shëmtuarën 
tonë të përbashkët. 

(Shënime për “Në klubin e të shëmtuarve” dhe “Gosti në 
natën e fundit të vjeshtës” - romane nga Gëzim Aliu.)

DEKRIPTIMI ESTETIK 
I TIRANIVE 

Nga Virion Graçi
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Arti në vetvete është blasfemi, guxim 
për të shkelur kufijtë e shoqërisë dhe 

të kohës së caktuar, guxim për të zhbiruar 
të mirën dhe të keqen, të ndaluarën dhe të 
paparashikuarën, të bukurën dhe të keqen, 

moralin dhe perversitetin, për të zbuluar 
kufijtë e rij të çdo kategorie të mësipërme. 
Poetika e Rita Petors është blasfemi filozofike 
dhe poetike. Është një kërkim i guximshëm 
artistik në koshiencën dhe subkoshiencën 

e njeriut. Poetja ka meritën artistike, që 
nuk e ndan subkoshiencën nga koshienca, 
siç kanë bërë shumë poetë e shkrimtarë, që 
unikalizojnë subkoshiencën. Poezia e saj 
e zbërthen dhe e trajton subkoshencen si 
pjesë të identitetit shpirtëror të njeriut, të 
ekzistencës së tij trupore e shpirtërore, në 
një lidhje ombelikale me koshiencën.

A është gati shoqëria, norma apo kodi 
bashkëkohës ta pranojë këtë? Arti nuk 
bën kompromis dhe poetja krijon botën e 
saj poetike të pacak në një tunel kërkimi 
artistik tokësor dhe kozmik, ku sheh vetëm 
yllin polar të shpirtit dhe të mishit. Ajo ka 
një vizion fantastik shekspirian apo eskilian 
të shpirtit, të trupit dhe të mendjes së 
njeriut . Një metamorfozë e mrekullueshme 
poetike e rrugës jetësore të njeriut, e rrallë jo 
vetëm në letrat shqipe, përshkon poemën e 
saj “Poema e fundit për dashurinë”. Që nga 
“fetusi që ka të drejtë të mendojë” e deri 
tek shpirti, që gjen lirinë te trupi i robëruar 
apo i çliruar, që “ndjen energjinë e Zotit,  
që në honin e misterit më përthith”, vjen 
rrugëtimi historik i shpirtit të trazuar, që 
kërkon shpëtimin, besimin dhe lirinë e tij 
te pakufishmëria e shpirtit dhe e trupit.

Zhbirimi i subkoshiencës do ta çonte 
poezinë e Rita Petro edhe te  reflektimet 
shumëvalente të kompleksit  antik të Edipit. 
Mund të mos jesh dakord me konceptin 
filozofik dhe etik të poetes në poemën e saj 
rrëqethëse “Legjenda e motrës dhe e vëllait”, 
por ajo duhet parë në spektrin e kërkimit 
të pandalshëm shpirtëror dhe trupor në 
të cilin buron mendimi i saj poetik. Në një 

këndvështrim ajo ecën në rrugë të gabuar, 
në një këndvështrim tjetër ecën në rrugën 
e kërkuar. Poetja e sheh artin si liri, qoftë 
dhe në rrugën e papranuar nga kodet 
kontemporane artistike, etike dhe juridike. 
Poeten e shqetëson kërkimi poetik në 
vetvete dhe çlirimi i shpirtit dhe i trupit. 
Çdo gjë njerëzore përtej kufijve të guximit i 
shërben si instrument artistik për mesazhe 
përtej kohrave dhe botës së pamendueshme, 
që ajo synon të krijojë dhe të transmetojë 
me artin e saj poetik.

Poezia e Rita Petros është një poezi 
tronditëse, e pazakontë, me një figuracion 
dhe forcë shprehëse artistike të rrallë në 
poezinë e sotme shqipe, që e bën atë një nga 
idividualitetet më origjinale të artit poetik 
shqiptar. Është një art poetik i së sotmes dhe 
i të ardhmes.

Në qendër të poetikës të saj është misteri 
i gruas, së cilës i kanë kënduar mijra poetë 
në të gjitha kohrat dhe kontinentet, por që 
ka mbetur i pazbërthyer. Është një mister, 
të cilit mund t’i afrohen drejt thelbit vetëm 
gratë poete. Dhe Rita Petro është shembull 
i rrallë i pakrahasueshëm i forcës poetike, 
shpirtërore dhe filozofike, për të zbërthyer 
misterin e gruas, të mishit, të mëkatit dhe të 
enigmës mijravjeçare, që është e pakufishme 
në kufijtë e ngushtë të trupit apo të një 
pjese të tij. Kemi artin e fuqishëm poetik, 
që kërkon të dëshifrojë njeriun, trupin dhe 
mendjen e tij, si një mister që vjen nga e 
panjohura, nga kozmosi dhe nga toka, nga 
ajri dhe nga mishi, nga mendimi dhe nga 
shpirti.

Vite më parë, kur u animoja 
fëmijëve tema të ndryshme pranë 
qendrës “Don Bosco” në Shkodër, 

kujtoj njërin, shumë të gjatë në raport 
me moshën e tij, që ngriti dorën dhe më 
bëri një pyetje: “Andreas, ça don me thanë 
frikë?”. Si mund t’i përgjigjesha? E kisha të 
qartë përjetimin e frikës dhe e përceptoja 
çka ajo shkaktonte si dhe pasojë e kujt 
ishte, por çfarë ishte, vështirë të thuhej. 
Kujtoj se nuk iu përgjigja, kalova kohën 
tek i sillesha përsiatjes gjoja filozofike mbi 
të me shpresën të bëhesha i mërzitshëm. 
Qysh nga ajo kohë, përballë pyetjeve 
të kësaj natyre, jam ndjerë i stepur, i 
shqetësuar, i frikësuar...

Jeta, një vajzë e vogël në Kosovën e 
luftës, çdo natë e kalon mes krismave të 
pafundme. Por nuk ka frikë! Valdetja, një 
grua punëtore dhe shumë e dhënë pas 
familjes, çdo ditë e kalon mes ushtarëve të 
huaj. Por nuk ka frikë! Bardhyli, një burrë 
i madh dhe mjaft i ditur, çdo moment 
e kalon në shtëpi. Por ka frikë. Pse ky 
sentiment krijohet tek ai e jo në dy “të 
brishtat” e familjes? 

Me anë të një rrëfimi psikologjik, 
të dendur nga ndjeshmëri, mendime, 
supozime, ëndrra, kthime pas, e ecje 
para në kohëra që ngjajnë si të paqena 

pasi janë aq reale sa t’i besosh të duket 
mosbesim, Adil Olluri tregon përsiatjen 
e brendshme të një njeriu rreth motiveve 
themelore të qenies dhe manifestimin e 
tyre në dukjen e jashtme. Heroi i romanit 
“Bartësi i shpirtrave të përzënë” në torbën 
e heroikes ka vetëm frikën dhe si qëllim, 
ndonëse vija e drejtë logjike të çon në 
përzënjen e saj, ai ka realizimin e asaj së 
cilës i frikësohet. Trupi i tij fizik endet duke 
bartur përqasjet e tija transhendente!

Thuajse njëkohësisht, futet në linjën 
rrëfimore edhe “i hekurti”, treni në 
brendinë e të cilit do të kryhet rruga nga 
Kosova për në Maqedoni e atyre për të 
cilët trupi ishte vetëm mbrojtësi i shpirtit 
të përzënë nga vendi i tij. Aty, frikërat e 
heroit kristalizohen si realitete të tjetërkujt 
(kapja e një profesori nga milicët, vdekja 
e babait të moshuar të dikujt tjetër), por 
edhe i ndodhin si irealitete (ëndrra në 
të cilën e kapin, e mbajnë, e mandej e 
dërgojnë para togës së pushkatimit). E 
gjitha gjatë bartjes së ideve e shpirtrave. 
A kanë idetë shpirtra apo shiprtrat janë 
ide? Vështirë të krahasosh konkretisht dy 
elementë abstraktë.

Heroin nuk e frikëson diçka, por dikush 
dhe ai nuk është ushtari, por vetja e tij: 
Ai ka frikë mos ndonjë sjellje e veçantë, 

e natyrshme ose jo, normale apo e 
çuditshme, do ta kthejë në një viktimë, në 
një “të kapur”. Sensi i përgjegjësisë i është 
kthyer në barrë frike të mezimbajtshme. 
Nuk di të them nëse kjo ishte shkak apo 
pasojë e faktit se ai gjithmonë e frikësonte 
vetveten. 

Cila është Toka e Premtuar për 
të: Vdekja apo Maqedonia? Si duhet 
shkuar në atë tokë, dinjitetshëm apo i 
përthyer? Heroizmi i Heroit qëndron në 
parapërgatitjen (hebrenjtë u përgatitën 
gjatë disa shekujve) e një vdekjeje që do 
të jetonte në kujtesë. Ai e mendon vdekjen 
aq shumë sepse dëshiron që kur ajo të 
vijë, ta gjejë gati, të përgatitur e ballëlartë 
përballë saj, por sapo duket se shikimet 
e tyre mund të kryqëzohen, llahtari e 
pushton, trishtimi e mbulon dhe guximi 
e lë, i tretet diku në udhët e së shkuarës. 
Mandej, tek e kërkon sërish, retrospektiva 
e nxitur prej nënvetëdijes e shpie drejt 
humbjes së aftësisë përceptuese të së 
tashmes. 

Olluri nuk luan me ngjarjet a 
personazhet, por shqetësohet tok me to: 
Ngjarjet i sjell si vëzhgime të hollësishme 
që para se të shkruhen, kalojnë në një 
sitë të ndërtuar duke ngërthyer imtësisht 
laramaninë e emocioneve që mbartin 
në brendinë e tyre “të mishtët”, pra 
personazhet. Nëse treni mbart njerëz, 
personazhet mbartin emocione: Njerëzit 
janë të përzënë ndërsa emocionet, në 
tentativë për tu përzënë!

Arritja në destinacionin e “të hekurtit” 
ngjan e pabesueshme. Këtu, imagjinata 
e heroit (mësues letërsie – imagjinatë e 
pakufishme?!) hedh çapojtë në truallin e 
së pamundurës: “Po t’i mblidhje të gjitha 
pikat e lotit që derdheshin në secilin cep 
të asaj fushe, do ta krijoje një përroskë 
të vockël, që do ta lagte këtë anë fshati, 
po aq sa pikat e këtij shiu të imtë, që nuk 
pushonte dot.” Kjo nuk ndodh ngaqë 

përmbushen pritshmëritë e tij, por pasi 
kuptohet se besimi në diçka të pamundur, 
raste – raste sjell edhe diçka të mundur.

I shkruar në vetën II njëjës, nëpërmjet 
imazheve të ëndërrta që krijojnë 
mbiemrat e shumtë, teksti i flet lexuesit 
si një ndërgjegje e fjetur aq thellë, sa 
vetëm ndonjë arsye e kobshme mund 
ta zgjojë e ta vendosë në krye të grigjës 
lara-lara të emocioneve. Guximi nuk 
është një tipar i përjetshëm, gdhendur 
fort brenda ADN-së tonë. Përkundrazi, 
është një përgjigje e herëpashershme, me 
dinamikë të gjallë lidhur me realitetin e 
jetesës. Mitet e klasicizmit bien, njeriu si 
“njësi” i modernizmit shuhet dhe kaosi 
brenda qenies post-moderne paraqitet 
aq qartë, saqë litari i nevojës për ta marrë 
seriozisht botën merr jetë të përndarë, 
duke u tendosur nga frika dhe lëshuar 
nga guximi.

(Një lexim i “Bartësi i shpirtrave të përzënë” të Adil Ollurit)

TË BARTËSH 
TRANSHENDENTEN NË 

DIÇKA FIZIKE
Nga Andreas Dushi

NJË SHËNIM PËR LIBRIN 
POETIK TË RITA PETROS

 Nga Shaban Murati
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Fusha e 
klandestinëve

fragment romani nga
LIRIDON 

MULAJ

Jeta ime e deritanishme përmblidhet në fjalën 
ZHGËNJIM. Braktisa fakultetin e drejtësisë në vitin 

e fundit, atëherë kur u vetëdijësova, si është të studiosh 
drejtësi në një sistem të padrejtë. Më kujtohet dita e 
parë, i ulur në karriget e auditorit kur profesori i lëndës 
“Parimet e shtetit dhe së drejtës” po na pyeste me 
radhë, se përse kishim zgjedhur këtë degë. Nuk i mbaj 
mend mirë përgjigjet e studentëve tjerë, por më 
kujtohet kur më erdhi radha mua të përgjigjesha. “Nuk 
e di”, thashë pas një pauze të vogël, dhe klasa ia plasi 
të qeshurës. Ngulmova se vërtetë nuk e dija, pavarësisht 
se ngjante paksa absurde. Profesori qeshi dhe nisi 
shpjegimin e lëndës, ndërsa mua më kaluan në mendje 
të gjitha rastet e padrejtësive, që kisha dëgjuar përgjatë 
jetës sime. Para disa vitesh tentova të emigroja. 
Mamaja pagoi kursimet e një jete për të ma plotësuar 
kërkesën, dhe një ditë të bukur pranvere, u nisa së 
bashku me një shoqërues drejt skajit të jugut, në 
qytetin kufitar. Udhëtuam gjashtë orë me furgon. Nëpër 
errësirën e natës, ngjitëm kodrinën që ndante dy 
shtetet. Pas një ore ecjeje kaluam tek një fshat i humbur, 
ku një qen i stërmadh stanesh desh na shqeu. Ngjitëm 
një shpatore mali të thepisur, rrugëtuam nëpër udhë 
të ngushta, nëpër rrugë të gjera të pashtruara, ku 
shpesh vërenim shenjat e gomave të makinave të 
ushtrisë. Cigare dhe pije të hedhura përtokë në 
vendpushime të caktuara pa ndonjë marrëveshje, por 
thjesht si gjurmë të klandestinëve që ndiqnin hapat e 
njëri-tjetrit. Ndaluam nën një korije për të pushuar, dhe 
hëngrëm bukën me djathë e hudhra që kishim marrë 
me vete. Shoqëruesi ndezi një cigare, ndërsa unë u 
mbështeta pas një lisi dhe kundrova kodrat matanë 
korijes. Nuk ndihej asnjë zhurmë gjallese, qetësi të tillë 
nuk kisha përjetuar kurrë. Era e freskët mbështillej pas 
flokëve të mia dhe unë vazhdoja të shikoja me habi atë 
çka më shfaqej përpara nga ai vend i huaj. Më ndodhte 
gjithmonë, kur përjetoja ndjesi të reja dhe të largëta, 
kur shpirti gjente paksa qetësi e trupi prehej nën pishat 
e njoma. Doja të jetoja aty të gjithë pjesën e mbetur të 
jetës (kjo dëshirë vinte si efekt i një jete të zhurmshme) 
në paqen e asaj rrafshine të huaj me erë e kodra, vetmi 
dhe errësirë. I kredhur në kujtime, dëgjova zërin e 
shoqëruesit që më lajmëroi të vazhdonim pa zbar-
dhur. Drita do na zbulonte dhe udhëtimi ynë do 
rrezikohej. Ecëm rreth dy orë të tjera, derisa në të 
gdhirë, arritëm në fushën e gjerë rrethuar me pyll 
pishash, ku stacioni i fundit i këmbësorisë klandestine 
zhvishte lëkurën, për të veshur një tjetër lëkurë, atë të 
shpresës e mallit, vetëdijes e harresës. Rrobat e hedhura 
në të, ngjanin me një qilim të zymtë, të punuar keqazi; 
pantallona të zeza e të grisura te gjunjtë, me këmbëza 
të ngrëna nga gurët e rrugës së gjatë; mbi të një bluzë 
e verdhë me krahë të shkurtër, si për të çdramatizuar 
atë “varr masiv’’ rrobash; dy këpucë të grisura e me 
sholla të dala si gjuhëza dragonjsh, mbuluar nga 
pluhuri i braktisjes. Sytë më shkuan mbi degën e një lisi 
aty pranë, ku vareshin krahët e një këmishe rozë me 
lule bojëqielli e me mbërtheçka metalike të ndryshkura. 
Ishte këmishë femrash për mosha të reja dhe vetvetiu 
më lindi pyetja. Çfarë donte një femër deri në këtë majë 
mali të huaj, kaq larg vendit saj? Për një copë herë 
imagjinova sytë e saj, flokët, ç’ngjyrë të ishin vallë? 

Femër fatkeqe mendova, por edhe e guximshme, nga 
ato lloj femrash që nuk pranojnë t’i nënshtrohen fatit 
të keq, dhe nisen me guxim në zemër drejt udhëve të 
botës në kërkim të një fati më të mirë. Kishte ndërmarrë 
rreziqe jo të zakonshme, për vetë faktin se brishtësia 
ende mbizotëronte mbi pjekurinë. Përfytyroja një 
krijesë engjëllore me lëkurë të butë, sy të mëdhenj 
ngjyrë deti e flokë si re të pambukta që ndriçoheshin 
nga rrezet e diellit. Ku të ndodhej vallë tani? Ka mundur 
të mbërrijë në destinacionin e saj? Mbase është 
martuar, ka lindur fëmijë dhe është e lumtur në jetën 
e saj të re. Ndoshta nuk do ta kujtojë më rrugëtimin e 
saj dhe këmishën e varur mbi degë. Ose e mendon 
vagullt ndonjëherë dhe mundohet ta harrojë sa më 
shpejt, thjesht si kujtim i hidhur. Ky ishte vendi im, vala 
e fatkeqësisë nuk kursente as gratë, madje as fëmijët. 
Përgjatë fushës pashë dhe rroba të vogla. Xhupa të 
grisur me kapuçë, copa fanellatash nga ato që 
mbështillen foshnjat. Pelena të fëlliqura, biberonë të 
pluhurosur, kukulla të gjymtuara, të hedhura pa 
mëshirë në atë hapësirë të pafund. Si ato gjërat e 
tepërta që e dimë mirë, që edhe pse na përkasin, do 
bënim dhe pa to, dhe se në udhëtime të detyruara si 
këto, ishin barrë e panevojshme. Ndjeva këmbët e 
çdonjërit prej atyre që kishin hedhur rrobat në atë 
fushë tek shkelnin rrugëve të panjohura, të rrahurat e 
zemrave, sytë e mbetur atje tej në atdhe, në flokët e 
gruas, në buzët e të dashurave apo dhe në varret e reja. 
Ajo fushë ishte caku ku klandestinët hiqnin rrobat e 
“zisë” që vendi i tyre u kishte veshur dhe vishnin rrobat 
e reja, lanin fytyrën në kroin aty afër dhe niseshin me 
shpresë se policia dhe ushtria nuk do i njihte si të huaj. 
Sa e sa të rinj, kishin rënë në kthetrat e ushtrisë, jo se 
hijeshia dhe nuri i një evropiani u mungonte, por se 
dhimbja dhe zija e një vendi të shkretë e ravijëzuar në 
portret i tradhëtonte dhe ua vishte në padijeni maskën 
e trishtë të së shkuarës. Nxora dhe unë rrobat e reja nga 
çanta që kisha me vete dhe u mundova të shtrija me 
dorë rrudhat e xhinseve dhe të bluzës. Hoqa të vjetrat, 
i hodha në një cep të livadhit dhe në atë moment më 
ngjau sikur ëndrrat e mia u përzien me ato të të tjerëve, 
dhe fatet tona u lidhën pashmangshmërisht. Lava 
fytyrën. U nisëm drejt fshatit të vogël që shtrihej nën 
këmbët e kodrinës. Aty gjendej stacioni i autobusit, që 
do na shpinte në destinacionin tonë. Ecja në rrugën e 
gjerë të atij fshati të vogël, me shtëpi të bukura të vëna 
në radhë si në vizatimet e fëmijërisë. Fëmijët luanin në 
oborre, dhe britma gëzimi në gjuhën e tyre më vinin të 
huaja e të pakuptimta. Semaforët fikeshin dhe 
ndizeshin, duke përcjellë me ceremoni makinat e pakta 
që qarkullonin në rrugë. Krahasova atë fshat malor të 

thellë me fshatrat e vendit tim, dhe ndjeva të më 
sëmbonte në zemër, kur më kujtoheshin sakrificat për 
të mbijetuar. Ne ishim të pabarabartë, dhe vetëm një 
vijë kufiri ndante mjerimin nga mirëqenia. Dhe ne 
përveç mjerimit s’kishim as fat. Sapo iu afruam 
stacionit, dy makina të policisë na ndaluan te këmbët, 
na kërkuan dokumentet dhe kur e panë se nuk 
reaguam, na plandosën në pjesën e pasme të xhipave. 
Pas rreth tridhjetë minutash, u g jendem në 
komisariatin lokal, ku na hoqën lidhëset e këpucëve, 
na morën çantat dhe së bashku me katër policë që na 
shoqëronin, zbritëm shkallët që ishin gati dy kate 
nëntokë. Hymë në një korridor të errët, ku në fundin e 
tij gjendej qelia. Kyçet që po hapeshin, ushtuan në 
qetësinë e ftohtë, dhe e pamë veten brenda hekurave, 
në një dhomë rreth njëzet metra të gjatë e me të huaj 
që ishin shtrirë mbi krevate betoni të ngjeshur rrëzë 
murit. Kishim shtangur dhe nuk dinim ç’të bënim, as 
sesi të reagonim, kur një dorë nga fundi, që doli nga 
poshtë çarçafit, na bëri me shenjë të shkonim drejt saj. 
U nisëm drejt asaj dore misterioze me lëkurë të errët, 
ndërkohë sy të bardhë na vrojtonin nga poshtë 
batanijeve. Dora misterioze kishte qëllime miqësore, 
duke na orientuar drejt një krevati bosh, që ishte rrëzë 
murit në fundin e asaj dhome të tmerrshme. Zumë 
vend në krevat dhe u shtrimë mbi beton në errësirë, 
dritat e fikura rrethonin me mister atë dhomë të 
stërmadhe me të huaj. Me sytë e ngulur në asgjënë e 
errësirës mendova për mamanë, për dhomën, për 
lagështirën. Vallë çfarë ishte duke bërë në këto çaste? 
Paratë e saj kishin shkuar dëm, unë isha kapur dhe më 
priste riatdhesimi. Po në cilin atdhe? Pyesja veten, dhe 
mendja flatronte skajeve të atij DHEU pa ATË. Me këto 
mendime më kishte zënë gjumi. U zgjova vetëm kur u 
ndezën dritat, dhe bashkë me dhomën u ndriçuan dhe 
fytyrat e huaja, misterioze. Një dorë më preku supin. 
Kur u ktheva pashë se një nga të huajt mbante në 
pëllëmbë një copë buke të lyer me gjalpë dhe më 
thoshte në anglisht “Eat”. Ishte po e njëjta dorë, që na 
kishte drejtuar në momentin e hyrjes në qeli. Tunda 
kokën me refuzim, ndërkohë pashë shoqëruesin tim që 
çapitej me një copë buke të njëjtë në duar. E mora 
bukën dhe e kafshova lehtë. Nuk më hahej, por nuk e 
refuzova për së dyti sepse s’doja të lija përshtypje të 
keqe që në takim të parë. Filluam të bisedonim me një 
anglishte të çalë. Ata vinin nga lindja e mesme, 
emigrantë të ikur nga lufta që mbaheshin në qelinë e 
paraburgimit, sepse kishin kaluar ilegalisht kufirin. Më 
thanë se ndiheshin të sigurtë aty dhe në krahasim me 
vendin nga ku kishin ardhur, aty i mbronin dhe çdo ditë 
u jepej një shumë e vogël parash sa për të mbijetuar. E 
pyeta për emrin dhe m’u përgjigj se quhej Muhamed, 
ishte njëzet e pesë vjeç dhe i kishin vrarë gruan dhe 
djalin e porsalindur. Më rrëfeu sesi vendi i tij gati po 
zhdukej nga harta, dhe se me mijëra të vdekur 
preheshin nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara. 
Ndërkohë që bisedoja me Muhamedin, filluan të 
afroheshin një e nga një të gjithë. Në pak minuta e 
pashë veten të rrethuar nga portrete paqësore të 
ardhura nga ai cep i zjarrtë i botës, të përndjekur nga 
shkatërrimtarë që kishin mbirë nga tunelet e 
nëndheshme të ferrit. Folëm dhe biseduam deri në 
darkë. Hapëm shpirtin dhe kuptuam se popujt e vuajtur 
ishin të gjithë të njëjtë dhe se popujt në tërësi kishin 
vuajtur, se mirëqenia e një populli nuk duhet të 
ndërtohej kurrë mbi mjerimin e një populli tjetër. Se 
ata nuk ishin fajtorë për atë çka u kishte ndodhur, por 
djalli dhe fuqia e tij kishin zbarkuar në vendin e tyre 
duke djegur e vrarë mijëra njerëz të pafajshëm. Folëm, 
luajtëm me letra, qeshëm. U mësova fjalë në gjuhën 
time dhe ata më mësuan si të kërceja “Dabken” e tyre. 
Atë valle hyjnore me veprime e lëvizje të përpikta. Valle 
që ngërthente në trupat e tyre elastike atë histori të 
hareshme të shkuar, ngritur me dashuri e përkushtim. 
Nuk e kishim idenë e orës dhe as sensin e kohës, sepse 
ne të ardhurit nga dy skaje të ndryshme të botës, nga 
dy vende të varfër, të shkatërruar dhe mjeruar nga dora 
e njeriut, frymonim në bodrumet e paraburgimit të një 
shteti të tretë, që jetonte paqësisht mbi qelitë e ftohta 
të mjerimit e nënshtrimit tonë. 
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Me të arritur  në shtëpi, e vendosi kasetën në video 
për të parë se çfarë filmi pati blerë. 

Në ekran u shfaq një oxhak i madh në të cilin 
digjeshin ngadalë, si në ëndërr, një palë dru të rëndë. 
Krejt ngadalë, me ngulm, pa bërë zhurmë. Tymi qe po 
kaq i rëndë sa dhe drutë.  Dhe hiri kishte ngjyrë të zezë 
e të errët. Ai priti gjatë që  filmi të paraqiste  ndonjë 
skenë tjetër, por zjarri vazhdonte po me të njëjtin 
ritëm, i rëndë, i zi, përrallor, iniferent dhe njëkohësisht 
dhunues. Zjarrri e tronditi dhe  e joshi përnjëherësh, 
duke e mbajtur pa lëvizur përpara ekranit për shumë 
kohë, deri sa kaseta mbaroi me po të njëjtën gjëndje të 
oxhakut, ku drutë qenë bërë krejt hi e tymi ishte holluar 
vende vende.

E ndjeu veten krejt të drobitur e të marramendur. 
Pamjet e zjarrit i ishin futur deri thellë   dhe kuptoi 
se diçka brënda trupit po i digjej ngadalë.  Madje 
gjymtyrët e veta më shumë se  çdo gjë iu bë se s’qenë 
gjë tjetër veçse drutë e rëndë në atë oxhak të mallkuar. 
Duke dalë si i marrakotur nga ky makth, ai e kuptoi se 
kjo lloj lodhje vinte pikrisht prej boshtit të atij filmi që 
e pati mrekulluar krejt, në trup, në shpirt e në frymë. 
Ishte një zjarr që e ngjalli tepër.

Krejt i rrëmbyer (si me frikën e atij që po i shuhet 
zjarri)  urdhëroi me telefon punonjësit e sallës së 
shfaqjeve, që të nesërmen do të jepej filmi,….po, filmi 
“Zjarri”. Dëgjuat?  Madje mos harroni të shkruani në 
reklamë se shfaqja është falas.

Nga që ishte i hutuar nga ajo kasetë dhe i turbulluar 
gjithësesi, vonë, madje tepër vonë u kujtua se ndoshta 
ai lloj filmi do t’i nervozonte qytetarët e tij, të pamësuar 
me filma pa subjekt.  Menjëherë i erdhi në mendje t’a 
anullonte shfaqjen, por qyteti atbotë e pati marrë vesh  
dhe ai  qe tashmë i pafuqishëm për ta bërë një gjë të 
tillë.

*   *   * 
Në shfaqje u dyn pothuaj i tërë qyteti. Turma shtyhej 

në dyert e sallës që ishte mbushur qyshë herët. Duke 
menduar se filmi do të vendoste njëfarë rregulli, 
urdhëroi të fillohej. 

Drita e zjarrit u derdh nëpër fytyrat  e habitura  që 
prisnin mrekullinë nga ai film që jepej falas. Priti  në 
ankth se mos ndokush, e pastaj të gjithë, të bërtisnin 
se ç’është kështu, vetëm me zjarr, ç’bëhej, çfarë filmi 
është ky, film koti…Përkundrazi në sallë s’kishte asnjë 
zë. Një heshtje e nderur cep e më cep. Madje pikërisht 
kur mendohej se tashmë publiku do të shpërthente 
klithjen, ai vuri re që sytë e tyre përpinin e qenë hapur 
aq shumë sa u ngjasonin syve të të çmendurve. Por 
kurë turma po ngrihej e afrohej ngadalë si e marrakotur 
drejt ekranit, ai ndjeu një si zjarmi eshtrash brënda 
vetes. Afroheshin. Akoma dhe më pranë. Në hyrje 
vazhdonin të shtyheshin njerëz. Salla po çmendej. 
Zjarri vazhdonte të luante me habinë e tyre të dalë 
mendsh, ndërsa hiri poshtë qe fare i zi. Diku nga mesi 
i sallës  një zë filloi të recitonte për zjarrin. Ishte një zë i 
thellë si prej zgavre. Disa duar e ngritën lart recituesin. 
Tashmë ai vetëm klithte dhe fjalët nuk i merreshin vesh. 
Klithja vinte nga një shpirt i mrekulluar,  që dalngadalë 
po vdiste tashmë.

Tymi sillej rreth zjarrit ndërsa drutë rrëzoheshin 
mbyturazi. Dikush tha se e quante veten  Xhordano 
Bruno dhe donte që se s’bën ta vinin në turrën e druve. 
(Copra karrikesh, që qenë shkatërruar nga turma e 
madhe, u vunë nën këmbët e tij). Madje dikush deshi 

që t’i ndizte. Zjarri në ekran vazhdonte të ishte i 
rëndë, ngulmues e më i plotë se asnjë herë tjetër. Ca 
gra u kujtuan për kusitë me gjellë që kishin harruar 
në zjarr. Andej nga fundi i sallës filluan të zhvishen 
vajzat e gratë e para, duke hedhur mbi kokat e njerëzve 
veshjet e brendëshme të tyre.  Klithjet dhe sytë u 
çakërdisën krejt. Zjarri vazhdonte ashtu i pushtetshëm 
të  dhunonte sallën. Një i çmendur tregoi  me gisht 
shtatoren e Prometheut. Mëlçia e tij vinte erë shkrumb. 
Po puthej me një poete. Ca korba tërë hi i vinin vërdallë. 
Tymi qe shtuar pak në periferi të ekranit. Zjarri ishte 
krejt  i egër. Njerëzve po u shqyheshin sytë. Një mrekulli 
e vërtetë, thoshin, dhe i afroheshin përherë e më tepër 
ekranit. Nga hyrja e sallës sollën një trup të mbuluar 
me batanije, të vënë mbi një barelë të shtrembër. Trupi 
sapo pa ekranin, thirri “zjarri” dhe u ngrit vrik, si qiri, 
në këmbë. (Ca thanë se kishte vite që dergjej në shtrat).

Vajzat klithnin në fund të sallës, korbat e Prometheut 
silleshin mbi kokat e njerëzve. Atë që quhej Xhordano 
Bruno, po përgatiteshin t’i vinin flakën e ta digjnin. 
Zjarri vazhdonte të ishte po aq i rëndë e mbytës.

Vetëm atëherë, kur drutë u thyen në mes  dhe hiri 
u bë krejt i zi, filmi mbaroi.

Njerëzit u dukën se ranë menjëherë në  gropën 
e dëshpërimit. Dhe vonë, krejt vonë, kur gjërat po 
ktheheshin në vendin e vet, u kujtuan të duartrokasin. 
Duartrokitën gjatë, solemnisht, të emocionuar e me lot 
në sy. Duartrokitjet qenë të rënda, si përplasje drurësh.

Akoma nuk pati  mbrritur në shtëpi kur njerëz të 
ndryshëm filluan ta marrin në telefon. I luteshin që tu 
jepte ndonjë kopje të kasetës. Telefonat u bënë krejt 
të padurueshëm dhe vazhduan deri pas mesnate. 
Kërkonin me ngulm. Të gjithë e donin medeomos atë 
film. Telefonatat qenë të ndryshme. Ishin të mrekulluar 
e gjithsesi të mahnitur. “…Ju lutem më jepni një kopje 
të tij...”. “… Do t’ua dij për nder…”. “… Seç kam një farë 
turbullim nga ai  dreq filmi….:. “…Unë po digjem nga 
ai zjarr…”

 Zërat qenë disi të shformuar. Kërkonin, deri në lutje  
një kopje kasete.

Për dy ditë pothuaj të gjithë njerëzit bënë porosi. 
Kopjimi vazhdoi papushim edhe netëve, derisa u 
plotësua dhe kërkesa e fundit.

*  *  *
Ishte krejt i lodhur, por  dhe i mrekulluar, kur ra të 

flinte diku andej nga mesnata e tretë. 
Nga jashtë gjumit dëgjoi një si zhurmë e rrëmet. 

Një si klithje. Qenë vërtetë klithje sirenash që silleshin 
nëpër natë. U ngrit vrik në këmbë, e ashtu i turbullt 
siç qe, doli në ballkon. Zjarrfikset, si të  çmendura, 
vraponin rrugëve. Klithnin. Në fillim si turbullt e 
pastaj gjithnjë e më qartë  ai dalloi se nga dritaret e 
të gjitha apartamenteve të qytetit po dilnin gjuhë të 
tmerrëshme flakësh.  Zjarri qe këmngulës e i rëndë, 
dhe  natës i vinte era shkrumb. Qyteti po digjej me një 
shpejtësi të egër dhe i tëri qe i lyer nga flakët. Briti deri 
në kupë të qiellit. Nga prapa ndjeu kërcitje zjarri. Nga 
krevati i tij  menjëherë buruan flakë dhe gjuhët e saj  e 
mbërritën, duke mos e lënë më të mendonte për asgjë.     

Shumë kohë më parë, atëherë kur Islami ende nuk iu 
kish shpallur Gadishullit Arabik (e le de më botës), nën 

pluhurin shkretinorë që të zinte pamjen e palmave plot 
hurma dhe shtëpive nga balta, arabët ishin ndër popujt më 
barbarë dhe më mizorë që ekzistonin atëbotë. Rregulli ishte 
i prerë. Gjithsecili duhej t’i respektonte e t’i bindej ligjeve 
që të parët e tyre kishin vendosur shekuj më parë. Traditat 
arabe me të vërtetë ishin të rrepta dhe primitive. Ja për 
shembull: skllevërit mund të bliheshin si mollët e pazarit 
kur ata ishin në treg, por nuk mund të bliheshin gjatë kohës 
kur ata ishin duke u dënuar nga pronari i tyre; të rinjtë nuk 
mund të kundërshtonin babanë e tyre, edhe nëse ky i fundit 
e kishte gabim – ideja ishte se ata (baballarët) kurrë nuk 
gabonin. Ndër traditat më të tmerrshme, ishte varrosja për 
së gjalli e vajzave të porsalindura. Makabre apo jo?

Umeja, shoqja e Abdurrahman Taibit, kish ngelur me 
barrë, tash e tetë muaj e gjysmë. Të gjithë ishin në pritje të 
një djali – kështu kish parë ëndërr Umeja, katër muaj më 
parë. Në ëndërr pa një foshnjë të mbështjellë me një pëlhurë 
ngjyrë alle. Ishte një djalë! Më në fund ishte një djalë! Pas 
gjithë atyre viteve, zotat i falën një djalë. 

Në sabahun e parë të muajit Tammuz, nga shtëpia e 
Abdurrahman Taibit, u dëgjuan dy të qara – e foshnjës dhe 
Umejes. Zëri i tyre doli deri në oborr, për tek Abdurrahman 
Taibi. Ai la tregtinë e hurmave dhe bëri zap për tek dhoma 
e Umejes. Sytë e tij u mbushën vaj. Këmbët i dridheshin. 
Ishte fëmija i parë që ata prisnin tash e një kohë të gjatë, por, 
nuk ishte djalë... Ai doli jashtë duke bërtitur e duke mbajtur 
kokën me duar, thua se qielli iu shemb mbi kokë e se zotat 
e mallkuan me një vajzë, në vend të djalit. Ëndrra e Umejes 
nuk qe e vërtetë.

“Zotat na mashtruan” – mendoi me vete Abdurrahman 
Taibi, duke bërtitur e vrapuar në drejtim të pacaktuar, për 
t’u mos u kthyer dy ditë e dy net në shtëpi. Të gjithë ishin në 
merak për të. “A thua vallë ku mund të jetë” – pëshpëriste 
tërë kohën Umeja, nën ethet e frikës, gjersa ajo ushqente me 
gji, të voglën e saj, Ajshen.

Ajo natë ishte e qetë. Erërat dukej se nuk donin të 
përziheshin në meselenë që do ngjante. Gjysmëhëna bojë 
ari ndrinte qiellin e errët arab, me dritë të thatë e të pashpirt, 
kur pa se Abdurrahman Taibi, kish rrëmbyer Ajshen dhe 
ish nisur në drejtim të shkretëtirës. Atë natë bënte ftohtë. 
I nxehti shkretinorë zhdukej në mbrëmje, për t’u kthyer në 
agim.

Një orë më vonë, kur Abdurrahman Taibi ish larguar 
mjaftueshëm nga shtëpia, në drejtim të shkretëtirës së 
thatë, ai kish gjetur një pemë të vetme, në mes të askundit. 
U afrua tek ajo dhe filloi të gërmonte. Nuk iu desh shumë për 
të hapur një gropë të vogël. Lotët i rridhnin rrëke nga sytë e 
skuqur. Duart i dridheshin e gjoksi i shkundej nga dihatja që 
kishte, me një rënkim të tmerrshëm. Mori Ajshen në krahë 
dhe e përqafoi fortë. E puthi në mes të syve duke qarë, për 
ta futur në varr, bijën e tij, Ajshen e bukur.

Me njërën dorë ai hidhte dhé mbi të voglën, ndërsa dorën 
tjetër ia kishte kapur Ajshja. E shtrëngonte fortë, ashtu siç 
shtrëngon një bebe kur frikësohet dhe kërkon mbrojtje nga 
i ati. Pa çka se i ati nuk mund ta ndihmonte aspak!

Nga dheu poshtë dëgjohej e qara e Ajshes, ku mbi të, e 
qara e Abdurrahman Taibit.

Nuk u desh shumë, për të parë dorën e vogël topolake të 
Ajshes, të lëshonte përgjithmonë gishtin e babait, nga i cili 
kërkoi ndihmë. Me lot në sy Abdurrahman Taibi u largua me 
vrap nga varri, duke u nisur në drejtim të shtëpisë, pa ditur 
se atje do shihte tmerrin tjetër.

Në agim, gratë e konakut kishin gjetur Umejen e vdekur 
në shtratin e saj.

Përgojimet ishin të zakonshme. Dikush thoshte se ajo 
nuk qe e denjë për fëmijë dhe se zotat e morën në amshim, 
ndërsa të tjetër thoshin se Umeja nuk mund të jetonte pa 
Ajshen e saj, sakaq kur ajo vdiq, zemra e Umejes pëlciti nga 
mërzia, duke vdekur në atë shtrat ku fjeti bashkë me bijën 
e saj të vogël, Ajshen.

27. 7. 2020 – Prishtinë
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Punoj në periferi të qytetit.
Dy blloqe më tej, është lagjia e pasanikëve.
E ndërtuar rrëzë një kodre,
dielli e sheh nga mëngjesi në darkë
pa asnjë pengesë.

Jo si lagjia ku jetoj unë.
Që diellin e shoh vetën 15 minuta në ditë.
Në getot tona pallatet janë aq ngjitur me njëri-tjetrin
E banjot pa dritare.
Aromat e gjihë pallati vijnë në apartamentin tim nga tubi 

i aspirimit.
Komshies poshtë i pëlqen të gatuajë peshk.
3 herë në javë. 
E komshiu në katin sipër ka dy djem, që ju pëlqen të bëhen 

futbollistë. 
Ai anash ka një vajzë të vogël, që qan gjithë natën.
Ndërsa në të djathtë rri një çift i ri, që i zë gjumi vonë.

Por pasanikët e kodrës së kapitalistëve nuk kanë nga këto 
halle.

Ata jetojnë në vila, 
larg njëri tjetrit.
Me oborr dhe pishinë. 
Në vila të bardha, 
si ëndërrat e fëmijëve 
që punojnë në minierat e kromit.
Për ta!

E jo pas çdo shiu të përzier me baltë, 
të na duhet të lajmë xhamat.

Zoti i Oligarkëve që je në qiell.
Na fal edhe ne ajrin e pastër si të lagjes së pasanikëve.
Të na mbushen edhe ne mushkritë me oksigjen, 
dhe jo me tymin e kamionëve që punojnë për ta.

Na fal edhe ne lulet e kumbullës në pranverë.
Të bëjnë edhe fëmijët tanë kurora me luledele, 
dhe jo pompat për astmën.

Ujin e pastër, dhe pa orar, na i fal edhe ne. 
Dhe jo atë lëngun me klor, si çaj ushtarësh, që del nga 

rubineti ynë.

Zoti i ologarkëve, që nuk e di në je në qiell. 
Na i fal mëkatet tona të pa dëmshme, 
ashtu siç bën me ta.

Amen!

2
I KEMI HARRUAR PERËNDIMET

I kemi harruar perëndimet!
Jetojmë brenda qendrave tregtare
Të mëdha sa një qytet
Mbytëse sa një qytet
Të zhurmshme sa një qytet.
Hamë në qendra tregtare
Bukën e blejmë në një furrë brenda një qendre tregtare.
Çojmë fëmijët të luajnë në qendra tregtare
Tek doktori shkojmë në qendra tregtare
Bëjmë pazar në qendra tregtare
Blejmë brekë dhe oriz në të njëjtin vend
Dhe, pas pune, çlodhemi duke pirë kafe,
në qendra tregtare.
Dhe çdo ditë, 
i humbasim perëndimet.

2
POEZI PËR NJERËZIT E ORËS TETË 

PA NJË ÇEREK

Prej kohësh, 
dua të shkruaj një poezi për ndershmërinë
por nuk di ç’të them

Në rastin më të mirë do të dukesha 
patetik,
e në rastim më të keq
medjelehtë

Deri sot në mëngjes.
Në tetë pa një çerek.
Ku i ulur në kafenenë në cep të rrugës
Pashë njerëzit që vraponin për në punë

Duke shoqëruar me sy çdonjërin,
Aludoja mbi arsyet e vonesës së tyre.
Prindër që kanë çuar fëmijët
në kopësht a çerdhe.
E studentë që i kanë prindërit larg,
për t’i zgjuar në mëngjes.

Të gjithë janë vonë, e vrapojnë të kapin orën tetë

Tani dua të shkruaj një poezi për 
njerëzit e orës tetë pa një çerek.
Për njerëzit e ndershëm, 
që vrapojnë për diku
në tetë pa një çerek

Por një herë tjetër, se sot jam vonë!
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I kemi harruar 
perëndimet

poezi nga
RENALDO 
SALIANJI

Me çati të zeza, 
si duart e naftëtarëve
në mbrëmje kur kthehen për në shtëpi

Rruga që të çon tek lagjia e pasanikëve, është e shtruar
Jo si ajo e lagjes sime, në periferi, në anën tjetër të qytetit.

Çdo mëngjes shoh makinat që dalin nga lagjia kapitaliste. 
Një xhirim gomash i tyre harxhon sa paga ime ditore.

Në atë lagje jetojnë të majtë e të djathtë. 
Socialistë e demokratë, 
që na rrokanisin kokën gjithë ditën me broçkulla demokracie

Bashkë me mua, në autobus, vjen një vajzë tajlandeze 
që punon si dado në shtëpinë e një oligarku.

Edhe drejtuesit e sindikateve të punëtorëve atje jetojnë.
Edhe deputetët e majtë
Edhe ata që janë në opozitë.

Gjyqtarët kanë komshinj trafikantë droge.
Deputetët- biznesmenë evazorë
Ministrat -ndërtues.
E të gjithë jetojnë të lumtur
N Ë   D E M O K R A C I

Rroftë Kapitalizmi!
Poshtë Kapitalizmi!

2
LUTJE ZOTIT TË OLIGARKËVE

Zoti i Oligarkëve që je në qiell. 
Na fal edhe ne perëndime si të tyret,
të shohim edhe ne qiellin që përflaket,
dhe jo komshien që nden rrobat e zeza në ballkon.

Na fal edhe ne qetësinë e natës si në lagjen e pasanikëve, 
Të dëgjojmë edhe ne një natë të nxehtë gushti
gjinkallën dhe bulkthin kur këndon, 
Dhe jo betonieren

Një dritare na fal, ku të shohim pikat e shiut që përplasen 
në vjeshtë, 

si ata.
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Vendi  i  
shqiponjave

nga
MARIO VARGAS 

LLOSA

Për Shqipërinë, vend ku nuk kam shkelur ndonjëherë 
por që e njoh nga romanet e mira të Ismail Kadaresë, 

kam pasur një nga diskutimet më të nxehta që mbaj 
mend. Kundërshtari im ishte një djallushkë femër, në 
dukje, që quhej Uma Thurman, suedeze me origjinë 
dhe artiste me profesion, me një siluetë si shufër dhe me 
flokë të rimtë, me të cilën, për kënaqësi të syve të mi dhe 
tmerr të shijeve e bindjeve të mia, para dy vjetësh u bëmë 
bashkë në jurinë e Festivalit të Kinemasë të Venecias.

Duke përdorur mjetet e pafundme bindëse (intelig-
jencën, qarjen, joshjen, shantazhin, frikën, lutjen) dhe 
një aftësi për intrigë të denjë, si ajo e Makiavelit dhe 
Rastinjakut bashkë, ajo ia arriti që t’i jepte çmimin spe-
cial të konkursit filmit të tmerrshëm Natural born Kill-
ers (Vrasës të lindur) të demagogut Oliver Stone, dhe të 
futë në listën e fitimtarëve filmin L’America, të italianit 
Amelio, film që e tregon Shqipërinë si një vend mak-
thesh, i populluar nga turma njerëzish të pazhvilluar që 
lypin ose vjedhin, grumbuj njerëzish-larva të shushatur 
nga uria dhe kotësia. Jam i sigurt se ata që nuk e njohin 
Shqipërinë, si dhe unë, dhe që shohin këtë film, kanë për 
të besuar se është një film profetik, sepse në një vend të 
ngjashëm dhe me njerëz të tillë, tmerret që po ndodhin 
këto ditë, në një farë mënyre duhet të ndodhnin, shpejt 
apo vonë. Si ato që ndodhën në Ruandë, Burundi apo 
Haiti.

Megjithatë, e vërteta është se shpërbërja e përg-
jithësuar dhe kaosi shoqëror e politik që ka pushtuar 
Shqipërinë, për të merituar ato keqardhje të këndshme 
ose befasi të frikshme që dëgjojmë dhe lexojmë përditë 
në mediat e vendeve të civilizuara, në vend të flitet për 
tragjedinë shqiptare sikur të flasësh nga hëna, do të ishte 
mirë ta na e ilustronin për shkak të mosnjohjes tonë, 
dhe të na hapnin sytë në lidhje me filmin tepër të dobët, 
mbi të cilin mbështetet moderniteti, progresi, kultura 
demokratike në shoqëritë e zhvilluara. Ashtu si edhe në 
ish-Jugosllavi, kriza e Shqipërisë tregon se, ndërkohë që 
hyrja në civilizim është e gjatë dhe e vështirë, rënia në 
barbari është mjaft e lehtë, një rrezik kundër të cilit nuk 
ka ilaç përfundimtar. 

Një nga shpjegimet më absurde mbi shkërmoqjen e 
rendit në Shqipëri, është se fajin e paska “kapitalizmi”, 
apo, siç preferon gjuha e pakuptueshme e mirëmenduar, 
“ultra-liberalizmi” që ish-kardiologu dhe i përkrahuri i 
Enver Hoxhës, presidenti Sali Berisha, u përpoq ta fusë 
me forcë për të kënaqur zotërit e tij perëndimorë (krye-
sisht Shtetet e Bashkuara, të cilët e trajtuan me shumë 
mirëdashje, në krahasim me rivalët e tij politikë, që kur 
u shpall antikomunist). E vërteta është krejt ndryshe. 
Gjysmë shekulli despotizëm stalinist që vuajti shoqëria 
shqiptare, e sterilizoi në atë mënyrë jetën shoqërore dhe 
ekonomike - aty funksionoi vetëm jeta e dhunshme dhe 
policore - sa asnjë institucion nuk mund të hidhte dot 
rrënjët paskëtaj, kur diktatura u shemb. Ajo u shemb 
por, atje lart, nuk u zhduk: si unazat e gjarprit që i pret 
kokën, vazhdoi të godasë me metodat e zakonet e saj dhe 
një numër i mirë korifenjsh e përfituesish, me një maki-
jazh të lehtë reformisti, ruajtën pushtetin e tyre edhe 
në demokracinë e brishtë që erdhi për ta zëvendësuar 
atë diktaturë. Shembull më i mirë i tyre është vetë Sali 
Berisha, të cilin regjimi e birësoi deri në ekstrem duke 
e lejuar të udhëtojë e të studiojë jashtë shtetit (privi-
legj i paimagjinueshëm për një shqiptar të zakonshëm) 
dhe që pastaj u bë drejtues në Partinë e Punës dhe mjek 
kryesor i Enver Hoxhës, Komandantit. Kur mbërriti ora 
e ndryshimit, u vetëshpall demokrat, konservator dhe 
“atlantist”, dhe, për ta provuar këtë, sapo fitoi zgjedhjet e 
1992-shit, futi në burg vejushën e Hoxhës, zëvendësin e 
tij, Ramiz Alinë, dhe një grusht funksionarësh të regjimit 
të përmbysur. Qeveritë perëndimore pranuan deklaratat 

e tij se demokratizimi i Shqipërisë ishte vënë në vijë.
Në të vërtetë, bëhej fjalë për një farsë të pastër. Njësoj 

si në Rusi dhe për të njëjtat arsye, dobësia apo pazotësia 
absolute e institucioneve civile - veçanërisht ajo e dre-
jtësisë dhe e gjykatave - u la fushë të lirë veprimi peran-
dorisë së mafiozëve, bandave të kriminelëve të kryesuar 
nga ish-sigurimsat dhe burokratët e regjimit komunist, 
të cilët morën në dorë administrimin e ndërmarrjeve 
(ose më mirë për t’i asgjësuar ato), për t’i shitur apo pri-
vatizuar, madje ata u pajisën me pasaporta dhe viza për 
të qarkulluar mall lirshëm. Po bën, pak a shumë, një 
vit që pati një dokumentar të mrekullueshëm mbi këtë 
temë nga BBC, i cili me dëshmitarë interesantë tregon-
te se si industria e narkotrafikut kishte krijuar filialet e 
veta në Shqipëri me siguri të plotë mosdënimi. Dhuna e 
ashpër u bë e vetmja formë e ligjshme, dhe korrupsioni 
u shtri në të gjitha nivelet e shoqërisë, si skena kryesore 
e mbijetesës.

Në këto kushte, në Amerikën Latine, Ushtria nxjerr 
tanket në rrugë dhe merr pushtetin. Por, në vende si 
Shqipëria (ose Rusia, për rastin), anoreksia ekonomike 
që rezulton për disa dekada centralizmi, estatizmi dhe 
planifikimi, është aq e thellë sa edhe institucionet e 
privilegjuara, si Forcat e Armatosura, nuk ngrihen dot 
në këmbë nga rraskapitja dhe rrënimi i plotë ku janë 
katandisur, madje nuk kanë më as shpirtin dhe as reflek-
set e domosdoshme për të bërë një Grusht Shteti. Lehtë-
sia me të cilën turma e dalldisur sulmoi kazermat dhe 
komisariatet në Tiranë, Durrës, Shkodër e vende të tjera 
dhe rrëmbeu të paktën 300.000 pushkë, është tepër kup-
timplote për moralin që sundonte në shtresën ushtarake. 
Prandaj, është e mundur të pohohet se, në disa qendra, 
vetë oficerët e nxitën bastisjen, për të fshehur trafikun 
me armë dhe municione, i cili kishte kohë që ishte bërë 
burim kryesor jetese për ushtarakët.

Në këtë kontekst varfërie ekonomike, pavendosmërie 
politike, zbrazëtie institucionale dhe pasigurie kolektive, 
rezulton shumë e lehtë që njeriu të besojë në mrekullinë, 
siç ishin “firmat piramidale”. Është interesante se ky lloj 
mashtrimi përsëritet herë pas here në vendet e varfra 
ose në kohë krizash dhe, megjithatë, jo vetëm që askush 
nuk vë mend, por mijëra apo miliona të pafajshëm bien 
përsëri në kurth. Kjo është vërtet absurde, deri qeshar-
ake. Një bankë ose një financier ofron interesa tepër të 
larta dhe me një afat të shkurtër për kursimet e klientëve 
të vet, dhe investitorët e parë, në fakt, vazhdojnë të përfi-
tojnë, sajim që qëndron në këmbë vetëm po të vazhdojnë 
depozitimet e klientëve të rinj. Në momentin që numri i 
tyre bie apo rritet alarmi dhe fillon tërheqja e klientëve, 
atëherë skema shembet: mashtruesit zhduken dhe vik-
timat ngelen me gisht në gojë. Ky lloj mashtrimi është 
shumë i hershëm, por, me sa duket, e reja në këtë rast 
është se një vend i tërë pati aq shpresa sa e la veten të 
mashtrohet me një mendjelehtësi të padëgjuar më, duke 
bërë që të pasurohen mashtruesit me kursimet e tyre të 
varfra pa kurrfarë mundimi. Por nuk duhet kështu, dhe 

as nuk është mirë të jetë kështu. Në qoftë se pasuria bie 
nga qielli dhe nuk vjen si rezultat i përpjekjeve të vazh-
dueshme, krijon zakone të liga dhe nuk të përgatit për të 
përballuar vështirësitë dhe fatkeqësitë. Kështu për shem-
bull, ari i zi që ka mbytur nëntokën e Venezuelës, i ka 
sjellë asaj më shumë fatkeqësi se sa mirëqenie. Mirëqe-
nia që vjen nga aftësia dhe përpjekja është një mijë herë 
më e mirë nga mirëqenia që vjen aksidentalisht - nga 
lotaria apo mrekullia -, sepse vetëm e para ka mundësi të 
zgjasë dhe të shtohet, siç e kërkojnë rrethanat.

Ndoshta duhet thënë e njëjta gjë edhe për 
demokracinë, këtë sistem që, me gjithë defektet e veta, 
është sistemi që na mbron më mirë kundër brutalite-
tit dhe që u reziston më shumë kohë tentativave të 
herëpashershme të kthimit të barbarisë prej të cilave 
ankohen të gjithë kombet. Ajo që ndodhi në Rusi në 
ditët tona dhe në një pjesë të madhe të ish-perandorisë 
sovjetike, katastrofa mizore ku është zhytur Shqipëria, 
peripecitë e tmerrshme që kanë pllakosur vendet e Amer-
ikës Latine në përpjekjet për të arritur progresin dhe 
modernizimin e vërtetë, po ashtu gjakrrjedhja dhe zia e 
madhe që vuajnë sa e sa kombe afrikane nuk tregojnë se 
ka popuj të aftë dhe popuj jo të aftë për të qenë të lirë dhe 
të begatë. Por, tregon se liria dhe prosperiteti nuk vijnë 
nga mbrëmja në mëngjes. Ato fitohen dhe meritohen, 
pak nga pak, përmes disa praktikave, gjatë adaptimit 
të disa ideve dhe praktikave, me anën e të cilave bën të 
funksionojnë institucionet (dhe jo e kundërta). Diktat-
urat gjithmonë dobësojnë dhe dëmtojnë këtë proces: të 
gjitha diktaturat, por, më shumë se askush tjetër, diktat-
urat si ajo që vuajti Shqipëria - ose që po vuan tani Koreja 
e Veriut apo Kuba dhe Kina -. Diktatura që kanë marrë 
përsipër gjithë përgjegjësinë e jetës së qytetarëve të tyre, 
duke i kthyer këta në automatë të thjeshtë, veprimet e 
të cilëve, të rëndësishme apo të parëndësishme, të ven-
dosen nga vetë pushteti gjithëpërfshirës, i cili i edukon, 
i ushqen, i ndihmon, i informon dhe u jep punë. A do të 
jenë në gjendje të veprojnë me përgjegjësinë e tyre këta 
qytetarë të cilët gjatë brezash kanë qenë të kushtëzuar e 
të komanduar për të qenë të bindur, për të qenë thjesht 
instrumente? A do t’i respektojnë institucionet këta 
njerëz, të cilët lindën dhe vdiqën midis institucioneve 
që kurrë nuk e merituan respektin e tyre si qytetarë? Si 
mundet që këta, nga mbrëmja në mëngjes, do të bëhen 
qytetarë që duhet t’u besojnë ligjeve dhe të jenë të përg-
jegjshëm për lirinë e tyre, liri që ishin mësuar ta shikonin 
si një perde të thjeshtë tymi pas së cilës fshihej arbitrar-
iteti, liri që ishte vetëm një fjalë boshe dhe që shërbente 
vetëm për të ndritur fjalimet e diktatorëve?

Tragjedia e Shqipërisë, këtij “vendi të lashtë të shqi-
ponjave”, nuk filloi me mashtrimin e firmave pirami-
dale. Ajo që shohim tani nuk është veçse plasja e qelbit 
të një lunge të krijuar gjatë dekadave të despotizmit dhe 
shtypjes së egër.

       El Pais, 1997 
Përktheu nga origjinali Bajram Karabolli
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(Duke e lexuar romanin Lavjerrësi i qytetit të autorit Zija Çela, botoi “Toena”, Tiranë 2019)

Një alegori ekzistencialiste 
e botës shqiptare

nga Arben Veselaj

Romanet e Çelës duhet lexuar, para së gjithash, si 
protestë ndaj “diktaturës së tranzicionit” politik dhe 
social shqiptar, por edhe atij universal. Liria me tepri në 
rrëfimin e tij është një utopi shoqërore që lartëson dhe 
glorifikon hipokrizinë, gënjeshtrën, mashtrimin, ndërkaq 
përulë dhe përbuzë nderin dhe dinjitetin njerëzor. 

U bënë gati një vit që prej se s’po e heq dot nga 
tavolina e punës romanin e fundit të Zija Çelës, 
Lavjerrësi i qytetit. Dy herë e kam lexuar këtë libër, e, me 
sa duket, po ta kem luksin e kohës edhe kësaj vjeshte, 
sikurse e pata verës që iku, me kënaqësi do t’i kisha 
hyrë edhe një leximi të tretë. Kjo s’është hera e parë që 
më ndodhë kështu me librat e këtij autori. Zija Çela 
është nga të paktët shkrimtarë shqiptarë që të shtyn 
t’ia rilexosh veprat. 

Në çerekshekullin e fundit proza letrare shqipe 
njohu një listë të gjatë romanesh shumë të suksesshëm 
të këtij autori, titujt e të cilëve sikur kanë një tingëllim 
onomatopesh apokaliptike. I kësaj shkalle është edhe 
romani i fundit Lavjerrësi i qytetit, i paraqitur për herë 
të parë nga “Toena”, në panairin e librit “Tirana 2019”.

Mjeshtëria e rrëfimit me një intertekstualitet të 
veçantë, pastaj me situatat dhe karakteret kafkiane, 
bënë që ky autor jo vetëm që nuk e zbret nivelin e 
arritur me veprat e mëparshme, si: Mali i tejdukshëm, 
Banketi i hijeve, Gjysma e Xhakondës, Gjaku im i errët, 
Las Varrezas, Për dashurinë shkruhet pas vdekjes, SOS, 
një buzëqeshje, Gjaku i dallëndyshes, Apokalipsi sipas 
Shën Tiranës, Arkipelagu Sipiritus, Goja e botës etj., por 
prek horizonte të reja, të panjohura deri më tani në 
prozën letrare shqipe. 

Rrëfimi i Zija Çelës edhe kësaj radhe ndërtohet sipas 
parimit bodlerian për letërsinë: e bukura kërkohet tek 
çrregullësitë e botës dhe anakronizmat e kohës. Në të 
lexuarit e këtij rrëfimi ne përshkojmë nëpër nivelet e 
realiteteve gjithmonë të njohura, por kurrënjëherë të 
thëna; realitete absurde, herë-herë komike, më shumë 
groteske, realitete të nënqeshura, të ndërbuzura. 

Edhe në këtë roman Zija Çela na prinë drejt një 
leximi krejtësisht alegorik. Bota që shpërfaq ai sa 
është zorshme të përshkruhet, po aq është e vështirë të 
kuptohet. Sikurse vet bota shqiptare që karakterizohet 
prej shumë paqartësish e dilemash, Zija Çela krijon po 
ashtu një botë dilematike, duke na vënë (ne lexuesve) në 
krye të dilemës. Proza e tij e zbret dhe e zhytë lexuesin 
në një ambient të egër, të pakuptimtë, ku njerëzit e lirë 
lakmojnë burgun, ndërkaq atyre që janë në burg u kihet 
lakmi për privilegjin e të ndodhurit aty - pra në burg. 

Romani Lavjerrësi i qytetit mund të thuhet se është 
një alegori ekzistenciale dhe psikologjike e botës 
shqiptare, një alegori e rrëfyer përmes një metafiksioni 
(shpërndërrimi narrativ), ku lexuesi shpeshherë mund 
të humb në “pyllin narrativ” e të mos e ketë idenë se 
cili është autori e cili personazhi.  

   Kjo alegori na rrëfen për Burgasin - një qytet aspak 
i lavdishëm, të cilit nami në botë i ka dalë vetëm për 
shkakun e të pasurit një burg të madh. Në atë vend 
gjithçka merr kuptimin nga rrënja fjalës burg (shih 
ironinë: “edhe vendi ku kishte lindur Mbreti niste me 
emrin burg”!). Me kuptimet e bartura Çela na prin drejt 
një hendeku alegorik për të na zbuluar fytyrën e errët 
të botës sonë.  

   Siç rëndom ndodhë në romanet e këtij shkrimtari 
edhe këtu shkrihet mjeshtërisht kufiri mes realitetit 
dhe fantazisë deri në atë masë sa ai kufi bëhet fare i 
papërfillshëm. Sikur te Apokalipsi sipas Shën Tiranës - 
kur lexuesi e kupton përmasën reale të Fundit të Botës - 
si një “e vërtetë” fare praktike dhe aspak fantaziste, edhe 
këtu na përshkruhet një botë e konstruktuar përmbys, 
ndërkaq në fund ajo amplifikohet dhe na del ashtu siç 
është në realitet: e pashpresë dhe e fundbotshme si ferri.

Duke krijuar “korpusin” e qyteteve imagjinare, si 
Fifara (Goja e botës), Lavidani (Arkipelagu spiritus), 
Mamaci (Banketi i hijeve), Burgasi (Lavjerrësi i qytetit) 
etj., Zija Çela ka ndërtuar në fakt “kështjellën e absurdit 
shqiptar”. Edhe “kështjella” Çelës, sikurse ajo e Kafkës, 
reflekton ankthin dhe frikën kolektive.

Sikurse në të gjitha klishetë e letërsisë edhe në këtë 
vepër përballen “e mira” me “të keqën”, “e ndershmja” 
me “të pandershmen”. Si pasojë e një vendimi qeveritar, 
në qytetin Burgas papritur nis një bashkëjetesë e 
çuditshme e “të keqes” me “të mirën”: të burgosurit 
të nxirren nga qelitë e burgjeve dhe pjesën e mbetur 
të dënimeve ta vazhdojnë nëpër shtëpitë e shtetasve 
të lirë. Dhe pikërisht këtu lind dilema e absurdit: cila 
paskësh qenë “e mira” dhe cila e “e keqja”, kush paskan 
qenë “të ndershmit” e kush “të pandershmit”? 

Edhe te Lavjerrësi i qytetit sikurse tek shumica e 
romaneve të Zija Çelës nuk është se na shpërfaqet një 
vizioni ri për një botë më të mirë, por edhe kësaj radhe 
autori përvijon mesazhin se, për “njeriun e shkretë” 
mbase nuk është i mjaftueshëm vetëm rrënimi i botës 
së vjetër, por ai duhet të këmbëngul që ta rrënojë së 
pari të keqën e botës së sotme.

Romanet e Çelës duhet lexuar si protestë ndaj 
“diktaturës së tranzicionit” politik dhe social shqiptar, 
por edhe atij universal. Letërsia e tij është kritikë, 
dhe duke qenë kështu nuk mund të thuhet me siguri 
nëse ajo synon të ndreq diç në këtë botë të prishur, 
apo është vetëm një rrëfim tragjik për fatkeqësitë e 
pashmangshme të kolektivitetit.  

Liria me tepri, në rrëfimin e Zija Çelës, është një 
utopi shoqërore që lartëson dhe glorifikon hipokrizinë, 
gënjeshtrën, mashtrimin, ndërkaq përulë dhe përbuzë 
nderin dhe dinjitetin njerëzor. E, ndërkaq, në këtë utopi 
liria personale është e pandashme nga liria kolektive.

Në fund duhet thënë se Lavjerrësi i qytetit është një 
rrëfim i bukur për një botë të shëmtuar, një roman 
magjik e ngashënjyes që na shtyn për ta lexuar sërish 
e sërish.

Mirko Gashi (1939 – 1995), qe 25 vite ka shkuar në amshim, 
duke iu bashkangjitur emrave në shenjë që kishte poezia e 

sotme shqipe e Kosovës. Ai ka zënë të krijojë në ato vite, kur letërsia 
shqipe në Kosovë po kalonte nëpër fazat e veta të stuhishme 
nacionale e shoqërore, kur po krijohej një gjeneratë evropiane e 
poezisë shqipe e Kosovës, në kohën kur kjo letërsi po e përjetonte 
zhvillimin e vet in/distinktiv, jokarakteristik, atipik. Sa qe gjallë, i 
botoi këta libra poetikë: Në vorbullën e ujit (1972, botimi i dytë 1981), 
Netët e bardha ( 1975), Gjarpëri i shtëpisë (1981), Arbor vitae (1988), 
Libreto për gjenitivin e ujit (serbokroatisht,  1977), Plagë uji, (poezi 
e përzgjedhur, 1990). I konsideruar si poet bohem i shqipes, poet i 
mitit letrar të ujit, që me librin e parë ai zgjodhi rrugën e tij krijuese.

 
1. Figura afektive dhe fonostilistike e lojës me fjalë 

Vëllimi “Blegërimë resh” përfshin poezitë e pabotuara 
ose të botuara në shtypin e kohës gjatë viteve ’90, kësaj radhe me 
redaktim, përkujdesje dhe parathënie nga Anton N. Berisha. Ç ‘është 
e vërteta më 2011 një vëllim  ngjashëm me titullin “Reinkarnimi im” 
u botua më 2011 nën përkujdesjen e Fehmi Ajvazit, por kësaj radhe 
pasurohet me një mbarështrim ndryshe të kësaj poezie: ndarja në 
cikle, një punim i thelluar për këtë poezi dhe me bublioga rfinë 
pothuajse të plotë që përfshihet në fund të librit e që u mor nga 
studimi monografik “Gjenitivi i ujit” i autorit të këtyre rreshtave 
(P. Buzhala). 

Në të dy botimet nuk janë përfshirë edhe poezitë antologjike 
të botuara në shtypin e kohës, si “Bubulina”, “Baraba”, “Hobeja 
e Davidit”, “Verbëria sipas Horhe Borhesit” apo “Mis Sokoli i flet 
vdekjes”.

Në të dy vëllimet qëndron në fund të librit poezia “Reinkarnimi 
im”, ku poeti këndon: 

Nga nata (terri) burg 
prej bebëzës sime

Fluturon zogu
në ëndërr
rreze dielli
më kthen (vie)
në zhgjëndërr.
 
Po ky subjekt lirik tashmë i ka pranuar dhuntitë e frymës 

së shenjtë, Shpirtit Shenjt... të Natës së Madhe... ato dhunti 
i ka harmonizuar me vetveten... nuk ka më plasaritje a çarje të 
identitetit njerëzor. Poeti sikur e përfill atë mitin kozmologjik 
ezoterik që flet për “dukurinë apo lindjen e dyfishtë” nga Një-
ja, që është burim i gjithçkajes dhe nga parimi i vullnetit të lirë. 
Ekzistenca e dy forcave apo tendencave të kundërta, duke u shtuar 
aty vullneti i lirë, ky parim i lirisë, përbëjnë universin e hapur, pse 
jo, edhe universin e hapur lirik të Mirko Gashit.  Psika (Fryma) e 
poetit ekziston në gjendje të ëndrrës a të ëndërrimit, në trajtën e një 
fluturimi a zogu; poeti ekziston në gjendjen e një dualizmi ëndërr/ 
zhgjëndërr, apo të një drejtpeshimi universal hapësinor të lëvizjeve 
në hapësirë: zog/rreze. Krijimi, krijimi i entropisë, qoftë lirik, apo 
ai në hapësirë, në univers, lë të kuptojë trajtat shumëformëshe 
e shumëplanëshe të entropisë; krijim dhe entropi që pikësynon 
homogjenitetin, gravitetin, a mirëmbajtjen e të Njëjtës, kundruall 
disperzitetit, hallakatjes, shpërbërjes individuale a nacionale... Aty 
gjithsesi duhet të feksojë një dritë, një diell, një rreze, si shprehje 
e forcës energjetike që e mban këtë drejtpeshim kozmik, jetësor, 
shpirtëror... Në kontekstin e kohës, poezia e kësaj fryme tashmë 
lëviz në rrethana të reja të paradoksit historik - sa më të shtrënguar 
rrathët e dhunës (serbe, gjatë viteve’90), aq më i lirshëm njeriu nga 
përbrenda... Sa më fatkeq e sa më i mbështjellë të jetë krijuesi me 
fatkobin, aq më i ekzaltuar na është poeti, për ta kënduar së fundmi 
odën e gëzimit! Poeti nuk e pranon zhbërjen, humbjen, mbasi në atë 
shkretëtirë fataliteti kohor e nacional ka arritur ta krijojë një oazë: 

Nëpër guaca po fle gaca
sonte niset hëna e plotë

Një si lojë fjalësh, me funksion figurativ (si: guaca e gaca), 
polisemik dhe fonostilistik, përdoret te shumë poezi (të mos 
harrojmë: loja me fjalë apo lodra me fjalë është figurë stilistike e 
përsëritjes) e që shpesh iu ngjanë anagrameve apo palindromeve, 
amdje duke u zhvdendosur brenda të njëjtës fjalë vetëm theksi. 
Kështu te poezia “Gjeni” hasim fjalët: gjeni (sipas Fkalorit: “Element 
përbërës i kromozoneve të bërthamës qelizore, që është përçues 
i tipareve të 

trashëgueshme në organizmin pasardhës”) dhe gjeni/gjeniu, 
aty ku në këtë lojë hyn edhe Migjeni: 

Udhëton e udhëton 
gjeni
deri tek unë

Buan te Migjeni
nga bronzi
ai gjeni

Është ajo poezi, do të thoshinm, anakreontike, që qëndron afër 
vargut monokolon, por ku kjo lojë fjalësh dhuron vlera të bukura 
me efekte stilsitike dhe artistike. Nganjëherë këto kalambure, 
shfaqen si afeksion i deformimit të qëllimshëm të fjalëve, për 
të krijuar efekte të reja simbolike, (posi dialogët me kalambure 
te romani “Oh” i Anton Pashkut). Këtë metaligjërim e shqipton 
nëpërmes vargjeve edhe Mirko Gashi:

Ajo do të thotë plot
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Miti poetik për vestalet 
nga Prend Buzhala

ajo do të thotë të luash me fjalë
e fjala është mik e armik

Ruaju prej sa se ta ha kokën
duhet ta përkëdhelësh
ta ushqesh

Hajde pra alkimist i fjalëve 
prej Mirko Gahsit thuaje
fjala më e uritur në gjuhën shqipe
është fjala “uri”

a nuk e thurë edhe në fund të fjalëve polisemantizmin e 
poliseminë figurative te fjala “uri” (ngrënja/ uri(th): nevojë për t’u 
ushqyer me fjalën e shqiptuar dhe fshehja e kokës?! 

2. Gandiana poetike 

Poeti më herët këndonte: “Vetëm fëmijët dhe kafshët/ të duan pa 
hile”. “Vestalet” janë figura që i përdorte vetëm Mirko Gashi. Ato 
janë metafora të virgjërisë së shpirtit e të dëlirësisë së fëmijës. Në 
një letër dërguar së ëmës, në janar 1799, poeti gjerman, Helderlin, 
e quan krijimin poetik “më të virgjrin nga të gjitha profesionet.” 
Në mitologjinë antike romake Vestia e moçme, ishte perëndeshë 
e virgjëreshave, e zjarrit, e vatrës dhe e familjes. Vestiat përdoren 
edhe në shumës. Ato mishëronin zjarrin e shenjtë, zjarrin e vatrës 
familjare dhe zjarrin e qytetit. Janë personifikim i vatrës familjare, i 
rojës e i flakës së shenjtë të sigurisë së jetës që digjet pa pushim në 
Atrium, në lterin (altarin) e shtëpisë e të tempujve; nga ana tjetër, 
simbolizojnë forcën e thelbit të jetës. Mishërojnë dhe simbolizojnë 
betimin më të përkushtuar të pastërtisë dhe virgjërisë, dëlirësisë 
dhe bekimit, thjeshtësisë dhe harmonisë familjare. Ndërkaq, 
vestalet ishin virgjëresha, që shërbenin në tempullin e Vestias, duke 
e mbajtur pareshtur në duar zjarrin e shenjtë, për nja tridhjetë vjet. 
Gjatë kësaj kohe ato shtrëngoheshin të çonin një jetë plotësisht të 
dëlirë e të denjë, e mandej mund të liroheshin nga shërbimi dhe 
të martoheshin. Mirëpo, nëse gabonin, ato muroseshin të gjalla. 
Virgjëria do ruajtur e po bëre mëkat në këtë betim, atëherë edhe 
e pëson. 

Kësisoj, Mirko Gashi, madje, shpesh e shpesh nëpër të gjithë 
librat e tij poetikë i përmend vestalet. Këto i hasim edhe në këtë 
vëllim poetik: 

Vestalet e strehuara 
në syrin tim
ma flakërojnë shikimin

Vestalet risemantizohen dhe marrin domethënie të reja në 
kuadër të kontekstit të përgjithshëm të poezisë. Krijuesi Mirko Gashi 
zë e kompozon dhe strukturon aso vokalesh a fonostilemash që 
shpërthejnë nga brendia e qenies, si burime paralele frymëzimesh, 
temash e idesh; ai nuk resht së kërkuari për t’u paraqitur me qenien 
e poezisë së tij e të folësit të tij lirik, herë te bukuria e një luleje e 
herë te shpirti i një blete, herë te ringjalljet shpirtërore të një feniksi 
e herë te vestalet e tij të përshpirtësisë e të mënyrës së gjëllimit, 
herë te gjuha e heshtur dhunshëm e një peshku apo te memoria e 
ngurosur e Ikariusit ... 

Poeti, në një situatë të tillë, të hallakatur, të dramës shqiptare 
të Kosovës së viteve ‘90, do të jepet gjithnjë në kërkim të atij rendi 
figurash që e shquajnë një filozofi jo vetëm mbijetese, përtej asaj 
situate të rëndë apokaliptike. Në këtë mënyrë, ai do të jepet pas 
figurave të butësisë. Që në titull, dy fjalë-figura (blegërimë dhe 
re), a nuk sugjerojnë butësinë, pafajësinë, qenien e pasherr, të 
pambrojtur, a nuk është ajo rezistencë gandiane e Kosovës gjatë 
atyre viteve? Osho do të thoshte: “Një re e bardhë merr kahen e vet 
kudo që e çon era - nuk reziston, nuk lufton. Një re e bardhë nuk 
është një pushtuese, dhe përsëri ajo qëndron mbi gjithçka. Ju nuk 
mund ta pushtoni atë, nuk mund ta mposhtni. Nuk e ka mendjen 
për të pushtuar - kjo është arsyeja pse nuk mund ta mposhtni 
atë.” Kjo gandianë (një tjetër leksemë poetike e asaj kohe), shfaqet 
përgjatë librit me këtë rend figurash që aspirojnë këtë butësi që 
nuk mund të bëhet zap, posi retë. Është si ajo epifania e rizgjimeve 
historike, që shndërrohet në qenien që më nuk mund të thyhet, 
është ai frymëzimi për ta jetuar jetën dhe për t’i dhënë kuptim 
ekzistencës. “Të jesh i butë nuk do të thotë që nuk je i fortë. Mjalti 
dhe zjarri janë të dyja me ngjyrën e artë”  thotë poetja Victoria 
Erickson. Është ai mësimi i rëndë i historisë: të mësosh kur ta bësh 
luftën tënde, dhe të mësosh kur të bëhesh i butë. Te “Gandiana 
e përsëritur” (poezi përkushtimore, poezi-tribut), në pak avrgje 
sintetizohen ato vlera të amshueshme të qenies e qenësisë sonë, 
ekzistencës dhe esencës sonë:

E ne jemi plim 
tri fe e një fis

por kurrë jo narcis

në këto ditë
shpatën e ndërruam 
me durim
(...)
Qoftë 
edhe në këtë ferr
popullin askush 
s’ma merr

Ishte ai hop i një ndërgjegjësimi të ri, kur Kosova po i hynte 
guximshëm në hapësirat e modernitetit socio-kulturor e politik 
evropian. 

S’iu la regjimit agresiv arma e vetme që e kishte në duar: për 
ta luftuar këtë komb për “terrorizëm”! Provokimet, fatkeqësitë, 
dhimbjet, ankimet, u shndërruan në filozofinë e re të kohës, si 
sakrificë për t’i duruar ato; por për të vepruar për të qenë vetvetja! 
Nuk ishim ne ai fisi i egër i dhunimeve, por ishte dikush tjetër. 
“Durimi është i hidhur, por fryti i tij është i ëmbël” thoshte Aristoteli. 
Kurse Mirko Gashi këtë e shqipton në mënyrën e tij poetike: 

Më mirë uria se koria
duro Lumi im
hala mundesh
Gandi çohet peshë
nëse ndryshe s’mundesh

Është ai vizioni poetik i një kohe që krijoi besimin te ky shtegtim 
i ri historik. Ti mund të mbetesh pa punë, pa para: e nëse Dikush 
(a Askush) dorëzohet dhe i siguron ato; ç ‘mbetet? Koria! U kuptua 
se durimi ishte edhe formë e veprimit të ndërgjegjshëm: gjërat 
pranohen qetësisht; ky durim shoqërohet me urtësinë, me urtësinë 
kolektive, gandianën, me prirjen për t’i afruar gjërat që gjenden 
larg. Ka do kohë, kur më lehtë gjen luftëtarë e njerëz për të rënë fli, 
se njerëz të gatshëm ta durojnë dhimbjen. E po e humbe durimin, 
i humb betejat tua, na mësonte Mahatma Gandhi i urtë. Poetët 
e Kosovës tashmë e këndonin këtë gandianë, duke e përballuar 
situatën e vështirë: ata nuk e lanë Kosovën vetëm, nuk ikën jashtë 
për ta gjetur strehën e qetësisë personale, siç bënë disa të tjerë. 
Ata vargjet e veta i shndërruan në gandianë poetike, në “blegërimë 
resh”, siç na ligjëron ky vëllim poetik. Gandiana (rezistenca e 
padhunshme) ishte idealizmi i ri i Kosovës që e ktheu vëmendjen 
e botës drejt nesh. 

2. Simbolika dhe metaforika: përhënia dhe mjellma 

Kurse i tërë vëllimi në dorëshkrim përshkohet nga kjo frymë 
e krijimit të kësaj fryme butësie, e krijimit të harmonisë nga 
kaosi, e kërkimit të përsosmërisë së qenies kundruall hallakatjes 
së brendshme. Ja disa nga titujt e këtyre poezive: Nata e qirinjve, 
Varret, Mama, Në gjykatore, Kalvari, Lulja, Atë Gjergj Fishtës, Tek 
Syla, Baritorçe, Përhënie, Vdekja dhe jeta, Pajtimi në Selishtë, Fati im, 
Pritja, Reinkarnimi im. Edhe te poezitë e sipërpërmendura na vijnë 
fjalë-simbolet dhe fjalë-mitemat e këtij poeti, vetëm se tash ritmi 
është më i kthjelltë, më lozonjar, me togfjalësha më të nuancuar 
poetikisht e estetikisht, me ngarkesa më të pasura kuptimore dhe 
me përjetime më të thella . 

Poezia “Përhënie” sjell nuancime krijuese të reja të poezive 
të përparshme e të simbolikës së përparshme. Dihet se cila është 
situata e njeriut në gjendje të përhënët: qenie me shumë trille e 
teka, që e ndërron mendjen orë e çast e nuk di as vetë se ç’dëshiron e 
ç’kërkon; që nuk e përmban dot veten, siç e thonë edhe shpjegimet 
shqip të kësaj fjale. Ja ç’thotë poeti kur e krijoi këtë poezi: “Atë poezi 
e bëra me ndihmën e shumë vargjeve të mia nëpër poezi të ndryshme 
ku e kam përmendur hënën.” Figura e hënës në poezinë e Mirko 
Gashit ka një rrezatim figurativ dhe kuptimor të gjerë. Dy shënjuesit 
e saj më të thellë dalin: i pari te hëna, që është e privuar nga drita 
e vet dhe që është vetëm pasqyrim i diellit; i dyti tregues – hëna 
kalon nëpër faza të ndryshme dhe e ndërron vazhdimisht formën. 
Për këtë arsye, hëna simbolizon varësinë dhe principin femëror 
(përveç në raste të veçanta) si dhe periodizimi  dhe ripërtëritjen. Në 
harmoni me këtë, ajo është simbol i shndërrimeve dhe rritjes. Me 
hënën Mirko Gashi evokon bukurinë e femrës, por edhe bukurinë 
në jetë e në përmasa kozmike; evokon dritën nëpër shtigjet e errëta 
të fatit. Aty feksojnë vizionet e poetit: tashmë hëna shëtit nëpër 
zonat e mistershme e të fshehta, të dyfishta, të poetit: aty lëngon 
një imagjinatë nga pak e hallakatur, por është edhe imagjinata që 
ekzaltohet, dhe shtypet; së andejmi, ai i gjen burimet e të vërtetës 
dhe vatrat e lirisë shpirtërore e ekzistenciale. Aty  vjen fryma e 
fjalës së shqiptuar aq butësisht, pothuajse, një poetikë e frymës 
së butësisë së pazakontë, po aq sa edhe një ashpërsi rezistimi, një 
goditje si me gong që merr jehonë së brendshmi dhe dëgjohet në 
hapësirat e pakufishme të kozmosit: 

Në dreq të mallkuar
me draprin e hënës së re në rërë
mjellmën e argjendtë e kanë prerë

Simbolizmi i mjellmës, ashtu si ai i hënës, po ashtu ka përdorim 
funksional estetik e poetik: ajo shënjon hijeshinë, bukurinë, 
energjinë, butësinë, -pastërtinë, fisnikërinë dhe plotkuptimësinë.  
Ajo është sinonim i krijesës së bukur, e cila në poezinë e Mirko 
Gashit shfaqet përnjëmend si epifani lirike e ekstazës poetike. 
Nëpërmes kësaj poezie, sikundër figurat opozicionale jetë/vdekje, 
ujë/zjarr, dritë/errësirë etj. edhe këtu na vijnë ligjërimet e përvojave 
krejtësisht të kundërta: në njërën anë mjellma e bardhë, në tjetrën 
mjellma e zezë.  Opozicioni i tillë simbolik i shquar si përvojë e 
simbolistëve dhe parnasistëve evropianë, (diell i zi, kalë i zi etj), 
te Mirko Gashi e luan rolin e sintezës së atmosferës festive: jeta 
në harxhimin e saj na është një festë! Një dasmë hënash. Mjellma 
e bardhë shfaqet ditën, kurse mjellma e zezë është simbol i 
bardhësisë së natës; njëra solare, tjetra e errësirës. Bardhësi e 
errësirës! Të dy mjellmat në lirikën e Gashit  shfaqen si mistere të 
shenjta, të sakralizuara posi tek mitet, janë zona të mistershme 
(rrezatime reminishencash të dritës mashkullore e të dritës 
femërore). Në të vërtetë, kjo poezi, me orkestrimin e kaq shumë 
figurave të nuancuara semantikisht, shfaqet e thuret si një sintezë 
e bukur e tërë krijimtarisë poetike të Mirko Gashit, nga njëra anë 
dhe e jetës së tij nga ana tjetër. 

3. Reinkarnimi i bohemës krijuese 

Dhe pikërisht, kur në vitet ’90 të shekullit XX mizoria serbe po 
bënte mizori të pafund; pikërisht kur poeti ishte zhytur gjithnjë e 
më thellë në agoninë e bohemës së tij; pikërisht atëherë vargjet e 
tij na dalin kaq të thjeshta në përsosmërinë e ndërliqësinë e tyre 
strukturore-ligjërimore. Kësaj mizorie ai i përgjigjet me poezinë e 
ringjalljes së tij të shpirtit, të reinkarnimit të tij kozmogjenetik – 
rrugë e nisur që nga libri i parë. Aq magjishëm poeti luan me fjalë;i 
duket se po luan me tinguj muzikorë, se po qesh e buzëqesh me ato 
fjalë, duke e ndjerë therjen e tyre të ëndjes, kënaqësisë, sendërtimit, 
admirimit... kurse brenda atyre tingujve ai i ndërfut përsiatjet e 
meditimet e tij, lavdinë e fjalëve të papërsëritshme në thelbin e 
tyre. Poeti e ndien sëmbimin e lumturishëm që ia dhuron kënaqësia 
e fjalës dhe e rimtit të saj mbimuzikor, mbitingullor,  mbitekstor, 
fjalë e mbikuptimshme: 

E bukura e Dheut
 në kikat e malit
 me temena
 është Nusja e jonë fytas mbytas

Fjalori i tillë poetik i tregon edhe burimet urtake të fjalës, edhe 
burimet e përshpirtshme të saj kundruall egërsisë së kohës,. Te 
një fjalëz-lojë-fjalësh ai shfaq imazhin e tërë rruzullimit-kohës, 
urtinë e shquar të thënies. Kurse te një figurë shfaqet fjala me hir 
të mahnitshëm: te gjendja më e pashpresë ai po dhuronte hirin 
e shpresës me anë të fjalës së tij poetike, me anë të riinkanrimi 
të tij vetjak dhe nacional. Ishte dora e maestros me vegime për/
ndriçuese, me fërgëllima turbulluese ritmesh poetike, me ariet 
ritmike të fjalës përplot vizione vezulluese për të ardhmen. Mu në 
agoninë ,më të rëndë të kohës, Poeti augur po i ndjente ato çaste. Po 
ndjente se do të ikte përgjithnjë me energjinë, butësinë, pastërtinë, 
fisnikërinë... pas ëndrrës për të bukurën dhe dritën. 
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Nekropoli i Trebenishtës bart  kulturë 
vendase pellazgo-ilire dhe bartësit e 

saj janë fiset jugore ilire të cilët kryesisht 
populluan edhe hapësirën e shtetit 
maqedonas.

Banorët e Trebenishtës që nga 
antikiteti trashëguan po ato simbole e 
motive në elementet kulturore që kishin 
paraardhësit e tyre.

Meqë arkeologjia, historia, folklori dhe 
etnologjija janë të lidhura ngushtë njëra 
me tjetrën me një fjalë janë të një sfere, 
jemi të detyruar të gjurmojmë që nga 
antikiteti.

Hulumtimet arkeologjike, burimet 
historike dhe epigrafike, dëshmojnë 
se këtu ka jetuar populli më i lashtë në 
Ballkan, ai pellazgo-ilir1 . 

Ne kemi trashëguar kulturën materiale 
dhe shpirtërore të tyre. Në pamundësi 
që t’i përmendim të gjitha fiset Ilire do 
t’i veçojmë disa nga ata që shtrihen 
në Maqedoninë e Veriut, si: Dardanët 
në Maqedoninë veriperëndimore, 
Peonët , (Pollogu i sotëm), zinin rajonet 
e rrjedhës së mesme të Vardarit, me 
qytetet Uskana, Oneum dhe Draudak deri 
te lumi Struma e më gjërë që banonin në 
luginën e sipërme të Vardarit dhe në kufi 
me Dardanët. Në drejtim të lindjes ata 
shtriheshin deri te lumi Struma, (Bullgari) 
por dhe më tej. Dasaretët, kanë përfshirë 
anën jugperëndimore deri te rrjedha e 
lumenjve Semani dhe Devolli,kurse në 
anën verilindore kjo popullatë është 
shtrirë në tokat mbi Liqenin e Ohrit dhe të 
Prespës2. Në veri të atij liqeni, rreth Drinit 
të Zi Penestët, Enkhelejtë, Molosët, Daorët 
e tjerë. 

Historiku i Nekropolit antik 

Trebenishta, ndodhet në zonën e 
Ohridsko Polit, 13 km në veri-perëndim të 
Ohrit dhe 13 km në verilindje të Strugës.

Sipas të dhënave që posedojmë në 
fondin e Nekropolit “Trebenishtë” janë 
regjistruar 825 objekte arkeologjike, nga të 
cilat 258 mbahen në Muzeun Arkeologjik 

1 Selim Islami,Shteti Ilir,vendi dhe roli i tij në botën mesdhetae, 
Studime ilire I,Prishtinë 1978 faq.51-72 .
2 Fanula Papazoglu, Македонски градови у римско 
доба,Ж.А..p. v.libri i I,Shkup,1957,faq.68.

të Sofjes, 187 në Muzeun Kombëtar në 
Beograd dhe 380 në Muzeun Kombëtar 
në Ohër. Sidoqoftë, duhet të thuhet se 
ekzemplarët më të vlefshëm, përfshirë 
katër maska ari funerale, dy prej të cilave 
janë në ekspozitë në Institutin Kombëtar 
në Akademinë Bullgare të Shkencave në 
Sofje, dhe dy në Muzeun Kombëtar në 
Beograd3. 

Zbulimi i sekreteve të Nekropolit 
të Trebenishtës, filloi rastësisht gjatë 
ndërtimit të rrugës Ohër-Kërçovë në 1916, 
dhe më pas u hulumtua nga arkeologët 
Karl Scorpil i Sofjes më 1918, Nikolla Vuliçi 
nga Beogradi (1930-1934) Vasil Lahtov dhe 
Joze Kastelit në /1953-54/ . Deri më tani 
janë gërmuar 56 varre 13 prej të cilave janë 
“princërore” me gur varri të pasur kurse 
të tjerët kanë një material arkeologjik më 
modest.4

Është për t’u theksuar se dekoracioni 
plastik i aplikuar në stelat e varreve sqaron 
element të artit që kishte popullata e asaj 
kohe, që e dokumenton antroponimia e 
3 -Dasaretët ishin pa dyshim të lidhur me fisin verior Epir 
që jetonte jashtë bregdetit të Shqipërisë së Jugut. Dasaretëт 
banuan sot Semeni dhe Devol dhe në bregdetin verilindor 
të Liqenit të Ohrit dhe Liqenit të Prespës. Dasaretia i Linhid, 
faq.98-101. Akademija e artit dhe Shkencës-Maqedoni, 
Историја на културата на Македонија, Ivan Mikulëiq , 
Антики градови во Македонија/ Shkup 1999.
 Pasko Kuzman,Три челусти и вртулка,/Enti për Mbrojtjen 
e Monumenteve Kulturore e Muzeut Nacional të Ohrid/ 
Trebenishtë,1972,faq.11-13.
4 Mixhait Pollozhani, Mozaik arkeologjik, botoi Flaka Shkup 
2001 faq.55.
Vasil Laktov, Trebenishka kultura, Zagreb 1965

mbishkrimeve në buste se kishin të bëjnë 
me një popullatë autoktone të lashtë ,5 ku 
zënë vend motivet solare, antropomorfe, 
zoomorfe dhe flurale. Në studimin tone 
ata janë analoge me simbolet e Nekropolit 
të Trebenishtës.

Nga studiues të ndryshëm parashtrohet 
pyetja se cilës kulturë i takon ky Nekropol?

Arkeologu i njohur Vasil Lahtov, 
duke e studiuar në kompleks kulturën e 
Trebenishtës, e cila formon grupin kryesor 
kulturorë të Maqedonisë, thotë se analiza 
e materialit, përpunimi tipologjik, 
studimet lingustike dhe të dhënat 
burimore, tregojnë se kjo kulturë nuk 
është as greke as edhe ndonjë përzierje 
kulture iliro-greke. Por, ajo është kulturë 
ilire dhe bartësit e saj janë fise jugore ilire6. 

Sidoqoftë, do të ndalemi te maskat 
funerale ata nuk ishin të njohura në 
ritualet e varrimit Grek në atë kohë.

Meqenëse ngjashmëritë e këtyre 
maskave të varrimit me maskat mikenase 
- portretet janë formale, sepse Mycenae 
dhe Trebenishtja janë në një distance 
të largët. Maskat nga Mycenae, ngjallin 
zakonin egjiptian të veshjes së trupit të të 
ndjerit me ar, kështu që me siguri maskat 
nga Trebenishtja i përkasin të njëjtit 
frymëzim. Ndërmjetësimi i Kretës në 
transmetimin e këtij zakoni është theksuar 
nga disa studiues, dhe legjenda e Cadmo 
dhe Harmonia mund të dëshmojnë për 
ardhjen e kolonistëve Kretan dhe Qipriotë 
në trevën e Maqedonisë. Një popull ky, i 
cili pati një  veprimtari tregtare shumë 
aktive me të gjitha brigjet e Mesdheut dhe 
sidomos me brigjet veriore të Afrikës, ku 
Kartagjena, Tunizia, Malta dhe Gjibraltari, 
ishin zonat krysore të përhapjes së tyre si 
tregtare ashtu edhe kulturore. 

Nga hulumtues të tjerë është vërtetuar 
se prania e maskave të arit nuk është 
rezultat i reminishencës të maskave të 
famshme të Mikenës,por janë prodhim i 
botëkuptimeve rituale të Ilirëve vendas. 
Në këtë mënyrë është ruajtur transmisioni 
i jetës reale dhe asaj të përtejme, ashtu 
që përdorimi i maskave në lidhje 
me preokupimet es-hatologjike dhe 
deifiktimin e të drejtave të cilat u kanë 
takuar shtresave më të larta të popullsisë 
së kohës.7

Skender Anamali, shkruan, se prania e 
kulturës arbërore në zonën përreth liqenit 
të Ohrit është krejtësisht e kuptueshme. 
Ajo në lashtësi i takonte fisit ilir 
dasaretëve.Si e tillë ajo ka qenë e përfshirë 
në trevën e banuar nga ilirët pasardhës 
të të cilët kanë qenë arbërit,po këta fise 

5 Exhlale Dobruna-Salihu, Plastika dekorative dhe figurative e 
gurit në në Dardani gjatë kohës romake Sepulklare dhe e kultit, 
Prishtinë 2013.
6 Citat. Trebenisht; Wikipedija
V.Lahtov,Problem Trebeniske kulture,Ohër 1965,faq.175.
7 Mixhait Pollozhani, Mozaik arkeologjik, botoi Flaka 2001 
Shkup fq.48.

ishin ata të cilët kryesisht populluan edhe 
hapësirën e shtetit maqedon. 8

Sipas Ivan Mikulçiq, Nekropoli i 
Trebenishtës, trajtohet kryesisht si arkaik, 
por edhe Epoka e Hekurt dhe Helenistike. 
Gjetjet datojnë nga shekulli i VI –të, para 
Krishtit.Në ndryshim nga ata, varret 
e “varfëra” të Trebenishtës vijnë nga 
popullata e brendshme Dasarete. 9

Ndërsa Muzafer Kurkutit,arkeolog, 
i trajton të periudhës së shekullit VI- IV 
p.e.sonë,ku nga ana kulturore është koha e 
formimit të kulturës proturbane e imporit 
të dendur të mallrave greke për të cilat 
tani kishte nevojë artistokracija fisnore 
ilire. Në këtë periudhë shfaqen varre të 
pasura. Shembullin më të mirë e përbëjnë 
varrezat e Trebenishtës10.

Roli dhe simbolika solare
në maskat funerale

Simbolet solare duhet të kenë 
pasur kuptimet e tyre kozmogonike 
dhe veçanërisht pikëpamjet origjinale 
eskatologjike që u mundësuan atyre 
mënyrën më të dhimbshme të jetës 
pas vdekjes. Nga interpretimi i bletës i 
përfaqësuar midis vetullave të maskës 
nga Varri I (Trebenishta) si simboli më i 
vjetër i mbretërisë në E dhe si «shpirti» i 
të ndjerit që hyn në shoqërinë e perëndive 
(një lloj falli) i «princit» të heroizuar nga 
«Trebenishtja», (V. Popoviç, 1966), në 
«fytyrën e artë» të të ndjerit special që 
duhet të nënkuptojë një ndryshim të të 
gjithë tij në thelb, për të marrë një formë 
më të lartë të shenjtërisë, statusin e një 
antropodemoni (për të ardhur në jetë 
në botën e nëndheshme) dhe kështu 
maskohet pas vdekjes «për të ruajtur 
lidhjen midis botëve» (Valeria Fall, 1993).    
Nga ana tjetër, Teodosiev, beson se 
maskat arkaike të vdekjes kishin kryesisht 
simbolikë diellore - «ari që përfaqëson 
dritën e diellit». Me këtë simbol të 
ndritshëm, «kokat e të vdekurve ishin si 
dielli, ndërsa aristokratët e varrosur u 
bënë identikë me hyjninë diellore». Ideja 
vjen nga indo-evropianët, ku trupi i njeriut 
identifikohet me strukturën e kozmosit, 
ku koka zakonisht ishte një simbol i qiellit 
(N. Teodosiev, sipas Lincoln B.). Përveç 
këtyre njohurive, mund të përfshihet 
zbukurimi ynë «bishtalec», i cili mund 
të simbolizojë «një kurorë me yje që 
ndriçojnë kokën e qiellit»11.

Ndërkaq g jurmimet shkencorë 
gjenetike amerikane shkruajnë se : 
8 Skender Anamali, Problemi i formimit të populliti shqiptarë 
në dritën e të dhënave arkeologjike, në Konferencën Kombëtare 
për formimin e popullit shqiptar të gjuhës dhe kulturës së tij, 
Tiranë 1988, f,337-335
9 Иван Микулчиќ ,Антички градови во Македонија “А 8, 
Shkup 1999, fq.101
10 M. Kurkuti,vepër e cituar po aty.
11 ТРЕБЕНИШТА ЗЛАТНИ МАСКИ НАЈГОЛЕМИТЕ 
КУЛТУРНИ БОГАТСТВА НА МАКЕДОНИЈА ПАСКО 
КУЗМАН 

Gjetjet arkeologjike të Nekropolit 
antik në Trebenishtë bartin

kulturë pellazgo -ilire 
Nga Edibe Selimi-Osmani
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Uells*  dhe  Pierre Zallua*, (doktor 
profesor pranë universitetit amerikan, 
kanë marrë në shqyrtim popullin e 
lashtë Fenikas që krijoi koloni në mbarë 
brigjet e mesdheut duke krahasuar ADN-
në e njerëzve të sotëm me ADN-në e 
eshtrave të zbuluara në varret e lashta, 
përcaktuan se kush ishin Fenikasit dhe 
cilët ishin pasardhesit e tyre. Shqiptarët 
e lashtë (pellasgët) dhe ato që rrjedhin 
sot prej tyre, është gjuha e sotme shqipe.   
Elemente të ngjashmërisë së Fenikasve 
me Pellasgët i ka trajtuar dhe studjuesja 
e etnokulturës shqiptare Eva Brija, ajo 
konstaton se Fenikasit kanë qenë prezentë 
në Ballkan midis popujve Pellazgo-Ilir.12

Pra,është e arsyeshme të përmendim 
se atje ku ekziston lidhja gjenetike 
është e pamundur të mos ekzistoje 
lidhja kulturore, gjuhësore, etnografike, 
mitologjike  apo ngjashmeri të tjera të 
kasaj natyre.

Deri më tani janë shprehur mendime 
të ndryshme në lidhje me origjinën etnike 
të të vdekurve nga varret e Nekropolit. 
Kohët e fundit,sipas Sokollovskës, ka dalë 
hipoteza se aristokracia e Trebenishts 
ishte me prejardhje /Paeoniane/.13

Fragmente qeramike dhe aksesorë
Nga literature e shfletuar vërejmë se 

nuk mungojnë fragmentet e qeramikës 
dhe aksesorët e gjetura në këtë Nekropol. 
Motivet e qeramikës janë gjeomtrike , 
rombe të ngjyrosura ose të mbushur me 
vija-vija .

Në studimin e saj Zhaneta Andrea, 
thotë se në Nekropolin e Trebenishtës, 
ngjajshmëria në teknikën e punimit të 
enëve është aqë e madhe si të ishin ato 
prej së njejtës punishte. Përveç qeramikës 
sa për ilustrim mund t’a përmendim edhe 
hallkën e bronzit të shekullit IV p.e.s. skajet 
e saja përputhen dhe mbarojnë në formën 
e unazës të stilizuara me kokë gjarpëri 
ku duken vija paralele e koncentrike. E 
përafërt me hallkën e Trebenishtit, me të 
njejtat tipare është edhe hallka e gjetur 
në nekropolin e Amantës , më shumë të 
dhëna dhe mendime jep S. Anamali14.

Motivet e kënasë që edhe sot gratë e 
vajzat zbukurojnë duart janë të ngjajshme 
me teknikën e punimit të enëve. Me të 
njejtat tipare ndeshen në këtë teknikë 
edhe zbukurimi i duarve me këna të cilat 
janë një burim i hershëm historik. Shih 
për këtë/ foto 5/arkivi personal i autores.

Sa i përket përkatësisë etnike të 
Trebenishtës Milutin Garashanin, 
thotë se përkatësia etnike e bartësve të 
kësaj kulture nuk ndesh në vështirësi të 
mëdha. Vetë zakoni i varrimit në tuma, 
si dhe qeramika tregon se ka lidhje të 
ngushtë me gjetjet e grupit të Suharekës 
në Kosovë,të cilat u përkasin padyshim 
ilirëve dhe më shumë gjasë dasaretëve15. 

Në më shumë se 400 aksesorë të 
gjetura në këtë Nekropol janë prej ari, 
argjendi, bronzi, qelibari, hekuri ata janë 

12 Së pari mund të themi se civilizimet e para që janë dukur 
në këte ishull ishin krijuar nga ato njerëz që kishin të kultivuar 
besimin. Nëse zyrtarisht na thuhet se Malta është banuar 
rreth 5200 vite prkr dhe se monumentete e para të kultit na 
datohen rreth 3200 vite prkr, kjo datë ndoshta dhe mund që 
të jetë dhe me e hershme sepse siç e pamë në sitin arkilogjikë 
kishim të bënin me gurët e parë megalitik të pa gdhendur 
të cilët ishin ngritur në këmbë ashtu siç kanë qenë në 
formë natyrore. G. Catappano në studimet e tija mbeshtetet 
gjthashtu dhe nga studimet e fundit për ndërtimet qikllopike 
qe gjenden ne Egjyptin e lashte, ne Libanin e sotem,  në të 
gjithë Ballkanin perëndimorë në Europën Jugore, në ishujt e 
Sardenjës Egjeut dhe më gjërë.
Po aty, Valutazione attuale: Categoria: Arkiva ,Pubblicato 
Lunedì, 19 Marzo 2012 17:14 Scritto da kola Visite: Nr-99) 
-  Burimet: *ardhmeria.info;**B.B. www.explorerunivers.com; 
***Wikipedia; **** G.Catappano.
13 V. Sokolovska,1997,faq.88-9-,shif më gjërësisht Иван 
Микулчиќ “Антички градови во Македонија “ А 8 ,Shkupi 
1999,faq.101
14 Zhaneta Andrea, Lidhjet kulturale dhe etnike të ilirësë 
juglindore me Maqedoninë Perëndimore në kohën e vonë të 
bronxit në dritën e qeramikës së pikturuar, Studime historike 
nr.I ,Tiranë 1969, f.151-158.
15 M.Garashanin Nekoi problem na makedonskata prehistoria, 
në Macedonia Acta Archeologica,I,1975, f.9-24.

të zbukuruara me motive dhe simbole të 
ndryshme mitike me të cilat sundimtarët e 
rajonit të Ohrit përgatitën për pavdekësi16. 
Te aksesorët dallojnë motivet solare. 

Simbolet e maskave funerale

Nga fotot e ekspozuara vërejmë se 
katër maskat e arit janë me figurën e 
njeriut-antropomorfe,të diellit,bletës 
dhe simbolin dy duar. Anësorët janë të 
gërshetuara rrethë e përqark me ambra 
dhe vija zikzake. (Foto 1-4 maskat)

  - Maskë me figurën e njeriut-
(antropomor fe) : -Në si st emin e 
përgjthshëm të simboleve ky simbol 
ndeshet dendur edhe para kohës së 
ilirëve. Duke u mbështetur në një njohje 
të thellë të materialit etnografik artistik 
dhe historik shqiptar që figurat e grave 
mbizotërojnë në plastikën anropomorfe 
neolitike ata janë të lidhura me kultin e 
pjellorisë të tokës mëmë.

Edhe maskat me figurën e njeriut 
është mbartur brez pas brezi në gdhendjet 
në gurë të gjetura në shpellat ilire.17

-Maska me simbolin e dorës: Siç thekson 
edhe studiuesi i simboleve funerale 
F.Cumont, i cili disa here është marrrë 
me këtë se simboli i dorës ka domethënie 
apotropeike. Një dhe dy duar parqet lutjen 
e njohur: les mains deprecatories (duart 
që luten përulësisht) drejtuar perëndive 
për hakmarrje në radhë të parë Diellit 
“i cili sheh gjithçka” për të qenë i dënuar 
fajtori për vdekjen e hershme të të ndjerit 
që shihet edhe nga epitafet të cilat në disa 
monumente gjenden pranë këtij motivi.18 
S’do mend se të njejtën domethënie 
e kanë patur edhe duart e maskës në 
varret e Trebenishtës. Dora , si element 
antropomorf na paraqitet në dy elemente 
dekortive ,dekor i kokës dhe si dorkat 
( faculeta decorative)./foto 4/

 -Maska me simbolin e bletës;- 
Bleta, konsiderohet si një insekt i 
jashtëzakonshëm dhe misterjoze por që 
është përdorur në sensin pozitiv19. Ajo 
ka qenë qendra e besimeve popullore të 
tregimeve mitike dhe i devocionit religioz. 
Zeusi, babai mitoligjik i zotrave dhe 
njerëzve kur ishte i vogël është ushqyer 
krahas qumështit të “dhisë amaltea” dhe 
me mjaltë. Bletët janë simbol i mbijetesës 
dhe i ringjalljes.

Në veshjen popullore shqiptare çulkat, 
që janë pjesë e dytë e të mbathurave, 
në to dominon motivi i bletës./foto.8/
Po ky element edhe sot përgatitet dhe 
mbathet nga gratë. Motivi i bletës është 
një vazhdimësi e trashëguar nga të parët.

- Maska funerale me simbolin e 
diellit; Nga sistemi i simbolikës pelazgo-
ilire,mësojmë se përveç simbolikës 
solare,motivet ishin personifikim i 
Diellit,pastaj kishin domethënie totemike, 
sarkale e tjerë. Si Dielli,hëna,yjet dhe 
shumë motive të tjera pellazgo-ilire me 
mite e besime të lashta.Ata përdoren 
edhe sot nëpër masa të gjëra.20 I gjejmë 
të aplikuara në aksesorë,si dhe në 
ornamentikën e veshjes popullore 
vendase.

Ndër të tjerat, në mitologjinë ilire, 

16 Најголемо културно богатво во Македонија По еден 
век,требенишките кнезови повторно заедно . Preatiti: Весна 
Ивановска-Илиевска, Факултети .мк 23.9.2018.
17 Simbolizmi Ilir dhe motivet antropomorfe në veshjen e Rekës 
së Epërme, Veshja autoktone e meshkujve të Rekës së 
Epërme / Men’s Authentic Clothing from Reka e Epërme/, 
Edibe Selimi-Osmani, Shkup 2014,faq. 21-26. 
18 P.Cumont , lux Perpetua,Paris 1949,faq.317. Shif më 
gjërëisht:Instituti Albanologjik i Prishtinës, Exhlale Dobruna- 
Salihu Saxa loquuntur /Gurët flasin/, Motivi I dorës në 
monumentet mbivarrore… faq.363-368)
19 Azem Qazimi, Fjalori i mitologjisë dhe demonologjisë 
shqiptare /të kremte rite e simbole/Plejad 2008, botuar në 
Tiranë Shqipëri,faq.27
20 Andromaqi Gjergji,Përkime midis ornamentikës popullore 
shqiptare dhe asaj Ilire Studime Ilire II, Rilindja Prishtinë 
1979 faq.231-247

Dielli adhurohej si Perëndi. Ndërsa te 
grekët antikë kulti i tij nuk kishte ndonjë 
rëndësi, siç pohonte vetë Platoni.

Autori italin G. Bonfante, thotë se në 
Sicili (ku ka shumë arbëreshë) Diellin e 
kanë adhuruar si hyjni, kult ky me origjinë 
Ilire. Edhe autorë të tjerë kanë konstatuar 
rëndësinë e kultit të Diellit ndër Ilirët. Në 
mitologjinë shqiptare edhe sot ai zen një 
vend të rëndësishëm siç vë në dukje edhe 
albanologu gjerman M.Lamberc,21 

Një pjesë veçanërisht e rëndësishme e 
jetës fetare të Paeonit ishte kulti i Diellit22. 

Etnologu i njohur Mark Tirta, thotë se 
elemente shumë të qarta të mbeturinave 
të kultit të Diellit janë kryesisht rrathët 
koncntrike, dhe motive të tjera diellore 
në objektet e kulturës materiale në 
zbukurimin e veshjes popullore.23 

Një dëshmi tjetër me rëndësi për 
kultin e diellit ndër shqiptarët është 
tatuazhi. Gjatë ekspedave të bëra në 
fshatin Radomir-Kalaja e Dodës, Shqipëri, 
telakja në prezencën tonë dekoron me 
këna fytyrën e vajzës-nuse me kujdes 
bën motivin e gjysëm hënës midis 
vetullave,i radhitën xixat përreth hënës 
që simbolozojnë yjet. Me këna bën motive 

21 Fjalori mitologjik i botur më 1970 në Shtutgart,faq.374
22 Nga autorët e lashtë kemi nxënë se banorët e këtyre tokave, 
Pellazgët ishin shumë e shumë më herët se sa të arrinin 
grek;t.Ata” kishin mësuar jo vetëm artin e përpunimit të 
metaleve, ngritjen e mureve,por e krijuan si të vetin duke e 
përvetësuar shkrimin ( pellazgjik ) dhe i morën për veti të 
gjitha hyjnitë pellazge (ata vetëm i trashëguan, por me qëllim 
të keq që të mohojnë të kaluarën e tyre pellazgjike fxh ) 
Dodorus Siculis (shek. i parë BC, Agyrium, Sicily), shkruante 
që alfabeti i këtij populli misterioz i quajtur Pellazgjik është 
shkrim parahomerik, shumë e shumë para shek. 10-t BC . 
Edhe Plini Plaku e vërteton të njëjtën.Fari xharraKulti I Borës 
kult Pellazgjik) Priftëreshat e Zeusit, këndonin në shqipen e 
vjetër;/Zeusi ishte,/ Zeusi është,/ Zeusi do të jetë,/ O Zeus i 
madh!/Toka i prodhon të gjitha frutat/, nderojeni ,Tokën si 
Nënën”!/ . Edhe Plutarku tek “Jeta e Piros” Verteton se faltorja 
e “dodonës” gjendet në Molosi. Dodonën e ngritën pellazgët 
dhe jo grekët, ndaj ( Zeusi quhet zot i Pellazgëve)
Edhe në në kryqet e varreve të banuara me të banuara me 
shqiptarë I hasim motivet e diellit e të hënës.të cilat Edi 
Durham I lidh me me besimet e lashta në diellin e në hënën.
23 Mark Tirta,Elemente të kulturës lilire te shqiptarët, 
Studime ilire II,faq.271

rrethore në mes të ballit dhe mbi mollëzat 
e faqeve. Motivet zakonisht ruajnë 
distanca të baraslarguara nga njëra tjetra.
Të gjitha këto zbukurime si në poçeri 
ashtu edhe te tatuazhi vërtetohet se janë 
mbetjet e sotme ballkanike të cilat janë 
karakteristikë e kulturës së një populli. 

Si përfundim, pa asnjë dyshim gjetjet 
arkeologjike të këtij lokaliteti janë thesarët 
që bartin simbole vendase pellazgo-ilire, 
analoge me ata të ditëve tona.

Simbolet dhe motivet solare të 
aplikuara si në maskat fununerale ashtu 
edhe te aksesorët, bindëshëm flasin 
se kemi të bëjmë me kulturë vendase.
Pasanikët e varrosur në Nekropolin 
e Trebenishtës i takojnë bashkësisë 
së fiseve Dasarete të dëshmuara në 
historinë e lashtë dhe burimet tjera. 

Sot në dobi të kësaj kulture flasin 
eksponatet e rralla arkeologjike dhe 
etnografike të Muzeut privat në fshatit 
Livadhi të Strugës,pronë e dr.prof.Nebi 
Dervishit- kulturëdashës,i cili duke 
çmuar vlerat e larta kulturore nuk kurseu 
mjete nga buxheti familjar. Eksponatet 
e ekspozuara të Muzeut në të ardhmen 
do të jenë në shërbim të arkeokogëve për 
një studim më të hollësishëm. Gjetjet 
e ekspozuara janë kryesisht vendase të 
regjionit për të cilin bëhet fjalë dhe po ky 
Muze është një realitet se cilës kulturë i 
përket Nekropoli i Trebenishtës.

Edhepse Nekropoli i Trebenishtës, 
trajtohet kryesisht si arkaik por në 
mungesë të fondeve, gjatë tredhjetë vitet 
e fundit nuk është bërë asnjë hulumtim 
nga institucionet përkatëse.24

7.10.2020
Tetovë 

24 Tребеништа (некропола)
Citat :Википедија — слободната енциклопедија
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EKUACIONI 
SHKRIMTAR - PËRKTHYES

Tim Parks
(New York Times, shtator 2020)

Përkthyesi është shkrimtar. Shkrimtari 
është përkthyes. Sa herë i kam hasur këto 
pohime? - në një bisedë midis përkthyesve 
që po protestonin sepse nuk u ishin shënuar 

emrat në treguesin e e autorëve të një botuesi; ose 
në veprën e teoricienëve të letërsisë, madje edhe të 
poetëve (“Secili tekst është unik, por në të njëjtën 
kohë është përkthimi i një teksti tjetër”, - vërejti 
Octavio Paz). Të tjerë pretendojnë se për shkak se 
gjuha është referuese, çdo tekst i shkruar është një 
përkthim i botës të cilës i referohet.

Gjatë muajve të fundit, ditën time të punës e kam 
ndarë midis shkrimit në mëngjes dhe përkthimit 
pasdite. Ndoshta krahasimi i dy veprimtarive do të 
ishte një mënyrë e mirë për ta testuar ekuacionin 
shkrimtar-përkthyes.

Po shkruaj një roman. Filloi të paraqitej si 
mundësi shkrimi ndoshta një vit para se të filloja 
ta shkruaja. Dy ide të paqarta që ishin përplasur 
mes tyre për njëfarë kohë u bashkuan dhe morën 
një formë të vogël. Njëra: një burrë i moshuar, 
dikur i shquar në qarqet kulturore, ka ndërprerë 
çdo kontakt me kolegët dhe ka reshtur së ndjekuri 
lajmet ose mediat në çfarëdo lloj forme; jeton si një 
lloj vetmitari urban, vëzhgues i mprehtë, por, si të 
thuash, i painformuar. E dyta: dikujt i vjen, krejt 
papandehur, ftesa për të marrë pjesë në varrim, në 
një vend të huaj, pas vdekjes së një kolegu, shoku 

dhe rivali jashtëzakonisht të shquar të shumë viteve 
më parë.

Bërja e vetmitarit tim të plakur marrës të asaj 
ftese dukej interesante, por e pamjaftueshme. Diçka 
për t’u nisur për diku. Pastaj, ca kohë në bllokimin 
e plotë nga Covid-19, më erdhi në mendje: Po sikur 
funerali të përkonte me një krizë në vendin e huaj 
për të cilin heroi ynë i moshuar, duke shmangur me 
përpikëri të gjitha lajmet, s’dinte asgjë? Kjo dukej 
nxitëse. E ndieva se kishte një përvojë që duhej të 
çlirohej dhe të bëhej ca argëtuese - dhe vendosa ta 
provoj ta hedh në letër. 

Ndërkohë, po përkthej nga italishtja një vepër 
të Roberto Calasso-s të quajtur Il libro di tutti i libri 
(Libri i të gjithë librave). Ky projekt filloi ndryshe. 
Pati një telefonatë që më kërkonte të merrja përsipër 
punën. Kishte një periudhë reflektimi, pasi është 473 
faqe e gjatë dhe proza e Calasso-s s’është e lehtë. 
Kisha përkthyer libra nga ai vite më parë dhe nuk 
ishte e lehtë.  

A kisha energji? A dëshiroja vërtet ta shfrytëzoja 
kohën time në këtë mënyrë? Lexova diku tek  njëqind 
faqet e para; meqenëse libri përfshin një ritregim 
interesant të Dhjatës së Vjetër dhe meqenëse isha 
rritur në një familje tepër fetare ku Bibla lexohej 
në mëngjes, mesditë dhe mbrëmje, dukej diçka që 
mund të harmonizohej në mënyrë të frytshme me 
të kaluarën dhe burimet e mia. Pas kësaj, pati një 

negociatë të gjatë mbi kushtet, derisa më në fund 
u nënshkrua kontrata. Tani e di saktësisht se sa 
tekst duhet të përkthej çdo javë për të përmbushur 
afatin tim, dhe sa para do të paguhem dhe kur. Kjo 
të qetëson. 

Nuk kam kontratë për romanin. S’ka afat. S’ka 
siguri që do ta përfundoj ose se do të botohet. S’e 
kam idenë sa do të paguhem nëse botohet. S’e kam 
të qartë se çfarë do të përfshihet në të, ose sa do të 
zgjasë. Gjithçka është eksplorim, rrezik. Gjë që është 
emocionuese, por jo qetësuese. Ka ditë kur ke frikë 
se do të lënë nervat. 

Nëse s’e shkruaj këtë roman, askush tjetër s’do 
ta shkruajë. Askush s’do ta dijë se çfarë s’është 
shkruar. Nëse s’e përkthej Calasso-n, shpejt, dikush 
tjetër do të më zëvendësojë. Kur përkthej, ulem në 
një tryezë të madhe matanë bashkëpunëtorit tim 
italian, i cili po punon gjithashtu me një përkthim. 
Punojmë në kompjuterët tanë, herë pas here duke i 
bërë njëri-tjetrit pyetje në lidhje me fjalët në gjuhët 
tona përkatëse, duke bërë një kafe ose një çaj, duke 
shkëmbyer ndonjë shaka. Është miqësi e këndshme 
që na ndihmon të mbushim orët. Por për të shkruar, 
tërhiqem në dhomën tonë të lirë, larg telefonit 
ose internetit dhe shkruaj me dorë në një libër 
ushtrimesh. Kjo krijon një atmosferë të nevojës së 
heshtur. Ekziston mundësia e përhumbjes së plotë, 
e cila mund të më bëjë të shkruaj shumë shpejt, por 
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e realitetit, mbase duke mbajtur radhën në 
supermarket, ose duke e nxjerrë makinën nga 
garazhi - Po sikur kolegu në varrimin e të cilit po 
shkon ai, të ketë qenë i dashuri i ish-gruas? Ose 
dyshohet gabimisht si i tillë? A është kjo rruga që 
duhet të ndjek? A është një roman për rivalitetin?

Kur ndaloj së përkthyeri, thjesht ndaloj. Punë 
e kryer. Por përkthimi mund ta furnizojë me ide 
romanin. Calasso thekson se Abrahami dhe Moisiu 
nuk e filluan karrierën e tyre patriarkale derisa të 
ishin përkatësisht shtatëdhjetë e pesë dhe tetëdhjetë 
vjeç. Para kësaj, dimë shumë pak për ta. Heroi im 
është në të shtatëdhjetat. A mundet që faza kryesore 
e jetës së tij po fillon tani?

Asnjë ide e romanit tim nuk ndikon tek përkthimi.
Shkruaj në mëngjes sepse orët e para pas 

mëngjesit ofrojnë një ndjenjë të potencialit dhe 
hapjes. Dita është gati për të bërë çfarë të mundesh. 
Çdo gjë mund të ndodhë. Mendja ime s’është 
e ngarkuar nga leximi i postës elektronike, me 
telefonata dhe gjëra të tilla. Faqja para meje është 
e zbrazët, rruga përpara iluzore dhe është shumë e 
lehtë të shpërqendrohesh nga diçka konkrete: një 
letër që duhet shkruar apo një formular që duhet 
plotësuar, disa aktivitete që të krijojnë ndjesinë e 
lehtë të zotërimit dhe arritjes. Më duhen këto orë 
pa ngarkesë.

Përkthimi, sado sfidues, s’është kaq i pasigurt. Në 
të vërtetë, përkthimi është pikërisht lloji i problemit 
konkret që e rrok lehtë mendjen time. Ky aliteracion 
këtu, ai cilësor atje. Ndërsa lexoj paragrafin që sapo 
kam përkthyer, vetëvlerësimi shtohet. Calasso është 
rrëfimtar i shkëlqyer, idetë dhe vëzhgimet e tij janë 
kaq të mprehta. Kur ke arritur në gjysmë të rrugës 
dhe ke berë një përkthim të denjë ti ndjen se bërë 
diçka të shkëlqyer. E ke bërë, për më tepër, ke lënë pas 
krahëve errësirën dhe shpërqendrimin e mallkuar 
të lajmeve të orës një, ngrënien e makaronave 
dhe piselli-t (bizeleve), kohën e një ekspresi dhe 
saviodardi-t (biskotave). 

Kur përkthej, kryesisht merrem me mënyrën e 
shprehjes, stilit. Përmbajtjen e ke aty. Po kur shkruaj, 
mendoj se çfarë të shkruaj, dhe ajo vlen bashkë me 
stilin që përdor.

Pastaj vjen rishikimi. Në fund të çdo pasditeje, 
lexoj atë që kam përkthyer dhe bëj disa korrigjime. 

edhe e zbrazëtisë dhe zhgënjimit, kur asgjë nuk ecën. 
Ka edhe mërzi.

Edhe Calasso shkruan me dorë, me një kaligrafi 
gati të padeshifrueshme. Kapitull pas kapitulli, ai 
komenton përkthimin tim, me shkrim dore, në cepat 
e faqeve të shtypura që sekretari i tij m’i dërgon në 
formatin PDF. Bën përmirësime të mira; Calasso 
e njeh mirë anglishten, mund të dallojë një gabim 
semantik nga një çështje e stilit, dhe shënimet e 
tij, kur kam arritur t’i zbërthej, më ndihmojnë me 
punën që kam përpara. Ka çështje që lidhen me 
referimet biblike por edhe me tonin dhe regjistrin, 
meqenëse Calasso ka një zë të fortë, të veçantë dhe 
mua më duhet të gjej versionin tim në anglisht: te 
tingëlloj intelektual pa qenë pompoz, me modelime 
të ligjërimit por pa qenë ligjërim bisedor. Më duhet 
të gjej një mënyrë për të përdorur një fjalor të 
stërholluar në një mënyrë miqësore për lexuesit. 
Me përjashtime të rastit, ai bie dakord me zgjedhjet 
e mia stilistike, unë pajtohem me të për të gjitha 
çështjet semantike.

Askush s’do ta shohë romanin tim kapitull pas 
kapitulli. Mund t’u dërgoj disa fragmente miqve, siç 
bëj kur shkruaj letërsi artistike. Por mendoj se do 
të ishte gabim. S’dua të kem të dhëna apo reagime. 
Vetëm unë e di potencialin që pashë në ato ide të 
para. Duhet ta kthej vetë në faqe të shkruara.

Duke folur për referimet, Calasso ka përcaktuar 
se cilin përkthim anglisht të Biblës duhet të përdor 
për emrat e përveçëm dhe emrat e vendeve. Atë tekst 
e kam të hapur në kompjuterin tim, së bashku me 
një fjalor dygjuhësh, një fjalor njëgjuhësh italian dhe 
një fjalor anglisht. Pranë meje është një pirg prej 
ndoshta treqind faqesh të fotokopjuara me tekste 
nga të cilat citon Calasso. Kam gjithçka që më duhet.

Për romanin tim, herë pas here kërkoj në Internet 
imazhe të dekorit të një hoteli luksoz, të themi, 
shfletoj duke kërkuar disa detaje që mund të përdor, 
pa pasur idenë më të vogël se çfarë mund të jetë 
kjo. Atëherë a është vërtet e mundur, pyes veten një 
mëngjes, të kem një fluturim nga ky aeroport në atë 
tjetrin, kaq vonë në mbrëmje? Google thotë “jo”. Por 
a ka rëndësi? Ky është roman, apo jo? Mendohem 
dhe shkruaj. Humbas shumë kohë.

Asnjë s’humbet duke përkthyer. Në fillim, hap 
origjinalin e Calasso-s në PDF. Kopjoj dhe ngjit dy 
paragrafë, pastaj filloj të kompozoj versionin tim 
anglisht menjëherë mbi italishten e tij, duke lëvizur 
para dhe prapa midis të gjitha teksteve të mia të 
ndryshme të referimeve dhe duke fshirë fjalitë e tij 
ndërsa i zëvendësoj me të miat. Është punë e përpiktë, 
e cila teston deri në cakun më të fundit italishten 
dhe anglishten time. Duhet të ruaj shprehësinë dhe 
freskinë e zërit rrëfimtar, pavarësisht se kontrolloj 
vazhdimisht drejtshkrimin e emrave të tillë si 
Ahijah Shiloniti, ose Rabbah bar Abuha, ose Mbreti 
Manasseh dhe i nipi Josiah. Dhe duhet ta jap saktë 
ngjyrimin. Kjo është qasja e Calasso-s ndaj Biblës, 
jo e imja. Ai ka menduar shumë për të dhe ka pasur 
reflektime të sakta dhe sfiduese. “Le të shmangim 
fjalën “opinion”,  - komenton ai në cepin e faqes së 
kapitullit që i dërgova. Ka të drejtë: faraonët s’kanë 
opinione.

Dhe s’kam energji për më shumë se disa orë punë 
të kësaj natyre. Është si të japësh gjak. Nga ana tjetër, 
gjithmonë mund të bëj përkthim për dy orë; në fakt, 
duhet t’i bëj për të përmbushur afatin. Data e botimit 
është caktuar; një mekanizëm editorial pret të nisë 
punën.

Duke shkruar romanin tim, ndonjëherë heq dorë 
pas gjysmë ore. S’po shkon askund; është shumë 
mllefosëse. Ose pres tre, katër, pesë orë, derisa të vijë 
bashkëpunëtori im dhe ta pyes ndërsa po bëj plane 
për vaktin e ngrënies. S’e kisha kuptuar si kishte 
fluturuar koha.

Shpesh, idetë më të rëndësishme për romanin 
vijnë vetëm pasi kam reshtur së shkruari - qoftë 
në dëshpërim, ose sepse më thërrasin detyrimet 

Në fund të çdo kapitulli (secili rreth pesëdhjetë 
faqe), vendos versionin tim në të majtë të ekranit 
dhe origjinalin në të djathtë dhe kaloj nëpër të dyja, 
fjalë për fjalë, rresht për rresht, për të kontrolluar 
nëse kam humbur ndonjë gjë dhe aspekti kuptimor 
është në rregull. Gjithmonë gjej një ndajfolje që 
më ka kaluar pa e vënë re, një nënrenditje që s’kam 
arritur ta rrok. Pastaj lë mënjanë origjinalin dhe lexoj 
përsëri versionin tim për stilin, duke përmirësuar 
diçka tek sintaksa, ritmet, tingujt, regjistri.

Pas disa faqeve të romanit - një skenë, një fazë 
rrëfimore (s’i kam riparë ende të gjithë kapitujt) – 
kaloj atë që kam shkruar nga letra në kompjuter. 
Pak a shumë. Por jo ndonjë gjë që s’më pëlqen. 
Mund të përfshijë diçka tjetër, shkurtoj, ndryshoj, 
rishkruaj. Ndonjëherë,  shkruaj gjëra që s’janë fare 
si versioni im i parë. Një lloj teksti paralel. Dialogët 
marrin drejtime të ndryshme. Herë të tjera, thjesht 
i rishoh plotësisht. Ose  i mbaj saktësisht siç ishin. 
Të nesërmen në mëngjes, para se të filloj të shkruaj, 
rilexoj atë që hodha në kompjuter një ditë më parë, 
duke u zhytur në ritmin dhe ndjenjën e saj, duke 
kërkuar vrullin që do të më shtyjë nëpër faqet e 
panjohura përpara. Ndoshta ndërsa jam duke e bërë 
këtë, bëj një ndryshim që shndërron gjithçka.

Pra, nëse romani im, siç mëton Octavio Paz, do 
të jetë në mënyrë të pashmangshme një përkthim 
i teksteve të tjera ose, siç do ta donin të tjerët, një 
përkthim i botës, s’e kam idenë ndërsa e shkruaj se 
cilat janë këto tekste ose çfarë bote do të jetë. James 
Joyce ka pohuar se s’kishte krijuar asgjë në shkrimet 
e tij, gjithçka e kishte marrë nga jeta; megjithatë edhe 
ata që ishin pjesë e botës dhe jetës së tij s’mund ta 
kishin parashikuar kurrë krijimin e jashtëzakonshëm 
të Uliksit. Në dallim me këtë, është mjaft e qartë se 
çfarë do të ketë në përkthimin tim të Il libro di tutti i 
libri. Sidoqoftë, mirë apo keq, unë bëj punën.

Në gjysmë të rrugës, i dërgoj imejl botuesit të 
Calassos për të siguruar redaktorin e tij se jam 
brenda afateve. Po atë mbrëmje, i ulur në një kafene 
me pamje nga uji, në Milano duke pirë një lëng, shoh, 
duke ecur krah për krah, duke shtyrë një karrocë 
fëmijësh, çiftin e ri dhe fëmijën e sëmurë që do të 
ndryshojnë jetën e heroit tim.

I gjeta! Ndoshta.
Përktheu: Granit Zela




