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Giuseppe Ungaretti dhe Martin Camaj jetuan në të 
njëjtin shekull të trazuar, të njëzetin; u zhvendosën në 
të njëjtin areal gjeografik, mesdhetarin; spikatën në të 
njëjtin  model ekspresiv, hermetikun.

Një libër, ku jeta sfidon vdekjen! Nga pikëpamja 
tipologjike, libri që në rrënjën e tij, sot në ardhjen e këtij 
botimi, në rrugëtimin e tij përfaqëson aktin e fisnikërisë 
së Visarit, dëshminë tronditëse të tij.

Në këtë roman, duhen pasur parasysh shtresat reale 
të historisë japoneze, që nga Lufta e Dytë Botërore, 
kalimi në shoqëri moderne, e më tutje në melankolinë, 
brishtësinë dhe pandihmëshmërinë e kësaj gjenerate.

Novela ka në qendër të ndryshmen, të veçantën dhe 
mediokritetin, kufizimin. Antoni një 40-vjeçar i divorcuar, 
baba i një djali, kompozitor i njohur njihet në rrethana 
të pazakonta me Dorotean, 20-vjeçare, banore e spitalit 
psikiatrik prej 5-6 vitesh. Ajo trajtohet për skizofreni.

Ai na shfaqet si nistor i zbulimit të vlerave të mëdha, gjë 
që dëshmohet në studimet dhe shkrimet e botuara që ai 
ia fali shkencës folklorike dhe kulturologjike shqiptare, 
më mirë se kushdo tjetër, si rizbulime të vlerave që 
rrinin në përgjumje… 
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Gjatë viteve ’20-’30 të shekullit të kaluar shënohen disa nga ngjarjet dhe veprimtaritë më të 
rëndësishme të historisë së artit shqiptar. Në nëntor të vitit 1920 u hap në Korçë ekspozita 
vetjake e piktorit Vangjush Mio, e para e këtij lloji në  Shqipëri. Tre vjet më pas, më 1923, 
shoqëria “Rozafa” në Shkodër organizoi veprimtarinë më të madhe të asaj kohe – ekspozoi 
për herë të parë midis vizitorëve shkodranë tablotë e piktorëve Kol Idromeno, Ndoc Martini, 
Simon Rrota, Andrea Kushi, Zef Kolombi dhe autorëve të tjerë.
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Gjatë viteve ’20-’30 të shekullit të 
kaluar shënohen disa nga ngjarjet 

dhe veprimtaritë më të rëndësishme 
të historisë së artit shqiptar. Në nëntor 
të vitit 1920 u hap në Korçë ekspozita 
vetjake e piktorit Vangjush Mio, e para 
e këtij lloji në  Shqipëri. Tre vjet më 
pas, më 1923, shoqëria “Rozafa” në 
Shkodër organizoi veprimtarinë më të 
madhe të asaj kohe – ekspozoi për herë 
të parë midis vizitorëve shkodranë 
tablotë e piktorëve Kol Idromeno, Ndoc 
Martini, Simon Rrota, Andrea Kushi, Zef 
Kolombi dhe autorëve të tjerë. Në një 
sallon të përbashkët u paraqitën veprat 
më të bukura të krijuara prej shumë 
vitesh. Siç do të shkruhej në shtypin e 
kohës, “i dhanë mundësi shqiptarëve 
me njohë visaret artistike që ishin 
ndrydh në gji të vet, tue nxitë kështu 
me krye vepra për herë e ma të larta”1. 
Në ekspozitën e Shkodrës ishte rasti i 
parë kur u shpallën çmime për autorët 
e pikturave. Vlerësimi më i lartë u nda 
midis artistëve Simon Rrota dhe Andrea 
Kushi. Në atë veprimtari u ekspozuan 
edhe 24 vizatime e tablo të atë Gjergj 

Fishtës, të cilin e caktuan më pas në 
jurinë e vlerësimit të veprave të artit, 
bashkë me Idromenon dhe artistin 
austriak Edwin Vorlicek. 

Ekspozita e parë në qytetin e Tiranës 
u hap nga Vangjush Mio më 1928, disa 
vjet pas veprimtarive në Korçë dhe 
në Shkodër, por me fillimin e viteve 
’30 Tirana kryeqytet u bë qendra e 
veprimtarive kombëtare të artit. Më 10 
maj të vitit 1931 dy prej artistëve të rinj 
të asaj kohe, Odhise Paskali dhe Qenan 
Mesarea, themeluan shoqërinë “Miqtë 
e Artit” me synimin për “zhvillimin 
e Artit në çdo manifestim të tij”2. 
Veprimtaria kryesore nga kjo shoqëri 
do të ishte Ekspozita e Parë Kombëtare 
e Artit Shqiptar! Brenda dy javësh në 
sallat e lokalit më të parapëlqyer të 
asaj kohe, ish-kafe “Kursal”, në qendër 
të kryeqytetit u grumbulluan 158 
tablo, portrete, peizazhe, skulptura 
dhe akuarele prej artistëve nga e 
gjithë Shqipëria. Të dielën e 24 majit 
1931 në lulishten rreth “Kursalit” u 
mblodhën qindra banorë të kryeqytetit 
për ceremoninë e hapjes. Mirëpritja 

e vizitorëve ishte e jashtëzakonshme. 
“Ekspozita e Artit e mrekulloi publikun 
e Tiranës me kuptimin e lartë që 
mshihej nën bukurinë e shkëlqimit 
të saj”,2 - u shkrua në shtypin e kohës, 
ndërsa vizitorët e shumtë shpreheshin 
“paskemi thesare dhe nuk i ditkemi, 
turp që nuk i kemi ditur e s’i kemi çmuar 
këto talente”3. Në krye të ekspozitës 
ishin vendosur veprat e dy artistëve që 
nuk jetonin më: portreti “Doktor Prela” 
i vitit 1914 nga Ndoc Martini dhe busti 
“Skënderbeu” i vitit 1917 nga Murad 
Toptani. Artistët që u evidentuan midis 
15 autorëve të kësaj veprimtarie ishin 
Idromeno, Paskali dhe Mio. Piktori 
Qenan Mesarea ekspozoi numrin më të 
madh të punimeve, 34 akuarele!

Nga shoqata “Miqtë e Artit” dhe 
Ekspozita Kombëtare mori shtysën e 
madhe ideja e hershme për krijimin e 
Shkollës së Artit. Dhe dita e themelimit 
nuk vonoi shumë. Mbi bazën e Kursit të 

Vizatimit që drejtohej prej Andrea Kushit 
që prej majit të vitit 1931, në Tiranë u 
ngrit e para Shkollë Arti në Shqipëri. 

Sipas shkresës së Ministrisë së Arsimit, 
me datë 29 janar 1932, “Komiteti Artistik 
ka themelue Shkollën e Vizatimit për me 
stërvitë në arte të bukura gjithë djemtë 
që tregojnë aftësi të veçantë. Shkolla 
është e drejtueme prej z. Prof. Mario 
Ridola i ndihmuar nga Andrea Thanasi, 
profesor i gjimnazit”4. Interesimi midis 
të rinjve ishte shumë më i madh nga sa 
mund të mendohej në atë kohë. Në ditën 
e konkurrimit për kursin e vizatimit u 
paraqitën 150 kandidatë, djem e vajza. 
Aty hodhën hapat e parë piktorët dhe 
skulptorët e ardhshëm që sot përbëjnë 
brezin e traditës shqiptare, si S. Kaceli, F. 
Stamo, N. Zajmi, K. Kodheli, Ll. Nikolla, 
B. Sejdini, Q. Grezda, A. Cangonji, S. Tuçi 
etj. 

Gjatë viteve ’30 u ngritën për herë të 
parë shtatoret prej bronzi në sheshet 
e qyteteve shqiptare. Me statujat 
“Luftëtari Kombëtar”, “Themistokli 
Gërmenji”, “Flamurtari” dhe “Çerçiz 
Topulli” të Odhise Paskalit, qytetet e 
Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës morën 
pamjen më të bukur të asaj kohe. 
Në kryeqytet dhe qytetet e tjera të 
vendit u vendosën gjithashtu buste të 
Skënderbeut, Kristoforidhit, Babë Dudë 
Karbunarës dhe Mbretit Zog, realizuar 
nga skulptorët Dhimitër Çani, Kol Shala, 
Llazar Nikolla dhe Odhise Paskali. 

A R T I
NË VITET E
MBRETËRISË
nga Ferid Hudhri                                                                           

 Giuseppe Romagnioli, Mbreti Zog, 
medaljon i vitit 1938

 Katalogu i Ekspozitës së Parë Kombëtare, 
Tiranë, 1931

 Odhise Paskali, Statujë gruaje, ekspozuar më 1931  Odhise Paskali, Luftëtari Kombëtar, bronz, 
Korçë, foto e vitit 1932

Odhise Paskali, Flamurtari, bronz, Vlorë, foto e vitit 1932
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N d ë r 

ngjarjet më të 
r ë n d ë s i s h m e 
n ë  v i t e t  e 
mbretërisë do të 
mbetet Konkursi 
Ndërkombëtar 
për Monumentin 
e Skënderbeut. 
Nga qershori 
deri në nëntor 
të vitit 1937 
u angazhuan 
për krijimin e 
figurës së heroit 
kombët ar  të 
s h q i p t a r ë v e 
artistë nga vende 
të  ndr yshme 
t ë  E u r o p ë s . 
Dy nga më të 
njohurit ishin 
kroati  Antun 
A u g u s t i n č i ć 
(1900-1979) që 
fitoi çmimin e 
parë dhe bullgari 
Assen Peikoff 
(1908-1973) i cili, 
pas konkurrimit 
n ë  T i r a n ë , 
shkoi në Itali ku 
skaliti statujën 
e Leonardo da 
Vinci-t për në 
aeroportin e Romës. Skulptori akademik 
i Italisë, Romano Romanelli (1882-1968), 
u caktua për realizimin e monumentit 
të Skënderbeut në bronz. Kështu në 
tetor të vitit 1940, në qendër të Romës, 
pranë Koloseumit u ngrit i pari dhe i 
vetmi monument ekuestër i krijuar deri 
tani për Gjergj Kastrioti Skënderbeun 
nga një artist i huaj. Prej skulptorëve 
shqiptarë në konkurs morën pjesë 
Odhise Paskali dhe Kol Shala. 

Përgjatë viteve ’20-’30, krahas 
autorëve të njohur italianë A. Biagini, 
G. Rosso, G. Gronchi dhe A. Maraini që 
realizuan skulptura, mozaikë, relieve 
dhe statuja për institucione qendrore 
në Tiranë dhe në Durrës, erdhën piktorë 
e skulptorë të tjerë nga Italia, Franca, 
Austria, Çekia, Gjermania, Serbia dhe 
Hungaria për të krijuar dhe për të 
ekspozuar veprat e tyre në kryeqytetin 
shqiptar. Në të njëjtën periudhë një grup 
të rinjsh shqiptarë, pasi kryen shkollat 
e artit nëpër Europë, u rikthyen në 
atdhe për t’i dhënë zhvillim të ri artit 
kombëtar. Ishte koha kur artistë vendas 
dhe të huaj pikturonin në të njëjtat 
mjedise dhe ekspozonin pranë njëri-
tjetrit në sallonet e kryeqytetit. Aty ku i 
hapën ekspozitat V. Mio, Q. Mesarea, A. 
Zengo, po aty i paraqitën veprat e tyre 
edhe V. Ciardo, J. Bigou, C. Blohm, J. B. 
Bernolles, M. P. Barilli, A. Szuradorski, 
G. Popov, C. Musacchio si dhe artistët të 
tjerë nga vende të ndryshme të Europës. 

 
MBRETËRIA SHQIPTARE 
NË ART

Krahas subjekteve të ndryshme nga 
jeta shqiptare, autorët e huaj e kanë 
pikturuar në tablo apo e kanë gdhendur 

në skulptura figurën e mbretit, 
mbretëreshës dhe pjesëtarëve të tjerë 
të familjes. Portreti i Ahmet Zogut u 
paraqit edhe nga artistët e vendit të 
tij, madje nga disa prej piktorëve e 
skulptorëve më të njohur të asaj kohe, 
si Spiro Xega, Odhise Paskali, Andrea 
Kushi, Zef Kolombi, Dhimitër Çani, 
Kol Shala dhe Llazar Nikolla. Pas vitit 
1939, kur familja mbretërore u largua 
nga vendi, humbi pjesa më e madhe 
e krijimeve të ndryshme të artistëve 
të huaj që u realizuan gjatë viteve ’20-
’30. Sot nuk po gjenden as punimet e 

autorëve shqiptarë, të cilat mund të jenë 
dëmtuar kur u hoqën nga ekspozimet 
pas vitit 1945. Gjatë kërkimeve dhe 
studimeve për krijimtarinë me temë 
shqiptare të artistëve të huaj kanë 
dalë në dritë edhe shumë vepra të tjera 
kushtuar mbretërisë shqiptare. 

Ndër më të njohurit midis autorëve të 
huaj, Otakar Čila, kur erdhi në vitin 1926 
për të dekoruar sallën e parlamentit, 
realizoi portretin e parë që njihet deri 
tani kushtuar Ahmet Zogut. Po atë 
vit edhe skulptori italian Giuseppe 
Romagnoli e gdhendi portretin në 

medaljon. Krahas fotove nga Kel Marubi 
dhe një fotografie të realizuar në Vjenë, 
riprodhimet e tablosë së piktorit Čila 
u përdorën si portrete zyrtare nga 
administrata shtetërore, po ashtu edhe 
nëpër zyrat dhe mjediset e tjera të asaj 
kohe. Mbi bazën e kësaj pikture e rikrijoi 
portretin e Zogut edhe artisti amerikan 
Frank Davidson, i njohur gjatë viteve 
’20-’30 të shekullit të kaluar për shumë 
vizatime dhe karikatura me temë nga 
jeta shqiptare. 

Pas vitit 1928, kur Zogu u shpall 
Mbret, u realizuan disa portrete, buste, 

Lusien Ainger, Gra të veshura me xhubleta dhe Pastrimi i rrugëve në Tiranë, foto të vitit 1938

 Mbretëresha Geraldinë, pikturë italiane e vitit 1939 Otakar Čila, Mbreti Zog, tablo e vitit 1926
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tablo e vizatime të tjera nga një grup 
autorësh të huaj, si Aldo Carpi, Arturo 
Sala dhe Mario Prayer më 1928, Mihaly 
Meszaros më 1930, Cesare Musacchio 
më 1937, Francesco Vacca më 1939 etj. 

Portreti në gravurë i artistit italian 
Adelmo Manna u pëlqye më shumë nga 
gjithë punimet e mëparshme. U cilësua 
si vepra më e arrirë kushtuar figurës 
së Ahmet Zogut. Sipas njoftimeve të 
shtypit, në korrik të vitit 1931 Këshilli 
i Ministrave vendosi “të zëvendësohen 
fotot e Mbretit si të papërshtatshme dhe 
si model për fotografitë e reja u zgjodh 
ritrati i punuar nga z. Adelmo Manna”5. 
Në dispozicion të entit kombëtar 
“Djelmnia Shqiptare” u caktua fondi 
10000 franga ari për të printuar qindra 

gravura me titullin “Zog I, Mbret i 
shqiptarëve”, sipas vizatimit të piktorit 
Manna. 

Piktori Martin de Hosszu, kur erdhi 
nga Budapesti për Ekspozitën e Artistëve 
Shqiptarë, qëndroi gjashtë javë i ftuar 
pranë Oborrit Mbretëror. Aty u krijua 
edhe “studioja” e tij e përkohshme. Gjatë 
atyre ditëve pikturoi portretin e Zogut. 
Ende nuk e kemi imazhin e asaj tabloje, 
ndërkohë vetë autori në intervistën 
që dha në një gazetë vjeneze (Neues 
Winer Journal, Wiene, 15.7.1931), krahas 
përshtypjeve nga Shqipëria, tregon se 
portreti është pëlqyer nga vetë Mbreti. 

Për të pikturuar Mbretin Zog zbriti nga 
Graci i Austrisë edhe piktori Oskar Stössel 
(1879-1964), i mirënjohur për realizimin 

e portreteve të 
shoqërisë së 
lartë vjeneze. Në 
Tiranë ende nuk 
jemi ndeshur 
me të dhëna 
të sakta rreth 
qëndrimit dhe 
pikturimeve të 
Stössel-it. Sipas 
shënimeve në 
departamentin 
e printimeve 
dhe vizatimeve 
t ë  Mu z e u t 
Britanik, del 
se pikturimi 
është bërë në 
vitin 1934 dhe 
po atë vit i 
është dhuruar 
këtij muzeu 
nga Shoqata 
e Artistëve 
Bashkëkohorë 
n ë  L o n d ë r 
(Conteporary 
Art Society, 
L o n d o n ) . 
Z a k o n i s h t , 

portretet e porositura mbeten pronë e të 
portretuarit. Ndoshta punimi në pastel që 
ruhet në institucionin britanik do të jetë 
varianti i parë i tablosë me ngjyra vaji 
që është realizuar më pas për mbretin e 
shqiptarëve.   

Tabloja më e bukur dhe më e 
rëndësishme kushtuar familjes 
mbretërore shqiptare u krijua nga 
piktori italian Mario Cavalin. Aty 
paraqitet çasti ceremonial i dasmës 
kur çifti mbretëror, i shoqëruar nga 
familjarët, nga personalitetet më të larta 
të vendit, nga përfaqësues të shteteve 
të huaja, të rrethuar gjithashtu nga 
të afërm e të ftuar të tjerë, qëndrojnë 
përpara dy zyrtarëve vendorë për të 
nënshkruar celebrimin e Mbretit Zog 

me konteshën 
G e r a l d i n a 
A p p o n y . 
Në plan të 
p a r ë  j a n ë 
pikturuar edhe 
dëshmitarët e 
çiftit, ministri 
C i a n o  d h e 
konti Appony, 
i s h - d e l e g a t 
i  Hungarisë 
në Ligën e 
K o m b e v e . 
Tabloja është 
në përmasa 
t ë  m ë d h a , 
m e  s h u m ë  
p e r s o n a z h e 
t ë  n j o h u ra 
të kohës, të 
p i k t u r u a r a 
deri në detaje. 
Është ilustrimi 
më real dhe më 
i bukur i atij 
çasti historik. 

Kjo pikturë 
na dëshmon 

botën shqiptare gjatë viteve ’30. Duke 
e krahasuar me tablonë “Pazari i 
Tiranës” të Mario Ridola-s, pikturuar 
në të njëjtën periudhë, shohim qartë 
edhe kontrastin e atyre viteve midis 
trashëgimisë lindore dhe prirjeve të reja 
drejt perëndimit. Edhe përmes veprave 
të artit duket se jeta shqiptare po ecte 
më shpejt drejt qytetërimit europian. 
Statujat e Paskalit dhe peizazhet e 
Mios, të krijuara në Tiranë dhe në Korçë, 
vendoseshin edhe në sallonet e Torinos, 
Romës, Venecias apo të Bukureshtit. 
Vajzat dhe gratë e Tiranës, siç shihet 
edhe te piktura Mario Cavalin-it, filluan 
të vishen si bashkëmoshataret e tyre në 
Paris, Romë dhe në Vjenë. Dy artistet 
e reja shqiptare, Androniqi Zengo 
dhe Pina Mosku, çelën ekspozitat e 
para në Tiranë, në të njëjtën ditë, më 
4 dhjetor të vitit 1937. Motra tjetër 
Zengo, Sofika, vazhdonte të pikturonte 
në Korçë, ndërsa skulptorja e parë 
shqiptare Kristina Koljaka studionte 
në Akademinë e Arteve të Romës. Tri 
artistet e para ishin të diplomuara në 
Athinë, Bukuresht dhe Paris. 

Mbretëresha Geraldinë, e vlerësuar 
për bukurinë dhe elegancën, do të ishte 
bërë objekt i një numri më të madh 
veprash arti, por koha e mbretërimit të 
saj në Shqipëri nuk zgjati më shumë se 
një vit. Gjithsesi, tri grafikat me ngjyra 
nga Margaret Hagan dhe portreti i 
realizuar nga një piktor italian për 
revistën Domenica del Corriere të 
vitit 1938 dëshmojnë se mund të jenë 
krijuar edhe punime të tjera artistike. 
Ndërkohë Geraldina është figura 
kryesore që rrezaton dritë midis gjithë 
personazheve të tablosë “Dasma 
mbretërore në Tiranë”. 

Një bust i Mbretit Zog i gdhendur nga 
skulptori spanjoll José Torres Guardia 
(1932-2017) doli në dritë në vitin 2009 
nga shtëpia e ankandeve të veprave të 
artit Christie’s në Londër. Portreti është 
i derdhur në bronz, i vendosur mbi 
bazament mermeri. Nuk ka të dhëna të 
sakta për kohën dhe vendin e realizimit. 
Në kartelën e veprës shkruhet se mund 
të jetë realizuar rreth vitit 1935, por ajo 
datë është e pamundur, vetë skulptori 
ka lindur në vitin 1932. Ka më shumë 
mundësi të jetë krijuar në vitet ’50-’60 
të shekullit të kaluar, në atë periudhë 
kur Torres u bë i njohur me bustet e tij 
në bronz mbi bazamente mermeri apo 
prej guri. 

 Skulptura e Torres-it dëshmon se 
për Ahmet Zogun janë realizuar vepra 
arti edhe gjatë kohës që ndodhej në 
azil. Kur qëndroi në Londër, një portret 
i tij, i printuar në studion Bassano, ku 
janë fotografuar pjesëtarë të shoqërisë 
së lartë londineze, u vendos në fondin 
e Galerisë Kombëtare të Portreteve 
në Angli. Në koleksionin e veprave me 
figurën e Mbretit Zog regjistrohen edhe 
punime të tjera, si tabloja e pikturuar 
në Paris nga artistja e njohur turke 
Hale Asaf dhe disa ilustrime, vizatime 
e karikatura që u botuan në gazetat e 
revistat e kohës. 

Prej artistëve që erdhën gjatë viteve 
’20-’30 për të pikturuar portretin e 
Mbretit, u pasurua më shumë edhe 

Tirana e fundviteve ‘30, peizazh nga Vangjush Mio

 Mario Maraini, Statujë gruaje, mermer, ish vila 
mbretërore, Tiranë 

Otacar Čila, Djaloshi nga Kërraba, pikturë e vitit 1926
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koleksioni i veprave të tjera me motive 
shqiptare. Gjatë kohës që pikturonin 
në familjen mbretërore, autorët e huaj 
krijuan edhe peizazhe, portrete e tablo 
me temë nga jeta e përditshme në 
kryeqytet dhe krahina të tjera të vendit. 
Edhe fotografi i njohur Lucien Aigner 
(1901-1999), që erdhi posaçërisht për 
ceremoninë e dasmës në prill të vitit 
1938, na ka lënë disa imazhe të rralla, 
të cilat i fiksoi po ato ditë nëpër rrugët 
dhe mjediset e tjera të Tiranës. “Gra 
me xhubleta” dhe “Pastrimi i rrugëve 
në kryeqytet” janë dy nga krijimet më 
tipike të asaj kohe.

Pas rikthimit të familjes mbretërore 
në atdhe u krijuan më shumë mundësi 
për gjetjen dhe grumbullimin e veprave 
të artit që mungojnë, për pasurimin e 

mëtejshëm të pinakotekës me tablo e 
skulptura kushtuar botës shqiptare. 
Në koleksionin mbretëror bëjnë pjesë 
edhe disa piktura dhe objekte të 
tjera artistike të grumbulluara dhe të 
ruajtura prej shumë vitesh nga Paul 
Adamid bej Frashëri (1904-1907). 
Para se të vendoseshin në Tiranë ato 
ruheshin te Fondacioni Mbretëror 
Shqiptar i themeluar me ndërmjetësinë 
dhe nën patronazhin e mbretëreshës 
Geraldinë në vitin 1984. Ditën e 
përurimit koleksioni u quajt “Muze 
Shqiptar në vend të huaj”. Muzeu u hap 
në Kështjellën e Kapelës së Anzhijonit 
(Château de la Chapelle d’Angillon) 
në Francë, të cilin e administroi konti 
Jean d’Ogny, pronar i kështjellës6. Pasi 
e mbajti të hapur për publikun për 

më shumë se 25 vjet, konti francez, 
koleksionin e Fondacionit Shqiptar ia 
dorëzoi familjes mbretërore në Tiranë 
në vitin 2011.

 _____________________________
1. Ekspozitë pikturash kombëtare, revista Hylli i 

dritës, nr. 2, f. 12, Shkodër, 1923.
2. Një shoqni për zhvillimin e Artit në kryeqytet, 

gazeta Vullneti i popullit, nr. 320, Tiranë, 10 
maj 1931.

3. Gurra, M. S.: Mbyllja e ekspozitës së atit, gazeta 
Ora, nr. 388, f. 2-3, Tiranë, 3 qershor 1931.

4. Arkivi i Shtetit Tiranë, Fondi i Ministrisë së 
Arsimit, dosja 16.

5. Fotografia e N. M. Tij Mbretit, Gazeta Shqiptare, 
n. 168, f. 4, 17 korrik 1931.

6. Një muze shqiptar në vend të huaj, gazeta 
Dielli, vol. 78, n. 15, f. 2, Boston, 16 tetor 
1984; Frashëri, T.: Paul Adamidi bej Frashëri 
dhe “Koleksioni mbretëror”, gazeta Shqiptarja.
com, f. 16, Tiranë, 5 shkurt 2012. 

Mario Cavalin, Dasma mbretërore në Tiranë, koleksion i familjes mbretërore, Tiranë ( foto R. Tasho)

 Mario Cavalin, Portret gruaje, pikturë e 
vitit 1938, GKA, Tiranë

 Mario Ridola, Pazari i Tiranës, tablo e vitit 1931, GKA, Tiranë

 José Torres, Ahmet Zogu, bronz, 
koleksion privat, Londër



ExLibris  |  E SHTUNË, 28 MAJ 20226

Ndue Bytyçi, 
ROMANTIKU
I HARRUAR

Retrospektivë
Prof. as. Dr. Anton PAPLEKA

Në Shqipërinë e 1913-s, emri i poetit 
dhe i klerikut kosovar Ndue Bytyçi 

(1847-1917) ka mbetur larg vëmendjes 
së studiuesve, të cilët nuk i kanë dhënë 
vendin që i takonte në kuadër të letërsisë 
së Rilindjes sonë Kombëtare, nuk kanë vënë 
në dukje vlerat origjinale të poezisë së tij 
në krahasim me autorët bashkëkohës. Në 
qoftë se studiuesit e Tiranës vetëm sa e kanë 
përmendur shkarazi emrin e Ndue Bytyçit, 
Rexhep Qosja, në veprën e tij madhore 
Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi III, 
këtij poeti i ka kushtuar një kapitull të tërë 
që titullohet Romantiku i veçuar.

Në pamundësi për ta shqyrtuar tërë 
krijimtarinë e Ndue Bytyçit, unë do të 
ndalem te balada Lugati, e cila është 
arritja më e mirë e këtij poeti, teksti i tij më 
përfaqësues. Për të mos përsëritur analizën 
mjeshtërore që i ka bërë këtij teksti R. 
Qosja, do të përpiqem të ndjek një pistë 
tjetër hulumtimi, duke u përqendruar te 
marrëdhëniet midis këtij teksti dhe disa 
teksteve të tjera të traditës gojore apo të 
shkruar.

I. Pikëtakime me traditën gojore: 

1. Figura e lugatit

Sipas besimeve të lashta të popullit tonë, 
lugati ka kuptimin e fantazmës. Ai është 
hija e një njeriu të vdekur që për arsye të 
ndryshme ngrihet nga varri dhe kthehet 
në botën e të gjallëve. At Gjon Karma e 
përcakton kështu këtë figurë: “Lugat çohet 
nji nier i keq, pse nuk e len dheu në dhé 
(mbrendë), që sa ka qenë gjallë, s’ka lanë 
gja pa ba.” Sipas etnografit Dom Ndoc Suma, 
lugati nuk ka vetëm kuptimin e fantazmës, 
por edhe atë të një përbindëshi me përmasa 
kozmike…

Figurës së lugatit, etnologu Mark 
Krasniqi i ka kushtuar studimin Lugati në 
mitologjinë tonë, në të cilin, midis të tjerash 
thotë: “Kështu nga një aspekt shpjegohet 
fenomeni i lugatit me dëshirën e njeriut që 
edhe pas vdekjes, pas zhdukjes së tij fizike, 
të gjejë mundësi për t’u kthyer në jetë, edhe 
qoftë si qenie negative.”

Në thelb, figura e lugatit lidhet me 
idenë se i vdekuri mund të ngjallej në trajtë 
hijeje apo në trajtë të mishëruar. Ky besim i 
kohës së paganizmit ka mbijetuar në shumë 
krijime folklorike: në përralla, në legjenda, 
në balada dhe në epikën legjendare. Një 
krijim i tillë është Balada e vëllait të vdekur 
apo Kalërimi nator. Në folklorin shqiptar, 
një variant kristian i kësaj balade njihet me 
titullin Kostandini e Garentina, ndërsa një 
variant i islamizuar njihet me titullin Halil 
Garria.

Në epikën tonë legjendare, ka disa 
rapsodi ku flitet për ringjalljen e kreshnikut 
të vdekur si Muji i varruem, Muji mbas 
deket etj. Në rapsodinë Martesa e Halilit, 

për të fshehur llahtarinë që i ka shkaktuar 
dora e Halilit, e cila e ka prekur në gjumë, 
Tanusha zë ngoje lugatin: “-Ç’kje kjo britmë, 
Tanushës po i thonë, / që kso vigme kurr s’ke 
ba? / Sa butë vasha u ka përgjigjun çikave! 
/- Shkoni e bini, mori shoqe, / se lugat diçka 
m’u shti / e prej tremet gjumi m’duel!”

Edhe në tekste relativisht të vona, i 
vdekuri ngrihet nga varri për t’u kthyer në 
botën e të gjallëve, për të kryer veprime që 
mund t’i kryejë vetëm një i gjallë, siç ndodh 
në baladën Krisi pushka bregut të Drinit.

Etnologu M. Krasniqi thekson se besimi 
që njeriu mund të kthehej edhe përkohësisht 
nga bota e të vdekurve është shumë i lashtë, 
është parakristian, sepse krishterimi e 
mohon ringjalljen e të vdekurve në çfarëdo 
trajte qoftë pas ringjalljes së Krishtit: 
“Religjioni i krishterë mohon mundësinë e 
ngjalljes së njeriut të vdekur, përkatësisht 
ekzistimin e lugatit.”

Lashtësia e këtij besimi pagan vërtetohet 
nga dëshmitë që sjellin kulturat e popujve, 
të cilët kanë një traditë të hershme shkrimi: 
“Të vdekurit konsiderohen si armiq të 
mundshëm, prandaj qysh para pesë mijë 
vjetësh misirlinjtë (egjiptasit) ua këputnin 
kokën, kurse në Lituani kjo praktikohej 
edhe në shekullin XX, ku ua këputnin kokën 
vetëvrasësve, sepse ata mund të ngjalleshin 
dhe të rrezikonin të gjallët. Edhe grekët 
e lashtë ua këputnin kokën e gjymtyrët 
armiqve të vrarë, për t’u siguruar nga 
hakmarrja e tyre pas vdekjes.” (M. Krasniqi).

Duke vënë në qendër të baladës së tij 
figurën e lugatit, duket sikur Ndue Bytyçi 
i ka rënë ndesh ideologjisë së krishterë. 
Mendoj se konceptimi poetik për figurën e 
lugatit nuk ka të bëjë fare me qëndrimin e 
autorit të baladës ndaj dogmës fetare. Këtë 
figurë, ai e ka përdorur si një mjet artistik, 
nën ndikimin e elementeve folklorike të 
depozituara në nënvetëdijën e tij qysh në 
fëmijëri dhe/ose nën ndikimin e poezisë 
romantike europiane që mund të ketë 
lexuar…

2. Konflikti midis bujkut dhe çifligarit

Lënda apo problematika e marrë nga 
tradita gojore, të cilat janë të pranishme 
më baladën Lugati, të Ndue Bytyçit, nuk 
kufizohen vetëm me përdorimin e figurës 
së lugatit. Ato përfshijnë edhe konfliktin e 
ashpër, nganjëherë të përgjakshëm, për të 
cilin flasin me dhjetëra këngë popullore. 
Këngë të tilla u bëjnë jehonë revoltës 
individuale apo kolektive të gjysmatarëve 
që shfrytëzoheshin dhe keqtrajtoheshin 
nga kasta feudale, e cila ishte një nga 
mbështetjet kryesore të sundimit osman 
në Shqipëri.

Nga këngët e shumta që janë mbledhur 
në të gjitha viset shqiptare, po përmendim 
vetëm disa shembuj tipikë. Shkodër : 
“Çaushollt po i qajnë me lot / Zogjtë e 

korbat e havasë: / U hapi oxhaku sot, / i 
vrau ahti i fukarasë.” Kopiliq i Ulët-Drenicë: 
“Tungjatjeta, i lumi zotni, / me pare t’hueja 
n’kafe s’hi. / Ta kam pru motrën Hajri; / 
Kqyrja mirë dy sytë e zi! / Nxerrka, i raka 
gjashtë herë allti.” Ndroq-Tiranë: “Dalip bej, 
bej Shijaku, / Dil aty ku derdhet gjaku! / Dil 
aty, bej, mu në fushë, / T’i puthim hutat 
gushë më gushë!” Kutalli-Berat: “Do vemi 
në Tepelenë, / Do rrethojmë Ali benë, / Ali 
benë e Kadri benë, / Do t’u varim teneqenë, 
/ Do t’i lidhim me litarë, / Do t’i heqim si 
gomarë…” Kuç-Vlorë: “Pa dëgjo, o beu inë, 
/ Mbaje mirë terezinë,/ Se njerëzia u pignë, 
/ Ikn’ e muar arratinë, / Ca në Vlor’ e ca 
Delvinë.”

Është e kuptueshme se Ndue Bytyçi 
nuk ka pasur mundësi t’i dëgjonte të gjitha 
tekstet që citova më sipër apo tekste të tjera 
të ngjashme me to, por është e pamundur që 
atij të mos i ketë rënë në vesh ndonjë këngë 
e tillë që këndohej në viset e Kosovës e të 
Shkodrës ku shërbeu si prift. Për këtë arsye 
këngët popullore që bëjnë fjalë për konfliktin 
midis bujqve e çifligarëve, sidomos këngët 
e trevave veriore, mund t’i konsiderojmë si 
hipotekst të baladës Lugati.

II. Paralelizmi me traditën e 
shkruar europiane

Nga tradita gojore, figura e fantazmës 
ka hyrë edhe në letërsitë e shkruara të 
Europës. Dihet se ç’rol luan fantazma e 
mbretit të vrarë në tragjedinë Hamleti të 
W. Shakespeare-it. Mund të përmendeshin 
edhe shumë vepra të tjera, por mendoj se 
krijimi poetik, me të cilin ka më shumë 
ngjashmëri tipologjike balada e N. Bytyçit, 
është balada Mbreti i pyllit e J. W. Goethe-s. 
Po të vërtetohej se autori ynë ka ditur 
gjermanisht, se ka pasur gjasa ta lexonte 
baladën e poetit gjerman, të përkthyer në 
ndonjë gjuhë tjetër, atëhere do të mund të 
flitej edhe për ngjashmëri gjenetike.

Paralelizmat midis baladës Mbreti i 
pyllit dhe asaj Lugati vihen re jo vetëm në 
frymën, por dhe në procedimin e tyre. Në 
baladën gjermane, bëhet fjalë për një baba 
që kalëron natën bashkë me djalin e tij, 
të cilin e shtrëngon në kraharor. Fëmija 
llahtariset nga një fantazmë që i fanitet, 
nga mbreti i pyllit, i cili e kërcënon fëmijën 
se do ta marrë me vete me hir ose me pahir. 
Babai mundohet të qetësojë djalin e vet dhe 
vazhdon kalërimin nëpër natën e errët. Kur 
mbërrin në shtëpi, ai vë re se fëmija që mban 
në krahë, ka vdekur.

Në baladën Lugati flitet për një bej që, 
pasi ka perënduar dielli, kalëron në një pyll 
të errët. Ai vë re se e ndjek pas fantazma e një 
bujku të masakruar, të përgjakur. I tmerruar, 
beu ia ngul shporet kalit, duke i bërtitur që 
të rendë sa më shpejt, të fluturojë si era, për 
ta shpëtuar nga hakmarrja e fantazmës që 
nuk i ndahet. Në pyllin e errët zhvillohet 

dyluftimi që merr fund me shpagimin 
e bujkut të masakruar. Më vonë, në pyll 
gjenden kamxhiku, shala dhe yzengjitë e 
beut të zhdukur.

Ngjashmëritë kryesore midis baladës 
Mbreti i pyllit dhe asaj Lugati janë këto:

1. Ngjarja ndodh në një natë të errët
2. Fantazma dialogon me njeriun e gjallë
3. Fantazma e kërcënon me vdekje 

njeriun që ndjek pas
4. Më në fund, fantazma e vë në jetë 

kërcënimin e saj
5. Të dy tekstet e përqasura janë shkruar 

me strofa katërvargëshe.

Krahas ngjashmërive, midis baladës 
gjermane dhe asaj shqiptare ka edhe 
dallime që lidhen me brendinë e tyre:

1. Në baladën gjermane nuk përmendet 
motivi i gjakmarrjes (vendetta), kurse 
në baladën shqiptare ky motiv luan rol 
përcaktues.

2. Në baladën gjermane nuk përmendet 
apo nuk lihet të nënkuptohet kurrfarë 
konflikti, për shkak të të cilit ndodh vrasja, 
kurse në baladën shqiptare strumbullari i 
të gjitha veprimeve është urrejtja e thellë 
midis bujkut e beut.

Nga analogjitë dhe dallimet që u vunë 
në dukje më lart, del se, ashtu si romantikët 
e tjerë shqiptarë, N. Bytyçi është përpjekur 
të përfitojë nga përvojat letrare të Europës, 
duke ruajtur origjinalitetin e tij. Me 
romantizmin gjerman, balada Lugati ka të 
përbashkët mbështetjen te tradita gojore, 
përdorimin e figurave të mbinatyrshme, 
frymën mistike, kurse me romantizmin 
francez ka të përbashkët problematikën 
e mprehtë kombëtare dhe shoqërore. Në 
një përfundim të tillë na shpie përcaktimi 
i mëposhtëm i Eqrem Çabejt: “Largimi në 
viset e përrallës e të këngës popullore, të 
cilat nuk vërehen te romantikët e Francës, 
janë aq karakteristike për romantikët 
gjermanë, sa është karakteristike për 
romantikët frëngj lufta për idetë sociale e 
nacionale.”

III. Paralelizmi me traditën e 
shkruar shqiptare

Në kuadër të letërsisë sonë, balada 
Lugati, ka afri më të madhe me poemën e 
Istori e Skënderbeut e Naim Frashërit, sepse 
në të dy këto krijime poetike, fantazma ka 
konotacion pozitiv, ndryshe nga ç’ndodh 
në besimet popullore. Në poemën e Naimit, 
fantazma e Gjon Kastriotit shkon në viset e 
largëta të Perandorisë Osmane për t’i kujtuar 
të birit, Gjergj Kastriotit, detyrimet që ka 
ndaj atdheut të tij, Shqipërisë, ndaj popullit 
që vuan nën zgjedhën e huaj: “U ngrit fati 
i Shqipërisë, / Si i vdekuri nga varri, / Mori 
udhën e Azisë, / Duke ikur si i marri…”

Me konotacion pozitiv paraqitet edhe 
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fantazma e Skënderbeut në poemën Lirija 
të Ndre Mjedës: “E këqyrë ndër male po 
përhapet shkëndija / E lirimit t’Atdheut; 
mshehtas shetiti / kësollë për kësollë rreth 
buneve e soditi, / Frymë të re tuj shprazun 
përgjithkahna hija / E Skanderbegut.”

Ndryshe nga krijimet e lartpërmendura, 
në poemën e tij Lahuta e Malsisë, Gjergj 
Fishta i qëndron besnik konceptimit 
popullor, tradicional, sepse për të lugati 
është një personazh i neveritshëm e 
ndjellakeq. Në këngën e njëmbëdhjetë që ka 
titullin Lugati, Knjaz Nikollës i shfaqet natën 
fantazma e Mehmet Ali Pashë Maxharit, 
të cilit ia kishin prerë kokën kryengritësit 
shqiptarë më 1878: “Kur, qe, aty, t’u ba 
mjesnatë, / Po i del gjumi Knjaz Nikollës, / 
Edhe sheh ai n’mjedis t’odës / Nji njeri ndejë 
në kambë, / Me nji mjekër gjatë nji pllambë, 
/ Edhe barkun sa ‘i fund sheke, / Pshtjellun 
shtatit n’pëlhurë deke…”

Nga përqasjet e mësipërme, del se N. 
Bytyçi ka afri me ata autorë ku vihet re 
një përdorim më i lirshëm, më universal 
dhe më modern i figurës së fantazmës. Ai 
nuk qëndron rob i traditës, por përpiqet 
ta modifikojë këtë figurë në përputhje me 
kërkesat estetike të kohës së tij. Konceptimin 
e N. Bytyçit për fantazmën e hasim më vonë 
edhe në një kryevepër të Mitrush Kutelit, 
siç është novela Vjeshta e Xheladin beut. 
Kjo duket qartë po të krahasojmë epilogun 
e baladës Lugati, me epilogun e kësaj 
novele: “Hëna hyri në re, zotëroi errësira. 
Xheladin beu i nguli mamuzet pelës, ngriti 
kamxhikun, goditi. Pela u bë furtunë. Në të 
ikur e sipër, beut i ra kamxhiku, nga dora. 
Papritur, ia preu udhën një hije. Xheladin 
beu nxorri koburen nga brezi dhe e zbrazi. 
Po vritet hija? Ajo i preu udhën përsëri. Pela 
ishte mbytur në djersë. Ment pëlciste.

… Xheladin Beu i Shemshedin Beut të 
Xheladin Pashës, njeriu i gjakut, i ahengut 
dhe i frëngjyzës, kish humbur mendjen. Dhe 
ikte nëpër fushë, natën, udhë pa udhë, kurse 
dheu, pemët hijet dhe çdo gjë e gjallë dhe e 
vdekur i këndonin pa pushim. […] E gjetën 
të nesërmen në një hendek.”

IV. Simbolika e baladës

Balada Lugati karakterizohet nga 
një ngarkesë e madhe kuptimore, e cila, 
veç të tjerash lidhet me përdorimin e 
dendur të simbolit, për të cilin studiuesi 
Tzvetan Todorov është shprehur kështu: 
“Pa e tepruar, mund të thuhet se, në qoftë 
se estetikën romantike do të duhej ta 
përmblidhnim në një fjalë të vetme, kjo do 
të ishte pikërisht ajo që përfshin në të A. W. 
Schlegel-i: simboli…” Siç do të shihet gjatë 
shtjellimit të mëtejshëm, në baladën Lugati 
mbizotërojnë simbolet-objekte, por nuk 
mungojnë edhe simbolet-ide.

Nata
Ky simbol ka karakter universal, sepse 

haset në shumë vepra të letërsisë botërore 
si Ferri i Dantes, Hamleti i Shakespeare-it etj. 
Nata ka lidhje shumë të ngushtë me errësirën 
për të cilën G. Durand shkruan: “Sipas 
Mohr-it, vlerësimi negativ i errësirës ka këto 
kuptime: mëkat, ankth, revoltë e gjykim.” 
Veç këtyre domethënieve, në baladën Lugati, 
nata nënkupton edhe kohën e sundimit 
osman në Shqipëri, prapambetjen kulturore 
dhe regresin shoqëror, gjendjen e rëndë të 
fshatarësisë së nëpërkëmbur.

Pylli i errët
Ky shenjues që ka ngjashmëri me 

simbolin e mëparshëm, u referohet 
të shenjuarave të përafërta. Për këtë 
arsye, shpeshherë këto simbole janë të 
bashkëpranishme, siç ndodh, bie fjala, 
në këngën e parë të Ferrit. Në kontekstin 
e baladës Lugati, pylli i errët simbolizon 
një situatë të kobshme, një kontradiktë 
të ndërlikuar midis antagonistëve, befasi, 
mister dhe mynxyrë. 

Vraçi (kali i zi)
Meqenëse kali është izomorf me 

errësirën e ferrit, edhe kuptimisht ai ka 
lidhje me dy simbolet e lartpërmendura. 
Simbolika e vraçit që shenjon kobin dhe 
vdekjen, ka rrënjë të thella mitologjike që 
shkojnë deri te besimet e qëmotshme, për 
Hadesin dhe për qeniet që i përkisnin botës 
së nëndheshme. Durand-i thotë se ky simbol 
është ruajtur në kultura të ndryshme: “Tek 
Apokalipsi, Vdekja shkon kaluar mbi një 
kalë të zbehtë; Ahriman-i, ashtu si djajt 
irlandezë, i rrëmben viktimat e tij mbi kuaj; 
te grekët modernë, ashtu si tek Eskili, vdekja 
hipën në një kalë të zi. Folklori dhe traditat 
popullore gjermanike dhe anglosaksone e 
kanë ruajtur këtë domethënie të kobshme 
dhe makabre të kalit: të shohësh në ëndërr 
një kalë është shenjë e një vdekjeje të afërt”. 
Një domethënie të tillë, vraçi ka edhe në 
besimet popullore shqiptare, sipas të cilave 
ishte e ndaluar që nusja të hipte në kalë të zi.

Si shenjues i katastrofës, vraçi dhe 
kalërimi nëpër natë hasen në veprat e 
Hugo-it, të Buron-it apo të Goethe-s. Me po 
këtë funksion, ai shfaqet edhe në baladën 
e N. Bytyçit, duke u shndërruar në një 
element të rëndësishëm të strukturës apo 
të dramaticitetit të saj, siç është edhe topiku 
i bisedës së kalorësit me kalin.

Kambana
Sipas Morier-së, kambana simbolizon 

lutjen, fenë, kushtrimin. Nga pikëpamja 
fetare, ajo përfaqëson krishterimin, i 
cili besimtarët shqiptarë të kësaj feje i 
diferenconte nga pushtuesit osmanë dhe 
nga kasta vendase e shkombëtarizuar. 
Duke iu kundërvënë ideologjisë sunduese, 
zyrtare, krishterimi mbante gjallë frymën 
e kundërshtimit dhe ushqente shpresën 
për rilindjen kombëtare. Studiuesit 
janë të mendimit se në Shqipëri, krahas 
krishterimit këtë rol e ka luajtur edhe 
bektashizmi: “At Leonardo de Martini, 
Pashko Vasa dhe Naim e Sami Frashëri 
me veprat e tyre kjenë apostujt kryesorë të 

zgjimit kombëtar, ndërkohë që kuvendet e 
françeskanëve e teqet e bektashinjve kjenë 
çerdhet kryesore të nacionalizmit.”

Simboli i kambanës ka edhe konotacion 
politik, sepse tingujt e kambanës 
paralajmërojnë fillimin e kryengritjeve 
kundër Perandorisë Osmane: “Ah, t’laikut 
tuj nillun mekame, / aj za t’dekmit prej 
vorresh i çon.” Mund të shtojmë se në këtë 
kontekst, tingujt e kambanës simbolizojnë 
edhe idetë përparimtare që vinin nga 
Europa Perëndimore dhe i nxitnin popujt 
e Ballkanit të luftonin për të shpëtuar nga 
despotizmi oriental.

Në rrafshin filozofik, rënia e kambanës 
simbolizon besimin se po afrohej ora kur 
do të vihej në vend drejtësia, kur pafajësia 
do të ngadhënjente mbi krimin. Mllefi 
i grumbulluar nga shekuj padrejtësie e 
dhune, do të zgjonte nga gjumi jo vetëm të 
gjallët, por edhe të vdekurit.

Tagani
Nga kuptimet e shumta që ka ky simbol, 

mendoj se në këtë baladë ai shenjon 
burrërinë dhe drejtësinë, sepse me anë të 
taganit (shpatës) gjysmatari i ngritur nga 
varri e ndëshkon beun keqbërës, shkaktarin 
e tragjedisë së tij. 

Shala, freri, kamxhiku dhe yzengjitë
Në baladën Lugati, këto objekte 

simbolizojnë rendin feudalo-ushtarak 
osman si dhe kastën vendase, e cila ishte 
bërë palë me pushtuesin e huaj për të 
shtypur e për të shfrytëzuar fshatarësinë, 
sidomos rajanë e krishterë. Është 
kuptimplotë fakti se edhe pas ndëshkimit 
të beut, këto objekte nuk zhduken, por 
mbeten të pranishme: “Kshtu nji beg, n’dhet’ 
katunde zotni, / nji ditë hupte me t’fshtirun 
shklet, / e kamxhikun me shal’ e zenji / nji 
katundar mrend pyllit i gjet.”

Gjaku
Simboli i gjakut ka karakter të theksuar 

polisemik. Në baladën Lugati, kryesisht ai 

ka ngarkesë kuptimore negative, meqenëse 
shenjon krimin e beut, masakrimin e bujkut: 
“A e ke pamun gjith’ shtatin përgjakun, / 
sikur ditën që e pashna tuj dekë?”

Nga ana tjetër, ka konotacion pozitiv 
kur simbolizon fisnikërinë, trashëgiminë, 
dashurinë për jetën dhe për drejtësinë, 
ndëshkimin e xhelatit dhe shpagimin e 
viktimës: “Me gjak gjaku do t’lahet, i thote, 
/ gjaku s’kalbet jo kurr e nuk des!” R. Qosja 
shkruan se, përmes përsëritjes, fjala gjak 
bëhet fjalë semantemë.

Dyluftimi
Dyluftimi midis gjysmatarit të ngritur 

nga varri dhe beut vrasës, ngadhënjimi i 
viktimës mbi xhelatin është një rast tipik 
i simbolit-ide. Me këtë figurë stilistike, 
N. Bytyçi ka parashikuar fatin e kastës së 
bejlerëve turkoshakë. Gjyqi moral që i bëhet 
beut dhe rrëzimi i tij nga kali që e heq zvarrë, 
simbolizojnë shembjen e pashmangshme 
të Perandorisë Osmane, të rendit despotik 
të vendosur në vendet e pushtuara prej 
saj: “Vraçi ahere n’mamuza pa e therun, / 
thue se tokën me bark â tuj prekun. / Për 
jel kapun begzeza me t’fshtjerun, / ka lanë 
frenin, zenjijash â hjekun.”

* * *

Duke pasur parasysh poezinë franceze, 
Jean Orizet ka shkruar: “Çdo periudhë ka 
novatorët e saj, vazhduesit dhe epigonët e 
saj, të pazhbëshmit, rebelët e saj, të izoluarit 
e saj, “të mallkuarit”, e saj; shkurt, ata që 
kemi vendosur t’i quajmë “eksploruesit 
vetmitarë”. Në kuadër të letërsisë sonë, një 
eksplorues vetmitar mund të quhet edhe 
Ndue Bytyçi, autori i baladës Lugati, e cila i 
referohet temës biblike të vëllavrasjes. Këtë 
temë që zë fill me vrasjen e Abelit nga Kaini, 
e ka trajtuar me origjinalitet Pjetër Budi 
qysh në shekullin XVII. Edhe në baladën 
Lugati, vrasësin e tij, bujku i përgjakur e 
quan vëllai im: “E lugati n’t’qestisun u gzote: 
/-Vëllau i jemi, me m’ikun ke shpresë?”

Për ngjizjen e baladës së N. Bytyçit, 
mendoj se kanë ndikuar disa faktorë si: 
gjendja e rëndë e fshatarësisë shqiptare, 
sidomos e rajasë së krishterë, në kohën 
e sundimit osman; jehona e këngëve 
popullore që flisnin për konfliktet midis 
bejlerëve e bujqve; ndikimi i poezisë 
romantike europiane. Atmosfera romantike 
ndihet qysh në titullin e baladës dhe 
përforcohet nga elemente të tjera, të 
cilat janë karakteristike për letërsinë 
romantike si: tema e jashtëzakonshme, 
personazhet e jashtëzakonshme, situatat 
e jashtëzakonshme; zhdukja e kufirit midis 
botës tokësore dhe botës së përtejme; 
përdorimi i teknikës oniriste etj.

N. Bytyçi ka një vizion optimist për 
zhvillimin e historisë. Ai beson se pas 
errësirës së gjatë të robërisë; do të gdhijë 
një ditë e re kur nuk do të ketë shtypje 
dhe padrejtësi. Mesazhi moral e filozofik 
i baladës së tij të kujton mesazhin që 
përcjellin disa tragjedi shekspiriane: 
“Kush ka bërë krime dhe ka derdhur gjak, 
do t’i shpaguajë krimet me gjakun e tij.” 
Kjo filozofi mishërohet edhe në urtësinë 
popullore që thotë se Zoti vonon, por nuk 
harron…

Meqenëse balada Lugati është një krijim 
me vlera të shumëfishta, por mbi të gjitha, 
me vlera estetike, do të ishte e udhës që ajo 
të zinte vend në tekstet tona shkollore, duke 
hequr prej tyre ndonjë krijim deklarativ që 
nuk ia ndez fantazinë nxënësit, që nuk jep 
dorë për komente interesante… Vlerësimi 
dhe njohja sa më e gjerë e baladës Lugati 
do të ishte nderimi më i mirë për autorin e 
saj, për këtë “të harruar” të letërsisë sonë, të 
cilin R. Qosja e ka përcaktuar kështu: “Ndue 
Bytyçi mund të shikohet si një poet që e 
pasuron përvojën krijuese të romantizmit 
shqiptar në përgjithësi”.
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UJË DHE KARBON

Në janarin e vitit të kaluar, nominimi 
për të dytën herë i Luljeta Lleshanakut 

për Çmimin “Poeti Evropian i Lirisë” u bë 
një nga lajmet kryesore letrare në vendin 
tonë. Vetë Lleshanaku, ndër të tjera, tha për 
“ExLibris”:

Në 2012, unë e konsiderova kapitull të 
mbyllur punën e çmimeve në Gdansk, por ja 
ku jemi prapë…Natyrisht që  ndihem mirë që 
jam midis finalistëve, sepse çdo herë që futesh 
në garë, bën një lloj testimi të vetes;  g jërat 
lëvizin, ndryshojnë, madje shumë shpejt, e 
kështu edhe shijet e lexuesit, dhe ti nuk e di 
kurrë nëse je në kohë si autor.  Nga ana tjetër, 
ky konkurs zhvillohet në Poloni, në vendin që 
gjatë shekullit të XX-të i ka dhënë botës katër 
poetë të mëdhenj: Szymborkskën, Herbertin, 
Mikloszin dhe Zagajevskin, kështuqë po 
konkuron në një vend me një traditë nga më 
të mirat poetike.

Vështirësia e kësaj gare është se përveçse 
të jetë e pëlqyer, poezia duket edhe të trajtojë 
temën e lirisë, por të lirisë në botën moderne, 
një koncept që fillon tek liria politike dhe 
mbaron tek liria seksuale.  Natyrisht, të 
gjitha poezitë në një mënyrë a në një tjetër, 
sikur të çojnë tek liria, por në këtë rast 
ky element duhet të jetë i prekshëm dhe i 
zhvilluar mirë.  Kur i kam shkruar poezitë, 
natyrisht që nuk kam pasur asgjë të tillë në 
mendje, por duke i parë nga ky këndvështrim 
tani, përveç temës së lirisë politike (sidomos 
tek “Ujë dhe karbon”), mendoj se ka diçka 
tjetër, pak më të veçantë si temë, dhe që 
përbën një nga konfliktet e brendshme të 
njeriut modern: liria dhe identiteti. Zhvillimi 
i vrullshëm teknologjisë së informacionit, 
nxorri në mënyrë të ndjeshme në pah nevojën 
e vjetër të individit për identitet: facebooku, 
instagrami, televizioni me prirjet e veta drejt 
reality show-t … Vetë historia e eksploratorëve 
të Polit të Jugut tek “Homo Antarcticus”, qe një 
model se si çlirimi nga identiteti dhe statusi 
social, e zgjeron lirinë deri në pakuptimësinë 
e saj, deri në absurditet.  

Mendoj se kam qenë me shumë fat që 
përkthyesja ime është Dorota Horodyska, 
dhe i jam mirënjohëse që ka zg jedhur 
poezitë e mia për konkurim. Me Dorotën 
njihem prej 10 vjetësh, e njoh mënyrën se si 
punon,  dhe tashmë e di që nëse diçka nuk 
do të funksionojë, nuk do të jetë për shkak të 
përkthyesit.  Dhe si çdo herë tjetër, uroj të jetë 
një garë e pastër, se për ndryshe çfarë kuptimi 
ka e gjitha kjo?!

Pak ditë më parë, ky çmim u nda për herë 
të parë ndërmjet dy poeteve. Dhe, bashkë 
me ukrainasen Marianna Kiyanovska, 
laureate e tij ishte edhe shqiptarja Luljeta 

Lleshanaku me Ujë dhe karbon.
Për poezinë e Lleshanakut, juria u 

shpreh:
Ujë dhe karbon është një kryevepër, e 

plotë dhe tërësore. Struktura precize dhe 
ekonomia e jashtëzakonshme vetëm sa e 
rrisin impresionin e përkryerjes. Poezitë e 
Lleshanakut në mënyrë prekëse përshkruajnë 
sesi dikush përpiqet për lirinë në botën e 
skllavëruar ku ka lindur e është rritur. Poetja 
është gjithashtu erudite, bën bashkë përvoja 
të ndryshme në punën e saj, jo vetëm të sajat, 
duke e bërë poezinë e saj universale. Ajo ngjan 
si kristal i pastër, i patëmetë. 

Përkthyesja e Lleshanakut, Dorota Horo-
dyska u vlerësua gjithashtu veçanërisht. Në 
lajmrimin zyrtar për çmimin, mes të tjerash 
shkruhet:

Përkthimet brilante të Dorota Horodyskas 
janë paraqitur edhe në një edicion të 
mëherëshm të Poetit Evropian të Lirisë, në 
edicionin e dytë ku u përzgjodhën edhe në 
finale. Për përkthimin e realizuar prej saj të 
Fëmijët e Natyrës (Lleshanaku), Horodyska 
mori çmimin prestig joz të Letërsisë nga  
revista Świecie.

Në një komunikim të shkurtër, 
Horodyska tha se urimet për këtë çmim i 
takojnë vetëm Luljetës dhe se ajo e meriton 
këtë çmim si askush tjetër. 

Lleshanaku është dhe do të mbetet një 
nga zërat më të çmueshëm të letërsisë shqipe 
dhe secili prej çmimeve ndërkombëtare 
që ajo merr, secili prej vlerësimeve për 
përkthimet në gjuhë të ndryshme, tregon se 
personaliteti i saj poetik kapërcen kufijtë e 
vendit tonë dhe po shkruhet përtej tyre, në 
realitetet letrare të botës. 

Laureatët e mëhershëm të këtij çmimi 
pasqyrojnë pjesë të ndryshme nga harta e 
Evropës:

Në vitin 2020, Sinéad Morrissey, 
përkthyer nga anglishjta në polonisht prej  
Magda Heydel;

Në vitin 2018, Linda Vilhjálmsdóttir, 
përkthyer nga islandishtja në polonisht prej 
Jacek Godek;

Në vitin 2016, Ana Blandiana, përkthyer 
nga rumanishtja në polonisht prej  Joanna 
Kornaś-Warwas;

Në vitin 2014, Dorta Jagić, përkthyer nga 
kroatishtja në polonisht prej Małgorzata 
Wierzbicka;

Në vitin 2012, Durs Grünbein, përkthyer 
nga gjermanishtja në polonisht prej Tomasz 
Kopacki;

Në vitin 2010, Uladzimir Arlou, përkthyer 
nga gjuha bjelloruse në polonisht prej Adam 
Pomorski.

I

Zbulesa t’u bë një ditë shtatori,
jo në një mal të thatë, por në kabinetin e 

kimisë.
“Njeriu është veç ujë dhe karbon”, - shpalli 

ai
dhe shkroi një formulë të gjatë e gjithë 

vrima në tabelë,
si kafaz teli për lepujt.
Ky ishte lajmësi, Shën Gjoni, mësuesi i 

kimisë
me këmishë të djersitur nga vapa
dhe rripin e pantallonave të mbërthyer në 

vrimën e tij të fundit,
i qethur, i rruar taze, flokët e dystuar me 

vaj “Figaro”...

A nuk duhet të kishte të paktën një pamje 
më të përvuajtur?

A nuk duhet të kishte së paku një mjekër?
A s’duhej paksëpaku të merrte flakë një 

shkurre?  

“Thjesht ujë dhe karbon!
Ndoshta edhe pak magnezium, azot, 

kalcium dhe fosfor...”
Dhe, i gjithëpushtetshëm, flaku shkumësin 

në një cep,
si një çelës që, pasi është shkulur dera,
nuk ka më arsye të përdoret.

Dhe shkundi duart. Misioni i krye. E fundit, 
sapo u tha.

Tani shpërndahuni dhe përcillni lajmin e 
mirë!

Ose qafën thefshi, pak rëndësi ka!
 
Një lehtësim i hidhur në ajër, një aromë 

bari të sapoprerë.
Papritur s’dihej më se kush ishim; papritur 

ishim të gjithë të njëjtë.

Atëherë, ç’ishte ai shqetësim i përjetshëm 
në fytyrën e sime mëje?

Dhe për ç’dreq kombinimi kimik
flisnin Adleri, Shopenhaueri, në kabinetin 

ngjitur,
prej të cilit na ndante veç një mur i hollë,
apo një jetë e tërë...

II

Ujë dhe karbon. Të matshëm.
Të matin peshën që kur lind, gjatësinë, 

rrahjet e zemrës,
me kërthizën të mbyllin si me një vulë 

plumbi
që s’ke autoritet ta hapësh! (S’ke asnjë 

autoritet përmbi veten.)
Të matin temperaturën, nën hije sigurisht,
sheqerin, albuminën, hekurin, 

ndjeshmërinë me një çekiç në gjunjë.
Të matin gjuhën, dy herë: para dhe pas 

buke
(ç’lidhje ka kjo me të folurin?!).  

Të matin perimetrin e kokës për kapelë
që të mendosh me kokë të ftohtë,
perimetrin e gjoksit për kostum
me një palë duar të ftohta akull 

rrobaqepësi
që në fillim të gudulisin në sqetulla dhe ijë,
por pastaj të bëjnë nervoz.
Të mbushin me vata pambuku në supe 

dhe kraharor
që të mos dëgjohet se çfarë ka brenda.
Dopjopet, monopet, kopsa rezervë, xhepa 

të rremë,
qemer të fortë për pantallonat.
E gëzofsh! Tani je njëri prej nesh!
Mirë se vjen në perandorinë e ujit dhe 

karbonit!

Dhe gjatë rekrutimit të kontrollojnë trupin 
lakuriq.

Duhet të jesh i shëndetshëm, qengji i 
patëmetë i tufës,

për një sakrificë në emër të atdheut.
Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit.
Por ti nuk di se çfarë të mbulosh më parë 

me duar:
midis gjenitaleve dhe kokës së qethur,
zgjedh të mbulosh gjenitalet,
duke harruar që është krifa ajo që e bën 

luanin mbret.

“Për të mbrojtur çfarë? Ku fillon dhe 
mbaron territori im?”

Asgjë nuk është jotja. Turru dhe pushtoje. 
Përdor dinakërinë

si kali në fushën e shahut:
dy kuadrate horizontalisht, tri vertikalisht.
Dili fatit herë përpara e herë në shpinë,
tamam atje ku nuk e pret.

Dhe mos harro: sapo të ngulesh diku,
var një këmishë të grisur a pantallona të 

arnuara jashtë në tel,
aq sa të trembin korbat.
Kjo do të jetë pasaporta jote;
varfëria të bën vendas ngado që shkon,
varfëria të bën autokton.

III

Trupi të lë në baltë; trupi të tradhton.
Trupi është thjesht karbon dhe ujë.

Isha 17 vjeç kur një mëngjes në qeli,
pas një nate kllapie, me 41 gradë 

temperaturë, bronkopneumoni,
u gdhiva në mes të pellgut tim të urinës.
Nuk isha më as burrë e as fëmijë...

Pastaj, në kampin e punës, në kënetë,
pashë teologun të mblidhte duqet e 

kalbura të cigares
për një të thithur të vetme, apo sa për t’u 

marrë erë.

Por, kur pashë ish-profesorin e Sorbonës
të rrëmonte fshehtas në plehra për një 

lëkurë shalqiri,
të cilën e fshiu pas pantallonave dhe e 

gëlltiti pa e përtypur,
isha dëshmitar i zhdukjes së pesë mijë 

vjetëve qytetërim
brenda një minute.

Natyrisht, është gjithmonë faji i 
dëshmitarit,

i syrit të gabuar, në vendin e gabuar.
Pa dëshmitar s’do të kish as krematoriume
dhe nga hundët e historisë do të dilte veç 

tym i bardhë.

IV

Kishte kaq shumë dinjitet në trupin e 
vetëvarur të atij burri plak

(të refuzuar në tokë, tashmë edhe në qiell),
në këmbët e zbathura prej shenjtori, në 

kurmin si një planet i ngrirë
që bën rrotullimin e fundit rreth vetes,
në kokën e varur anash,
sikur refuzonte të ishte dëshmitar edhe i 

vdekjes së vet...

Por nuk mbaroi me kaq. 
Ata ia shkulën dhëmbët e floririt
me një harbutëri të atillë sikur po i 

shkulnin tre breza.
E deklasuan edhe për së vdekuri.
E si mund të mbrohet në Ditën e Gjykimit 

një njeri pa dhëmbë në gojë?
Si do t’i formulojë argumentet?
Të vdekurit do të qeshin. Engjëjt do të 

shkulen gazit.

Kështu edhe ai do të harrohej.

poezi nga Luljeta Lleshanaku
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Thjesht ujë dhe karbon si gjithë të tjerët.

Të gjallët u nisën në punë kokulur, si në 
funeralin e tyre.

Hunjtë që i godisnin në nyjë dhe kërbishte
nuk u linin kohë të mendonin më gjatë.
S’duhet të ngelesh i fundit në rresht; kjo 

ishte çështja,
nga mëngjesi në darkë.

Po ku ishte atdheu atë çast? Ku ishte 
Cezari?

V

Ata na zhveshën lakuriq
dhe na rrahën nën ujin e ftohtë të çezmës
me kambale sovjetike. Ne humbëm ndjenjat. 

Por...

Por?

Të nesërmen ishim të katër gjallë në apel.
Pastaj oficerët vunë bast për djalin nga 

Tropoja
me një arkë birrë, pasi e lanë në mes të 

dëborës
gjithë natën, ashtu siç e kishte lindur nëna. 

Por...

Por?

Por njëri prej tyre e humbi bastin.

...?

Kur burrin plak e rrahën si fëmijë me 
shpulla në fytyrë

dhe unë nuk bëra asgjë për ta mbrojtur...

...?

Atëherë e dija pse as vdekja nuk na përfillte 
më. Na afrohej si qen,

na merrte erë dhe na linte rehat...

...?

Ishim thjesht një kockë femuri, pa palcë.

Dhe me sytë që i ndritën papritur,
sikur sapo të kishte gjetur në mur një 

gozhdë të vetme ku të varte
historinë e tij që dukej se i kishte mbetur 

në dorë,
ai shtoi:

Ama, kapter Halimi ishte njeri i mirë...

Çfarë të mire bëri kapter Halimi?

Nuk bëri asgjë të mirë,
por ama nuk bëri asgjë të keqe.

VI

Vjen një ditë dhe bëhesh njësh me 
vuajtjen.

Vuajtja të kthehet në një gjymtyrë
që duhet ta trajtosh njëlloj si gjymtyrët e 

tjera,
ta lash, ta pastrosh, t’ia presësh thonjtë me 

kujdes,
ta mbash ngrohtë, t’ia ndiesh mpirjen,
si asaj dorës që e vë nën krye natën vonë,
duke rënduar mbi të gjithë peshën tënde 

të pagjumë,
kur drita e projektorit të kampit
zhvendoset dinake mbi batanijet e 

murrme,
si syri i çakallit që kërkon prenë më të 

dobët midis tufës.

Askush dhe asgjë nuk futej më midis teje 
dhe vuajtjes.

Të tretur te njëri-tjetri, si uji me kripën
(tashmë as të kujtohet se cili prej jush qe 

e pari).

Dhe resht së ankuari.
Prej mushkërive karboni del i lirë.  

VII

U lodha së dëgjuari. Mjaft më!
Më thuaj vetëm një gjë: pse i duruat, 

xhanëm? - pyet prej përtej oqeanit
vëllai i krehur nga puhitë e lumit Hudson,
në vendin ku e drejta për të qenë i lumtur 

mbrohet me kushtetutë.

E çfarë duhet të bënim sipas teje?!

Të vriteshit tre, që i katërti të rronte me 
dinjitet. 

Por kjo nuk futet në ligjet e kimisë.
Misioni i vetëm i ujit dhe karbonit
është të mbetet gjallë me çdo kusht.

Dhe për të mbetur gjallë i duhen vetëm 
instinktet bazë,

sa fjalët dhe shprehjet në një fjalorth 
xhepi,

nga ata që përdorin turistët në vendet e 
panjohura.

Si, fjala vjen: “Bukë”, “Ujë”, “Si shkohet në 
qytetin më të afërt?”,

“A keni ndonjë dhomë për të fjetur sonte?”, 
“Paguaj kesh, në dorë!”

Falë instinkteve,
disa prej nesh u kthyem gjallë në shtëpi,
me një palë këpucë të marra hua.
Në një kasolle me kallama e baltë moçali 

rifilluam jetën,
nën një qiell ku përzihej një çorbë e 

pangjyrë
me gjithë farat e mbetura, si çorba e Noes.
Dhe muret i zbutëm me hijet tona
si me armët që u është hequr shuli.
Dhe lindëm fëmijë, fëmijë dydimensionalë,
si fasha e dritës që hynte nga poshtë derës
apo prej çatisë së grisur prej katramaje.
Fëmijë ëndërrimtarë, fëmijët e mbijetesës
të cilët shihnin veç vithet kockë e lëkurë të 

qeve të kooperativës
dhe në darkë si një sekt sekret
mblidheshin rreth “Dikensit”.

VIII

Së keqes nuk i dilet me gjoks. E keqja mori 
fund vetë.

Sado e madhe që të jetë, e keqja ka 
momentin e saj të ngopjes:

peshkaqenët ngopen, luftërat ngopen, 
turrat e druve ngopen, 

ngopen epidemitë, kolera dhe murtaja 
ngopen, akullnajat ngopen...

Edhe diktaturat ngopen,
derisa nxjerrin squfur prej stomakut të 

prishur.

Dhe lum kush ka fatin të jetojë Epokën e 
Ngopjes,

si parajsa në ato fletushkat e ilustruara 
fetare,

ku tigrat dhe njerëzit shullëhen në diell 
bashkë, në paqe,

në një kopsht me mollë, anash një lumi që 
rrjedh mjaltë,

bashkëvuajtës e bashkëqytetarë.

Faji nuk është atribut i ujit dhe karbonit.
Faji nuk ekziston.

IX

Fëmijët po,
por të rriturit kurrë nuk i braktisin lodrat 

e tyre.

Në mes gavetave dhe lugëve prej alumini,
në mes kapotave dhe nallaneve të njëjta, 

në mes kokave të qethura,
ne identifikoheshim me kauzat tona të 

humbura:
dikush besonte te “republika”, dikush te 

“monarkia”,
dikush te “revolucioni”, dikush tek “e 

drejta”

dhe dikush tjetër akoma,
thjesht te “shëndeti”.

(Ca si shumë,
për katër metra katrorë.)

Ndërsa ai që fliste herë me vete e herë me 
një cep muri,

e teproi ca kur tha se ishte vetë 
Konstandini i Madh.

Por, me mendjen të ndarë nga trupi,
ai ishte saktësisht si statuja e Konstandinit
në Musei di Conservatori në Romë,
për më tepër,
me dy duar të djathta.

Nuk ke të drejtë të zësh dy vende në këtë 
botë,

as në burg nuk ka vend për dy personae.
Ndaj një ditë e morën, ashtu në copa, dhe 

nuk di ku e çuan:
cilën pjesë në gjykatë e cilën në çmendinë?
Dhe ishte vetëm 25 vjeç.

Ndërsa, të parë nga sipër,
ne ishim thjesht një muze antropologjik,
ku diku zbardhte një rrotë mulliri, diku 

zverdhte një pergamenë  
e diku varej një kostum kalorësi
pa kalorës brenda.

X

Uji është i riciklueshëm.
Natyra është amvisë e mirë, nuk lë gjë t’i 

shkojë dëm.

Ai që pozoi për portretin e Jezusit në 
“Darkën e fundit”,

thuhet se pozoi edhe për Judën pas katër 
vjetësh,

këtë herë jo më ai djaloshi lëkurëhollë e 
qimepraruar i korit të kishës,

por i dënuari për krime të rënda në një 
burg të Romës.

Është uji ai  
që për katër vjet mund të bëjë çudira,
të turbullohet, të ngrijë, të qelbet, të dalë 

prej shtratit...
çudira që nuk i parashikon dot as syri i 

mprehtë i Da Vinçit.

Kështu, secili prej nesh mund të ketë katër 
jetë.

Në versionin më fatlumë,
mund të riciklohemi nga tullumbace në 

doreza pastrimi,
pastaj në ndenjëse makine dhe në fund në 

borë sintetike
për xhirimin e një skene romantike 

krishtlindjesh në mes të korrikut,
deri kur regjisori të bërtasë i kënaqur: 

“Stop!”

Atje ku ka shpresë, ka kompromis.

Por, çfarë mund të thuhet për atë burrë
që zgjodhi vullnetarisht të vdiste urie?
Ecce homo bërtitën me tallje të sfiduarit, 

njerëzit me uniformë, materialistët,
që mezi prisnin të lanin duart.

Se dinjiteti,
në mos i trashëgueshëm,
mund të jetë ngjitës.

XI

Por uji ka kujtesë të shkurtër.

Të Dielën e Palmave nga e Premtja e Zezë
e ndajnë vetëm pesë ditë të bekuara jave;
atë që e pritën si shpëtimtar në Jerusalem,
të pestën ditë e gozhduan si të pafe.

 “Por, nëse jemi vetëm ujë dhe karbon,
atëherë çfarë është dashuria? Nga e 

kuptojmë se është dashuri?”

Ti s’ke nga e kupton, por të tjerët po,
sepse qelbesh djegësirë, tym, si një i 

pastrehë.

Atje në kamp, kur të martave vinte posta,
letrat nga gratë, të fejuarat, të dashurat,
njëri prej nesh mbetej duarthatë;
 “Nuk ka letër për ty!” kishte kuptimin “Të 

la”.
Atëherë sytë përreth teje zgjedhonin foljen 

“lë”
në të gjitha kohët, mënyrat, vetat,
shkonin përtej etimologjisë, deri te 

Salomeja,
e te “Vallja e shtatë vellove”...
Kurrë më parë nuk ishe gjendur kaq 

lakuriq,
aq sa mund të të numëronin qimet, poret 

e trupit,
nervat që gurgullonin nën lëkurë si një 

kope urithësh.
Mund të dallonin qartë zemrën, si një 

domate të vonë,
të papjekur, jeshile,
aq jeshile sa edhe vetë habiteshe.

Dhe kush shkon i paditur në Romë,
i paditur kthehet.

XII

“Je i lirë”, - i thanë pas dyzet e pesë vjetësh. 
- “Ku do të shkosh?”

Ishte njëlloj si të pyesësh të dënuarin me 
vdekje: “Çfarë kënge do?”

Ose, më saktë: “A e di se çfarë ke 
humbur?!”

Një dënim i dytë, një ekzekutim i dytë.

Ishte fund qershori. Qielli hapte gojën cep 
më cep

me një të qeshur të pacipë
duke zbuluar një grumbull resh mbi majat 

e vetmuara,
ashtu si biletashitësja dhëmballët e saj të 

pjekurisë,
kur ai i tha: “Një biletë për në Det, të 

lutem!”

Udhëtimi qe i gjatë,
më i gjati që mund të bëjë soji ynë prej uji 

dhe karboni,
në një vagon që mbante erë simite të 

sapodala nga furra
dhe djersë.
U ndal në stacionin e gabuar. Pjesën tjetër 

të rrugës
e bëri në këmbë. Puhia e plepave e godiste 

lehtë në zverk
si dhëndrin e ri që futet për herë të parë në 

dhomën e gjumit,
pa e kuptuar
nëse ishte përgëzues apo ngushëllues ai 

gjest?

Dhe ja deti!
Si mundet t’ia fshehë njeriu njeriut një 

mrekulli të tillë?!
Si mund t’ia fshehësh ujin ujit?!

Ku e kishte parë atë anije të bardhë që i 
largohej portit?

Në cilën ëndërr babai, gjyshi a stërgjyshi?
Përreth tij silleshin burra e gra me 

kostume laramane banje
dhe fëmijë të hareshëm e supepërcëlluar.
Vetëm ai në sezonin e gabuar,
i vonuar, i parakohshëm.
Vetëm ai i veshur me rroba dhe këpucë,
si një piano e zezë e mbyllur në cep të një 

salle,
rreth së cilës bota rrotullohet e patrazuar.

Duke prekur me mallëngjim ato miliarda e 
miliarda kokrriza rëre,

prej të cilave
një e vetme do të përfundojë në barkun e 

një molusku,
ku dhimbja do ta shndërrojë në perlë.



ExLibris  |  E SHTUNË, 28 MAJ 202210

AFRI E 
DALLIME MIDIS 

CAMAJT DHE  
UNGARETTIT 

Prof. dr. Alfred Çapaliku

“Ndjesia e parë që provon lexuesi kur hyn 
në botën letrare të Martin Camajt është 

ajo e lartësisë.” - Ismail Kadare

AFRI 

Giuseppe Ungaretti dhe Martin Camaj 
jetuan në të njëjtin shekull të trazuar, të 
njëzetin; u zhvendosën në të njëjtin areal 
gjeografik, mesdhetarin; spikatën në të 
njëjtin  model ekspresiv, hermetikun. I 
pari u shua në Itali me ëndrrën e çmimit 
ndërkombëtar Nobel ndër sy. I dyti i 
mbylli sytë para se të institucionalizohej 
me botim vepre në Shqipëri. Ata u takuan 
fizikisht në vitet 1956 - 1960, në auditorët 
e  Universitetit “La Sapienza”, ku Ungaretti 
ishte pedagog i letërsisë moderne italiane 
dhe i asaj bashkëkohore. Martin Camajt, 
poetit të promovuar në Prishtinë dhe 
më pas studentit doktorant në Romë, i 
takoi të dëgjonte prej profesorit ekspert 
Giuseppe Ungaretti komente mbi Danten, 
Petrarkën, Leopardin. Gjithashu ndoqi një 
cikël leksionesh mbi laboratorin krijues  
të vetë Mjeshtrit i cili kishte arritur në 
atë kohë një famë mjaft të qartë botërore. 
Lektori sharmant rrëfehej aty kësisoj: 
“Poezia e vërtetë paraqitet para së gjithash në 
fshehtësinë e saj. Përherë ka ndodhur kështu. 
Sa më shumë arrijmë t’i përçojmë emocionet 
dhe të renë e vizioneve tona ndër fjalë, aq më 
shumë fjalët arrijnë të vishen me muzikë që 
është e para treguese e thellësisë poetike përtej 
çdo caku të përmbajtjes.” (1) 

Ungaretti e Camaj u ngritën kundër 
kallëpit formal të traditës përmes vargut 
të lirë esencial të cilin e kultivuan gjer në 
përsosmëri. Të dy kanë dramaturgji dialogu 
dhe si poetë shumështresorë janë shprehës 
të dikotomisë, dy gjendjeve shpirtërore 
në të njëjtën kohë. Dyzimi, si një medium 
spiritizmi, përcillet tek lexuesit. Ndaj 
poezia e tyre ka horizont të gjerë pritjeje. 
Ata ishin “poeta doctus” që donin t’u jepnin 
zë emrave. Kredoja e Ungarettit më 1928 qe: 
“Heshtjen me emra e popullova”. Postulati 
i Camajt më 1967 qe: “Zani në fjalë... jetë 
mbas jete”. 

Dy personalitetet letrare i përjetuan 
kontrastet mes botës së njohur dhe asaj 
të huaj, mes ngrohtësisë dhe acarit, mes 
dritës dhe territ. Parimi binar: të dalësh 
mes të tjerëve dhe të tërhiqesh në vetvete, 
iu bë atyre në mënyrë të natyrshme njëri 
nga elementet mbizotërues të shprehësisë 
poetike. Estetika e funksionalizuar aty 
mund të përkufizohet si kodifikim i 
individuales dhe si transmetim i arketipit 
kombëtar. Tek verbi monologues i Giuseppe 
Ungarettit vihet re pjesa e parë e formulimit, 
universalizimi i personales, si tek poezia 
“Jam një krijesë”:  

“Si kjo shtatore /  është vaji im /   që nuk 
shihet. /   Vdekja vuhet  /  duke jetuar.“

Te diskursi poetik i Martin Camajt spikat 
pjesa e dytë e rregullit, universalizimi i 
kombëtares, si në vargjet e poezisë “Trajta”:   

“Trajtë e thjeshtë e lindun / ndër mundime 
prej guri / 

 e përshkueme shtigjesh të parrahuna / 
me kamë ose patkoj ...”

Te vargjet e dy demiurgëve shfaqet 
bardhezia që formon grafikën. Kalimi nga 
poezia në pikturë ndodh veç tek artistët me 
fushë të elektrizuar  mendimi.

Sipas vizionit të kritikes letrare italiane 
Anna De Simone, tek përmbledhja e veprave 
të autorit në Milano, poezia e konceptuar në 
udhëtimin e shqetësuar të Ungarettit është 
shpëtim, dritë, hijeshi. Por: “Në vargjet e 
Peizazhit përballesh me shndërrimet e 
formave, të vendeve, të orëve. Nëse mëngjesi 
“ka një kurorë mendimesh të freskëta”, në 
mbrëmje ngjyrat zymtohen për t’u përzier në 
fund me natën e shqyer nga “fishkëllimat e 
trenave të nisur”, kur fytyra e njeriut çliruar 
nga aq shumë maska duket e lodhur dhe e 
zhgënjyer. (2) 

Ndërsa sipas pikëpamjess së eseistit  
Ardian Klosi, tek botimi i parë i veprës 
letrare të Martin Camajt në Tiranë: “Element 
i poezisë së Camajt janë trajtat e shkurtra 
lakonike, me kapërcime befasuese dhe pa 
ndonjë fabul logjike, ku heshtja shkëmbehet 
me fjalën dhe fjala sapak e nxjerr kryet si dhe 
tek Ungaretti.” (3)

Konstatimi është i saktë, mbasi që në 
fillimet e saj poezia hermetike merr si 
pikënisje zotërimin e teknikave të kultivuara 
stilistike dhe leksikun e pasur, thikë me 
dy presa. Ky binom del si paramendim i 
inovacionit fin tek çdo përfaqësues eminent 
i kësaj shkolle  të sofistikuar letrare. 

Nga ana e tij  teoricieni i kritikës artistike 
dhe poeti i njohur Arshi Pipa, në një revistë 
në Prishtinë ka zbuluar se: “Shumica e 
vargjeve të çuditshme në “Lirika mes dy 
moteve” dhe “Njeriu me vete e me të tjerët” 
janë variante të imituara nga “M’ ilumino d’ 
immenso”, një lojë mes të ngjashmes dhe të 
pangjashmes.” (4) 

Sërish konstatimi është i saktë. Jo 
rastësisht më 1960 Martin Camaj e  përktheu, 
si student pasuniversitar në kryeqytetin 
italian dhe më 1961 e publikoi po atje, si 
redaktor  në revistë bilinge “Shèjzat - Le 
Pleiadi”, ciklin me lirika të zgjedhura nga 
vepra e njohur e Giuseppe Ungarettit: 
“Sentimento del tempo” - “Ndjesi kohe”:   

“T’afretta, tempo, /  a pormi sulle labra /  
Le tue labbra ultime. 

Shpejto, ti kohë, / të ndalsh mbi buzët e 
mija / Buzët e sprasme të tua.” 

Përkthimin e tij brilant Martin Camaj 
e projektoi me titra në ekranin e madh 
kulturor dygjuhësh italisht - shqip: “Krejt 
pesha e kujdesi i Ungarettit ndalet mbi fjalë e 
cila, tue përmbledhë në vehte masa rigoroze 

kuptimi dhe shpërthime të një muzikaliteti 
të ri, asht shum e zgjedhun e tepër delikate. 
Për kët arsye i jam lutë  Prof. Koliqit, që t’u a 
lëshojë nji sy këtyne vargjeve të shqipnueme...” 
(5) 

DALLIME

Studiuesi Stefan Çapaliku  në një artikull 
kritik i pohon  përqasjet në ekspresion sipas 
parimit të enëve komunikuese, gjithashtu 
vë re edhe largimet në kromatikë mes 
Martin Camajt dhe Ungarettit: “I nisur prej 
një tradite thjesht vendëse, poezia e Camajt 
do të njohë frymëzimet e para formale prej 
mësuesit dhe mjeshtrit të madh të poezisë 
hermetike, Giuseppe Ungarettit. Duke tentuar 
të mbesë një poet orig jinal, fazën e tretë, 
atë të Mynihut, ai e ndërton përgjatë një 
kapërthimi të fuqishëm ekstremesh: kulturës 
primitive vendëse, me atë elitare evropiane.” 
(6)

Ndërsa kulturologu gjerman Hans 
Joachim Lanksch e lë çështjen të hapur për 
hulumtim të mëtejshëm dhe për interpretim 
të mëvonshëm: “Duket se puna e “ndikimit” 
ungarettian s’është studiuar si dhe sa duhet, 
për të dalluar se sa e cilat ndër dukuritë 
e “hermetizmit” camajan rrjedhin nga 
ndikimi i Ungarettit dhe sa e cilat rrjedhin 
nga themeli i poezisë së Camajt, nga traditat 
gojore të Mbishkodrës, duke u puqur me 
procedeun poetik të Ungarettit.” (7) 

Edhe në rastin e poligjenezës krijuese, 
edhe në sfondin e reminishencës së 
pavetëdijshme, poeti origjinal Camaj 
strukturon letërsinë jofunksionale e brenda 
saj kuptimin shumëdimensionesh, që 
ndryshon nga vargu esencial i poezisë së 

Ungarettit. Vjen një çast kur Martin Camaj 
i  thotë vetes dhe ne: 

“Kur të vdes le të bahem gur /  në skajin e 
vendit tem /  të qindroj kufi”. 

Kështu ai dallon nga Ungaretti për nga 
ana e shprehësisë së bazuar në palimsest. 
Kthimi te zanafilla, si pikëmbërritje, është 
rruga e gjenive të letrave. E pikërisht këtu 
Martin Camaj nuk shqipëron më nga 
italishtja Giuseppe Ungarettin, por më 
1991 përkthehet për vete në gjermanisht 
nga Hans - Joachim Lankschi, mbasi e ka 
formuar  tash opusin e tij identifikues, 
prestigjioz: 

“Tingull ose ngjyrë / E kthjellët deri në 
dritë.  |  Klang oder Farbe / Lichklar.” (8)

Duke e sintetitizuar prurjen poetike 
konkurruese, jo vetëm përmes hermetizmit 
të Ungarettit, studiuesi Giuseppe Petroni tek 
një vepër e historisë së letërsisë italiane në 
vitin 1972 shprehej: “Vepra e tij ka ushtruar 
mbi lirikën dhe kulturën tonë të tridhjetë 
viteve të fundit një ndikim që është e vështirë 
të matet.” (9)

“Ungaretti / njeri vuajtjeje / mjafton 
një shpresë e kotë / që të marrësh guxim.”  
-  “Pellegrinaggio”. 

Të njëjtën gjë mund të themi edhe 
për tridhjetë vitet e fundit  (1992 -  2022) 
të historisë së letërsisë shqiptare,  kohë 
kur poezia poliforme e Camajt ka hyrë si 
dukuri e re dhe ka zënë vend plot dinjitet 
në sistemin e hapur të vlerave.

“Flokët e borës digjen në takim me 
sende / e njeriu ndërron fëtyrë vetëm 
përmbrenda.”  -  “Natura morta”.   

Figurat enciklopedike  Giuseppe 
Ungaretti (Alessandria, Egjipt 8 shkurt 1888 
- Milano, Itali  2 qershor 1970) dhe  Martin 
Camaj (Temal, Shqipëri  21 korrik 1925 - 
Lenggries, Gjermani 12 mars 1992) qenë 
shpikës të fjalëve vetëlëvizëse.   

REFERENCA: 
1. Giuseppe Ungaretti: “Ragione di una poesia”. 

Ungaretti. Vita, poetica. Opere scelte. Milano, 
2007, p. 566.

2. Anna De Simone: “Vita e poetica”. Ungaretti. Vita, 
poetica. Opere scelte. Milano, 2007, p. 71.

3. Ardian Klosi: “Takim me Martin Camajn”. Martin 
Camaj. Vepra letrare 1. Tiranë 1996, fq. 30 - 31.

4. Arshi Pipa:  “Martin Camaj”. Rev. “Jeta e re”. Prishtinë. 
Nr. 11 / 1996, f. 33.

5. Martin Camaj: “Vjerrsha nga Giuseppe Ungaretti”. 
Rev. “Shèjzat - Le Pleiadi”. Roma. Nr. 3 - 4 / 1961, 
f. 93; p. 95.

6. Stefan Çapaliku: “Mbi estetikën e poezisë së  Camajt”. 
Rev. “Phoenix”. Shkodër. Nr. 2 / 1997, f. 79.

7. Hans - Joachim Lanksch: “Poeti Martin Camaj”. Rev. 
“Ars”. Tiranë - Prishtinë. 28. 04. 2002, f. 12.

8. Martin Camaj: “Trajta - Form”. Gedichte. Munchen 
1991, f. 52; s. 53.

9. Giuseppe Petronio: L’attività letteraria in Italia. Storia 
della letteratura. “Tra le due guerre. 4. La lirica. c) 
Giuseppe Ungaretti. ”. Milano, 1972, p. 861. 
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Libri poetik “Dorëshkrimet e fshehta 
të burgut” është vepra më e re që flet 

për jetën dhe kodet shpirtërore e jetësore 
të shkrimtarit Visar Zhiti. Një libër, 
ku jeta sfidon vdekjen! Nga pikëpamja 
tipologjike, libri që në rrënjën e tij, sot në 
ardhjen e këtij botimi, në rrugëtimin e tij 
përfaqëson aktin e fisnikërisë së Visarit, 
dëshminë tronditëse të tij, ku edhe në 
kushte shnjerëzore e anarmole, poeti gjeti 
forca për ta qëndisur poezinë me dinjitet, 
vlerë e rrezatim. 

Libri “Dorëshkrimet e fshehta 
të burgut” e ka një rrugëtim dhe ky 
udhëtim ishte i vështirë… (Edhe vetë 
ky udhëtim ishte pjese e biografisë së 
autorit). Më parë ishte i fsheshur, ishte 
moskomunikues (komunikonte vetëm me 
poetin, me shpirtin e tij), pastaj i munguar 
për letërsinë shqipe, mund të kishte fatin 
e humbjes, të rrëmbimit, të vdekjes e të 
djegies; në fund libri poetik doli i dritësuar 
(pra i botuar). Për problematikat dhe 
veçoritë poetike që sjell, plotëson e thellon 
më tej portretin e krijimtarisë së autorit, 
njëkohësisht është një pasuri e vyer për 
letërsinë shqipe, veçanërisht poezinë 
shqipe për këtë dimension të munguar që 
duhet të përbëjë një optikë të re studimi 
për studiuesit dhe kritikën letrare.

Libri i poetit Visar Zhiti na paraqet 
një realiteti të pazakontë e trishtues, 
me shumë rrafshe e botë panjohësie e 
rrathë ferri. Kjo është arsyeja që është 
i domosdoshëm për t’u njohur, sepse 
pasuron të vërtetat reale, jetësore e 
poetike në kulturën shqiptare. Pasqyron 
një epokë, dhe kjo është arsyeja që libri në 
vetvete është një enciklopedi.

Me Autorin e këtij libri të çmueshëm 
kam një njohje prej afro 50 vjetësh. Edhe 
në këto caste për Visarin më vërshojnë 
kujtime pafund… Unë isha student në 
vitin e parë, ai ishte student në vitin e tretë. 
Ishim në një rreth letrar të Universitetit 
(atëhere Instituti i Lartë Pedagogjik), të 
Klubit të rinisë “Heronjtë e Vigut”. Më pas, 
pas ca vitesh ai ishte mësues në Kukës, 
më pas, pas ca vitesh unë erdha mësues 
në Kukës. Ai ishte në një zonë të thellë 
të këtij rrethi, ashtu siç isha edhe unë 
në Buzëmadhe, më larg se Visari. Dhe 
kujtimet, qoftë edhe në heshtje vazhdojnë 
e vazhdojnë, përsëri, ta thonë fjalën e 
tyre…

Krijimtaria e Visarit reflekton në 
shumë plane. Në mënyrë të veçantë 
poezia, e cila që në concept, frymëmarrje, 
vështrim, strukturë, figuracion, pra, që në 
zanafillë përmbysi kanonet e realizmit 
socialist. U bë “problematike” poezia e 
tij e guximshme. Nuk donin të pranonin 
konceptin e poezisë së Visarit, mënyrën 
e shikimit realist të tij, nëntekstin e tij 
poetik, marrëdhëniet me të përditshmen, 
me kohën dhe me guximin dhe me lirinë 
e shumëëndërruar që aspironte dhe që e 
mbarte poezia e tij. Poezia e Visarit kishte 
një domethënie e poetikë që sfidonte 
kohën ogurzezë dhe i hapte udhë shpirtit 
të lirë dhe lirisë së munguar dhe të shumë 
dëshiruar… Kjo ishte arsyeja që në jetë 
shumë ëndrra ia vranë, por jo të gjitha. 
Nuk mundën dot t’ia vrasin shpirtin e 
Lirinë e vargun e poezisë.

Këto ishin përshtypjet e para që më 
rajvizoheshin para syve të mi, teksa lexoja 
me vëmendje librin “Dorëshkrimet e 
fshehta të burgut” të mikut tim të çmuar, 
Visar, dorëshkrime të shtrenjta të cilat 
folenë së pari, mes netëve të zeza, e 
kanë ndërtuar në 11 fletore. 11 fletoret 
me shenjtërinë e tyre janë një kapitull i 
rëndësishëm i jetës dhe i kauzës së poetit 
Zhiti, kauzë që nuk u tjetërsua, u bë e 
shtrenjtë dhe vazhdimisht fitoi hapësira, 

e kohë pas kohe edhe sot e në vazhdim, 
ajo gjithashtu fiton ridimensionime lirie 
e flet me gjuhë lirie.

Duke njohur poezinë e Visarit dhe 
ato të 11 fletoreve, po përmend disa 
karakteristika të poetit, dhe risitë e tij që 
sjell jo vetëm në këtë libër por edhe në 
poezinë shqipe.

Së pari, Koha dhe vendi ku u 
shkruan, errësira dhe egërsia kishin 
ngritur mbretërinë famëkeqe të vdekjes. 
Përmes kësaj dramatike dhe tragjedie 
shekspiriane, tek autori ndriçonin 
parreshtur: frymëzimi, shpirti i lirë dhe 
liria e shumëdashuruar; jeta, shpirti dhe 
ëndrra.

Së dyti, dëshmia poetike që po linte, 
ishin pjesë e testamentit të poetit, që nuk 
po ia linte vetes, por Atdheut, të sotmes 
e të nesërmes, brezave të ardhshëm, etj. 
Dëshmi e një kohe të egër dhe të çmendur 

me një pasqyrim realist. Me vargjet 
e tij plot kontraste, ai sfidonte kohën 
ekzistuese. 

Së treti, edhe në atë ditë e jetë të 
përditshme neverie e të humbur, e të 
pagjallë; Visari gjalljen e tij e jetonte dhe e 
përjetonte me vargjet e tij brilantë, si: ““Në 
majë të këmbëve, mbi dyshekun e vjetër / 
Në frengji zgjatem me mundim Sizifi, / Se 
dua të shoh pakëz jetën / Nga një e çarë 
xhami si e çarë shpirti.” (“Pak qytet”, f. 54)

Së katërti, figura e Nënës është e 
pranishme në shumë poezi të autorit. 
Është një marrëdhënie e pasqyruar me një 
alkimi të përjetshme. Tonet e tij të buta, 
drithëruese, që i japin madhështi figurës 
së nënës e çojnë atë deri në piedestalin e 
adhurimit. 

Po citoj një poezi mrekullidhënëse si 
shumë poezi të kësaj natyre në këtë libër 
fondamental:

“Në një vitrinë të bardhë
Pashë imazhin e borës së parë.

Dhe bleva një palë dorashka
Për nënën time
Në qytetin e vogël
dhe të largët.
(Për duart e nënave nuk mjaftojnë as 

hapsirat
Unë dhe diellin, po të mundja,
Do ja çoja si varsë.)

Atë ditë më arrestuan.
Asgjë nuk i dërgova.
Në duart e mia – pranga,
Në të gjitha vitrinat;
Në të gjitha borërat.
Ç’u bënë dorashkat?
Ku humbën, s’e di.
Ndoshta i shqyen ekspertët a ndoshta 

i flakën
Bota e zhveshur mbërthi.
Oh, si do jenë mavijosur duart e nënës!

Çojini asaj
Qyrkun magjik të përrallave!
Zgjidhini
Më të mirin, më të madhin e 

mangallave!
Mbi komodinë
Pranë shtratit
Vërini reflektorin modern!
Ajo,
po nuk u lirova unë,
ftohtë do të ketë përherë. 
(Dorashkat e nënës, f. 42-43)
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Së pesti, do të ndalem tek shpirti i 

poetit, edhe kur është i padukshëm është 
i dukshëm. Në çdo poezi ka vënë shpirtin 
e tij, pra janë poezi shpirti, të një shpirti 
delikat, nazik, human, njerëzor… shpirt i 
një poeti të vërtetë, që jetonte në një ferr 
dantesk. Te kjo poezi që do citoj, shihen 
qartë: raportet etike dhe estetike, të 
mënyrës së ndërtimit dhe kompozicionit 
të poezisë, krahasimet e befta edhe 
fëminore, dhimbja, loti, plaga, errësira, 
rrezja e dritës e drita e shpirtit …

“Një flutur
me krahë të mëdhenj
erdhi nga dritarja dhe qëndroi mbi 

jastëkun tim
si qëndismë.

Gjithë ato ngjyra fërgëllonjëse
Më solli me flatrat.

Të isha fëmijë
Do vizatojë fëmininë.

Po pse m’u duk si pullë poste,
Apo nga që më kanë ndaluar 

korespondencën? 
( ***, F. 517)

Në përfundim, poezia e Visar Zhitit, 
krahas dramës dhe përjetimit dramatik, 
është një  dëshmi autentike me vlera 
artistike jo vetëm ku u krijuan, por 
njëherazi edhe të një komunikimi me 
botën e jashtme, ku sistemi i instaluar 
padrejtësisht ia kishte privuar. 

Visar Zhiti ishte dhe mbetet një 
karakter fisnik. Fisnikëria rrezaton edhe 
në këtë libër të çmueshëm, ku gëlojnë 
impulse jete dhe dashurie. Impulse jete 
dhe dashurie që në përditësinë e jetës 
mungonin, por në këtë libër rrezatonin 
fuqishëm, për të mos vdekur. Ishin vargje 
që i jetonte Liria.

Shkodër, maj, 2022

Shënime për librin poetik “Dorëshkrimet e fshehta të burgut” të 
shkrimtarit Visar Zhiti, Sh. B. “Onufri”, botim anastatik përgatitur nga 

Andreas Dushi, Enxhi Hudhri; Tiranë, 2021

Dëshmi poetike nga 
jeta e shkrimtarit 

Visar Zhiti
Nga Xhahid Bushati
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Shoqata Ndërkombëtare e Muzikologjisë me qendër në 
Austri (IMS), nga ambasadat e Gjermanisë dhe Austrisë, etj. 

Referuan aty personalitetet më të larta studimore e 
shkencore nga SHBA, Slloveni, Turqi, Greqi, Maqedoni, 
Serbi, Bullgari, Rumani, Itali, Gjermani, Bosnjë-
Hercegovinë, Zvicër, si dhe tetë kumtues të shquar nga 
vendi ynë. Aktiviteti u vlerësua maksimalisht për nivelin 
e lartë shkencor ku etno-muzikologjia shqiptare dhe 
traditat e shkëlqyera të muzikës sonë qytetare morën 
vlerësime të merituara, duke u trajtuar me skrupulozitet 
dhe respekt të veçantë për vlerat unikale dhe kontributet 
madhore në visarin e kultures ballkanike, europiane dhe 
mbarëbotërore. Specialistët u bindën se simpoziumi 
shënoi nivelin më të lartë të përgatitjes dhe prezantimit 
të shkencave albanologjike dhe të etnomuzikologjisë  
shqiptare në veçanti, zhvilluar ndonjëherë në vendin tonë; 
meritë kryesore atje pati stafi përgatitor dhe studiuesit 
shqiptarë që i dhanë tonin atij dhe ku Prof.Ramadan Sokoli 
shqëlqeu si pararendësi dhe kultivuesi i denjë i brezave të 
afirmuar studiuesish e kërkuesish shqiptarë… 

Ja, disa nga librat e botuar të prof.Ramadan Sokoli :
1 – Les Dances Populaires et les Instruments musicaux 

du Peuple Albanais, – Tiranë 1958; 
2 – Albanieske narodnie pesni – Tiranë 1965
3 – Figura të ndritura ( Jan Kukuzeli e Andrea Aleksi) 

Tiranë 1965
4 – Folklori Muzikor Shqiptar – Morfologji – Tiranë 1965
5 – Chansons Populaires Albanaises – Tiranë 1966
6 – Metodë për Fyell – Tiranë 1970
7 – Vallet dhe Muzika e të Parëve Tanë – Tiranë 1971
8 – Folklori Muzikor Shqiptar – Organografia Tiranë 

1975, 1984, 1987, 1991
9 – Figura e Skendërbeut në muzikë – Tiranë – 1978
10 – Gjurmime Folklorike – Tiranë 1982
11 – Këngë Patriotike – Tiranë 1985
12 – Veglat Muzikore të Popullit Shqiptar – Tiranë 1991
13 – 16 Shekuj., -Tiranë 1995

RAMADAN SOKOLI, 
DIJETARI DHE ATDHETARI 

SHEMBULLOR
Nga Hysen Kobellari, Ph.D.

1. Profesor, të njohu bota ! 

Ishte fillimi i korrikut 2006 kur drejtuesja e Institutit 
Amerikan të Biografive (ABI) Znj.Miçëll, në emër të 
institucionit, ndër më të famshmit në botë, i dërgoi profesor 
Ramadan Sokolit shkresën zyrtare ku e njoftonte se  ABI e 
pati shqyrtuar veprimtarinë e tij të shumanëshme e të gjatë 
kërkimore-shkencore nëpëmjet Drejtorisë Ndërkombëtare 
të Ekspertëve dhe Ekspertizave, pjesë e këtij institucioni. 
Projekti synonte koleksionimin e biorgafive shkencore të 
shkencëtarëve dhe ekspertëve më të shquar në botë. Emri i 
dijetarit tonë të njohur u përfshi në “Lista e Ekspertëve më 
të Respektuar në Botë”, e cila përfaqëson elitën e ekspertëve 
më të njohur si autoritete të padiskutueshme në fushat e 
tyre, zëri dhe kontributi i të cilëve është konsideruar si maja 
më e lartë për dijet shkencore dhe eksperiencën.

Pata fatin ta njoftoj i pari profesorin për këtë sukses 
dhe t’ia transmetoj vlerësimin e Znj. Miçëll, “ … si një 
nga ekspertët më të respektuar në botë… ; biografia juaj 
e publikimeve do të bëhet e njohur botërisht nëpërmjet 
botimeve speciale dhe për ta zyrtarizuar këtë status, Ju do 
të pajiseni me një Çertifikatë, e cila iu deklaron si autoritet 
ndërkombëtar dhe ekspert në fushën tuaj dhe do të jetë si 
garante e reputacionit të fituar në botën e specialistëve dhe 
profesionistëve më të shquar të planetit.”

Profesor Ramadanit i ndriti fytyra fisnike; buzëqeshja 
pas gëzimit të merituar ia hijeshoi edhe më paraqitjen prej 
njeriu të urtë, të ditur e të durueshëm. Pasi falenderoi Zotin 
për këtë vlerësim njerëzor, dijetari më zgjati një tufë letrash 
dhe një fotografi shumë të bukur të Taxh Mahallit, në Indi, 
të cilën e pat ndërtuar shekuj më parë oparaku Mehmet 
Isai nga Shkozanji. Ai e dinte origjinën time oparake dhe 
ma paraqiti studimin e vet si një zbulim interesant, për të 
rritur krenarinë dhe respektin e njerëzve ndaj të parëve 
tanë dhe ndaj atdheut tonë … Kështu kishte vepruar urtari 
ynë shembullor edhe me zbulimin e jetëve dhe veprave të 
muziktarëve të lashtë Niketë Dradani, Jeronim Eusebi, Jan 
Kukuzeli e Gjergj Danush Lapaceja; arkitektëve Sinan Aqif, 
Mehmet Sedefqari, Arkitekt Sinani, etj. Ai ishte i lumtur 
dhe mirënjohës që Allahu e kishte mbushur plot inspirim 
ato vite të fundit, duke e lehtësuar, ndihmuar e frymëzuar 
të kërkonte e të zbulonte thesaret e fshehura të muzikës, 
folklorit, kulturës dhe traditave të vyera të kombit tonë të 
lashtë.

Lotë gëzimi e krenarie rrodhën faqeve të rreshkura 
të profesor Ramadan Sokolit, dijetarit dhe atdhetarit 
shembullor …

2. Simpozium Shkencor Ndërkombëtar për nder të 
Prof.R.Sokolit …

Është bërë zakon që ne t’i vlerësojmë njerëzit tanë të 
talentuar e të shquar pasi më parë ata t’i ketë çmuar bota. 
Kështu ndodhi edhe me Prof. Ramadan Sokolin. Pas gjysëm 
shekulli veprimtarie të palodhur studimore shkencore iu 
dha titulli Porfesor nga Akademia e Shkencave, duke e bërë 
Akademik. Por menjëherë pas vlerësimit të merituar nga 
ABI për njërin nga baballarët e shkencave albanologjike 
shqiptare, në nderim të kontributeve të madha të Prof.
Ramadanit nga Qendra Shqiptare e Dokumentimit dhe e 
Komunikimit për Muzikën Rajonale (DCCRM) u organizua 
një Simpozium i nivelit ndërkombëtar. Kjo ndodhi në tre 
ditët e fundit të shtatorit 2006 në hotel “Pameba” në Golem-
Durrës nën okelion : “Muzika Qytetare në Ballkan”. Morën 
pjesë nga Kuvendi i Shqipërisë vetë Kryetarja e asaj kohe, 
përfaqësues të lartë nga MKRS, Akademia e Shkencave e 
R.Sh, nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzikës Tradicionale 
(ICTM), nga Instituti “Gëte” – Zyra Rajonale Selanik, nga 

14 – Përrallëza dhe Gojëdhëna në Botën Shqiptare – 
Tiranë 2000

15 – Antifonari i Durrësakut Gjergj Danush Lapacaja 
– Tiranë 2001

16 – Pjesë Shqiptare për Fidanishten e Pianistëve të 
Rinj – Tiranë 2001

17 – Përtej 16 Shekujve – Tiranë 2002
18 – 20 Miniatura Pianistike – Tiranë 2002
19 – Krijime dhe Flijime – Tiranë 2003
20 – Këngët Popullore Qytetare Shkodrane, - Tiranë 

2007, etj. 
Profesor Sokoli ka pa botuar shumë studime të fushave 

të ndryshme dhe mbi 12 mijë vargje të këngëve të rralla 
popullore, epike e lirike, mijëra fjalë të urta e të rralla të 
leksikut të vjetër të gjuhës shqipe, përralla, anekdota, 
rrëfenja, idioma, legjenda; një thesar i vërtetë për studiues, 
shkrimtarë e poetë … 

Ai na shfaqet si nistor i zbulimit të vlerave të mëdha, 
gjë që dëshmohet në studimet dhe shkrimet e botuara që 
ai ia fali shkencës folklorike dhe kulturologjike shqiptare, 
më mirë se kushdo tjetër, si rizbulime të vlerave që rrinin 
në përgjumje… 

“Ramadan Sokoli- jeta dhe vepra”, monografi nga 
Osman Xhatufa, -Tiranë 2008.

Prof. Ramadan Sokoli ka një veprimtari të gjerë shkencore 
dhe artistike si etnomuzikologji, histori arti, gjurmime 
folklorike, krijimtari muzikore, etnokoreologji popullore, 
logografi, etj., me një shtrirje mbi gjysmëshekullore nga 
shek.XX dhe në fillimet e shek. XXI…

3. Nga trëndafili çel trëndafil …

Kronikani i njohur turk Evlia Çelebi ka shkruar në 
memuarët e tij edhe për familjen Sokoli, duke e përshkruar 
atë si pronare e madhe tokash. Dikur ajo njihej me llagapin 
Dervishaj dhe të gjithë madhorët e saj kishin marrë mësime 
fetare e laike në kolegje e universitete të dëgjuara të asaj 
kohe, në lindje dhe perëndim. Pa u shtyrë thellë në kohë, 
shënojmë se gjyshi Hodo Pashë Sokoli, ose Hodo Beg, që 
ishte baxhanak me të famshmin Oso Kuka, kishte kryer 
Akademinë Ushtarake të Stambollit. Hodo Begu është ndër 
personazhet më simpatikë të veprës “Lahuta e Macisë” 
dhe historikisht i pari hierark i perandorisë turke që flaku 
spaletat dhe u priu kryengritësve shqiptarë në revolta pas 
vendimit famëkeq të Kongresit të Berlinit, që shiti Ulqinin, 
Plavën e Gucinë tek malazest, me miratimin e Portës së 
Lartë. Tradhëtisht ai u rrëmbye e iu dha armiqve, të cilët e 
zhdukën pa lënë gjurmë … 

Sokolajt kishin në Shkodër një shtëpi famëmadhe 
mikpritëse dhe atdhetare, me selamllikun e njohur, me 
kopshtin botanik e zoologjik, me pemët frutore e lulet 
erëmira. Aty ishte lindur Isufi, ose Jusufi, babai i Ramadanit, 
që u shkollua në Shkodër dhe Stamboll; njeri me ndjenja të 
forta fetare dhe atdhetare. Në rininë e hershme ai u vendos 
në Bosnjë dhe në Mal të Zi, pastaj u kthye në Shkodërlocen 
dhe u martua me një vajzë nga familja e njohur tradicionale 
Juka, e cila quhej Aishe, më 1913. Nga kjo martësë erdhën 
në jetë 9 fëmijë: 3 djem e 6 vajza; Ramadani ishte i dyti i 
vëllezërve dhe i pesti i fëmijëve. 

Pushtimi Italian (1939-42) e bëri Jusuf Sokolin me 
bindje dhe aktivitet antifashist dhe u internua dy herë në 
gadishullin Apenin; në atë kohë Ramadani studionte në 
Konservatorin e Firences dhe shkonte ta takonte të atin në 
vendin e internimit. Edhe Aishja gjatë gjurulldive në qytet 
të Luftës së Parë Botërore u burgos dy herë nga austriakët… 

Ramadani filloren e kreu në vendlindje dhe që në 
klasën e dytë mësoi notat muzikore, duke luajtur në disa 
vegla muzikore me tela dhe frymore. Gjimanzin e shtetit 
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“KOLONËT 
E MI”

Skicë për tregim nga 
Bajram SEFAJ

Nuk janë shumë. As kallaballëk s’janë. Të panumërt¨. 
Siç janë “Zogjtë e qyqes”*, në romanin e suksesshëm 

të shkrimtarit G. Mehmetaj. “Kolonët e mi”, mbi të cilët 
flas pak e shkurtas, me këtë rast, janë vetëm tre: është një 
Vukicë. Një Dragan. Një Metodije. Vetëm tre. Kjo nuk do 
të thotë se, sado kërthinj që isha, në epokën e galme, kur 
kolonët dhunshëm u dynden në Kosovën e shkretë e të 
robëruar, nuk njihja edhe shumë kolonë të tjerë. Moshatarë 
të mi, kryesisht. Po kallëzoj vetëm për këta të tre. Ngase 
janë interesantë dhe të veçantë. Ashtu siç i mbaj mend dhe 
shpesh i kujtoj. Në lexim e sipër të romanit “Zogjtë e qyqes”, 
realizuar e gdhendur mrekullisht nga pena e  krijuesit të 
talentuar kosovar, energjik dhe kreativ, mu sollën vërdallë 
kokë këta tre. 

1.

E para është Vukica. Pse pikërisht Ajo! Pse del e 
para. Ngase ishte vashëz e re, çupëlinë fort e bukur. Një 
dallëndyshe a sorkadhe e trembur mali. Nga majëmalet 
e shkreta të Malit të Zi, baskë me të ëmën e vejë, zbriste 
pingul e në pjesën me të bukur të Rrafshit të Dukagjinit. Aty, 
në stom, nën hijen e një lisi, peme gjigante mijëvjeçar, ku 
Drini i Bardhë e the shatin dhe i turret Rrafshit, në rrugën 
e përmotshme, shekullore drejtë derdhjes në det.

Zorka, kështu e kishte emrin ëma e Vukicës së bukur, të 
vetmin evlat, dritë sysh të vetme, e donte pamasë të bije,. 
Ishte në gjendje që, me çdo kusht e flijim, t’ia plotësonte 
dëshirat vajzës saj të bukur, që po i rritej para sysh e, 
zinte të lëshoi shtat të hedhur. Gjinjtë, bregorët e haresë, 
veçsa kishin nisur t’i ulojnë e t’i marrin hëz. Në gji i vlonte 
gjaku mëkatar. Të ëmës saj, zonjës Zorka, i ishte tekur që, 
pikërisht sot në mesditë, të përgatiste një drekë speciale, 
me gatim të peshqve trofta të freskëta, me pika të kuqe që, 
të pa trazuara, plotë gëzim e hare, notonin në lojë me valët 
e Drinit, në udhën e rrjedhës se ujit shkumëbardhë. 

Si për të përligjur fjalën e moçme kur thotë se: peshqit, 
dy herë notojnë. Herën e parë në ujë. Herën e dytë, në vërë 
të bardhë. Në atë drekë të pasur, vërë e bardhë, do të derdhej 
me bollëk. I fruar për drekë isha unë! Si mysafir nderi të 
isha! Po. po pikërisht unë që, kurrqysh nuk isha më shumë 
se në klasën e dytë a të tretë, në Gjimnazin real të Pejës. Në 
anën tjetër, kisha qëlluar të jem fqinji i parë i tyre, praninë 
e të cilave, si kolone që ishin, unë, jo se jo, (por as familja 
ime e ngushtë!), nuk e shihja me inat, maraz e hasmëri. Ato 
e ndjenin këtë dhe u vinte mirë. Lartë e çmonin gjestin tonë 
fisnik, të mirësisë dhe të durimit.

(...)

Pas drekës, ngrënies e pirjes së mirë, të shijshme dhe të 
pasur, vëra e bardhë kishte bërë punën (efektin) e saj. Koka 
ime e imtë me ishte rënduar e trazuar. Si të me ishte lidhë 
rreth kresë një shami qenari, apo mbështjellë mjegullash 
të dendura. Gjumi i rendë me kishte pushtuar të terin. 
Sipas një skenari të pa shkuar, por mirë të studiuar, ishte 
paraparë që, mbi jastëkun e bardhë, edhe Vukica e re, zanë 
mali, duhej ta vente kokë afër kokës sime. Këtë skenar të 
nënës, ose s’e kisha lexuar mirë e me kujdes, ose fare nuk e 
kisha kuptuar. Naivi unë... Shumë vjet më vonë, kur Vukica 

e moshuar, por, gjithmonë e re dhe e bukur,  bredh diku 
midis malesh kurorë të Malit të Zi, ndërkaq në kokën time, 
akoma ende, hala zien një pikëllim i zi për të... Megjithatë, 
me Vukica a pa Vukica, (Viki e Kica, do ta quante rinia e 
sotme!), kolonët kurrë më mos kthefshin në trojet tona!

2.

I dyti ishte një tjetër Dragan! Jo, (krye)personazhi, i 
menduar, i projektuar, mbase fiktiv e imagjinar, pjesëtar 
i plimit “Zogjtë e qyqes”, ai Dragan atje, ishte person 
kryekreje politik. Ky tjetri Dragan, mbi të cilin është fjala 
me këtë rast, qartazi ishte jopolitik, ani pse bir malaziasi 
kolon. Ai nuk ishte as kolon, në kuptimin egërshan të fjalës 
e kolon politik, aq më pak. Në anën tjetër, ishte një djalosh 
jashtëzakonisht i pashëm. Me një pelë sy kaltërosh e të urtë, 
një çubë flokësh që ia mbulonte ballin e gjerë e të çelë, nën 
hundë teksa i djersinin fije mustaqesh leshverdha. Ishte i 
ri. Djaloshar ishte. Hala brisk fytyrës nuk i kishe ra! Shumë 
i ndershëm. I bukur. I bukurisë së rrallë. Gocar e reja, krejt 
bota femërore, katund e shehër, çmendej pas bukurisë se tij. 
Mjaftonte që ai t’ia hidhte një vështrim, cilësdo prej tyre, e 
të linjat (brekët), si me magji, t’u piknin nën zog këmbe, kur 
sakaq ndjenin një ligësim të ëmbël. As vetë nuk e dinin pse 
vegët i shtrëngonin me forcë, fundi i barkut u merrte flakë 
e gjunjë u dridheshin si thuprat në ujë. Dragani, babën e 
kish kolon malazias e nënën franceze, nga Franca e madhe, 
e ëndrrave të mëdha endacake. Ai qysh i ri, u zhduk, humbi, 
gjet strehim të dajat diku në Francën e paanë. Nuk u pa më 
në katundin buzë Drinit të Bardhë. Ato, të shkretat vasha 
që, me kalimin e kohës, edhe gjyshe janë bërë, vazhdojnë 
të ëndërrojnë sytë e tij bojë qielli...     

3.

Të moshuarin Metodije, plak i lodhur dhe Mitrën, gruan 
tij plakë, si sorrë e zezë, po ashtu kolonë malazias, vendosur 
në mëhallën tonë, nuk e mbaj në mend mirë. Por e di se, gati 
me siguri se, trupi i plakut Metodije, ishte thatim, sigurisht 
se ishte u kërrusur. Duart e gjata e të thata, i dridheshin 
si thupra në ujë... Mbahet mend vetëm një fjalë të tij që, 
për kohë të gjatë, endej nëpër katund, ndoshta edhe sot 
j dite, vegjeton diku andejpari. Sa herë që, i shkreti plak, 
thoshte e, përsëriste gati për çdo ditë të lume, se, sot Mitra 
i ka humbur “nerve” në shqipe pak të deformuar dhe jo, 
“Mitra izgubilla zhivce”, ashtu si nervave u thonë në gjuhën 
e tij, atëherë, faqe bote, merrej vesh se, gruaja e “dashur”, 
të shkretit Metodije, plak, me sabah, në vend të vaktit të 
kafjallit, t’i kthej për të ngenë, ia ka thye një dajak të keq, 
për rruz’ shpine! Ruana zot, nga gratë, kur qëllojnë “urta” 
(shtriga), si ajo e kolonit malazias, me emrin Metodije! 

(* “Zogjtë e qyqes”, është fitues i çmimit prestig jioz 
“Kadare”, për roman të vitit 2021. Kjo vepër letrare e G. 
Mehmetajt,e cilësuar si gjetje tejet origjinale tematike dhe 
shtjellim i suksesshëm artistik, ditë me parë, është kotuar edhe 
në frëngjisht, në Paris).

       
 Prishtinë, 26/05/2022

e mbaroi po në qytetin e lindjes më 1939. Adoleshenti i 
talentuar bënte pjesë në Bandën frymore të Qytetit të 
Shkodrës, e famshme për kohën e vet. Safetja, njëra nga 
motrat e Ramadanit kishte një zë të ëmbël e hyjnor, kulturë 
të gjerë muzikore; ata së bashku me shokë e shoqe të tyre 
bëni shpesh minikoncerte në mjedise familjare. Ishte 16-
17 vjeç kur filloi të kompozojë këngët e para, të thjeshta 
por shumë të ëmbla për veshin e dëgjuesve të kulturuar: 
Zanusha; Turtullesha; Rritu mollëzo ! …; Blegëron delja; 
Jelino; Lulja me erë, së cilës në Luftën e Kosovës iu ndërrua 
teksti në patriotik … Në koncerte apo në Radio Tirana këto 
krijime njiheshin si pa autor, si këngë popullore. Kot nuk 
thonë në Shkodër se “Nga trandafili çel trandafil …” 

Gjimnazin e kreu me rezultate të shkëlqyera dhe fitoi 
një të drejtë studimi për të ndjekur Konservatorin “Luigi 
Cherubini” në Firence për flaut( fyell) dhe Kompozicion, pa 
bursë, me shpenzimet e tij.. Aty muzikanti i talentuar pati 
shoqëri të madhe me të rinj moshatarë si Qemal Stafën, 
Kristaq Tutulanin, Qemal Draçinin, Musine Kokalarin, etj. 
Në Bolonjë ishte internuar i ati, të cilin Ramadani shkonte 
ta shihte shpesh. 

Kthehet në qytetin e lindjes më 1944 për shkak të luftës 
me shumë dëshirë e plot pasion për të bërë gjëra të mëdha, si 
shumë të rinj të moshes së tij, por fatkeqësisht këtu gjeti një 
realitet krejt tjetër. Në fillim të vitit 1945 u burgosën të gjithë 
meshkujt e familjes. Vetë Ramadani bëri burg politik deri në 
vitin 1950 me disa akuza, për agjitacion e propaganda, për 
pjesmarrje në Kryengritjen e Postribës; midis të tjerash se e 
donte Kosovën … Vëllai i tij Ibrahimi i diplomuar për drejtësi 
në Beograd, aderuar në Lëvizja e Legalitetit,  bëri plot 27 vite 
burg, bashkë me gruan e tij Shane Hasan Dostin, burgosuer 
edhe ajo për faje e bindje politike. 

Ramadani punoi në kanalet e kënetës së Bedenit të 
Kavajës. Më i vogli i tre vëllezërve, Hodua u ridënua në burg 
me revoltën e Spaçit dhe vetëm në fund të vitit 1990 u lirua, 
më ndërhyrjen e Kadaresë, mik i ngushtë i Ramadanit. 
Prindrit e tyre, Jusufi dhe Aishja u ndanë nga jeta njëri pas 
tjetrit më 1957, në bringë dhe pikëllim…

4. Mësimet e burgut; punë, durim dhe shpresë tek 
Zoti …

Burgu është shkolla e jetës, kandari i burrave,  ku meson 
shumë gjëra dhe njeh më mirë vetveten, thoshte shpesh 
profesor Ramadani. “Bash në rrethana të tilla, kur isha 
i burgosur politik, kam filluar të merrem me folklorin. 
Meqë disa nga bashkëvuajtësit që ndodheshin aty ishin 
bartës të zgjedhur të folklorit, përfitova nga rasti për të 
vjelë prej tyre lendë të vyer. Mu aty, duke hulumtuar visarin 
tone kombëtar, të trashëguar gojarisht brez pas brezi, u 
binda se atdheu ynë është vend i zgjedhur për gjurmuesit 
e folklorit.”, shprehet profesori i famshëm për zanafillën e 
profesionit të tij të ardhshëm.

Pas daljes nga burgu, më 1951, ai u vendos në Tiranë, si 
për t’u shpëtuar disi kthetrave të luftës së klasave. Kishte 
formuar një kulture të madhe në fushat e folklorit dhe 
muzikologjisë, e cila i shërbeu si lendë e parë për hartimin 
e dy teksteve shkollore dhe për hedhjen e bazave të 
etnomuzikologjisë. U martua me Znj. Lili nga dera e njohur 
e Petrelajve, me të cilën pati dy vajza … 

I vetëm dhe pa asnjë përkrahje, veç shpresës tek Zoti, të 
cilin e besonte thellësisht, trokiti dyerve të administrates 
për të kërkuar ndonjë punë që kishte të bënte me muzikën. 
Hyri në Filarmoninë Shqiptare, për shkak të mungesave të 
mëdha për specialist aty, por u pushua shpejt, sapo u mor 
vesh biografia e tij si “armik klase”. Rifilloi punë si drejtues 
muzike në Shtëpinë e Kulturës Tiranë, nga 1952-4, pastaj 
u pushua përsëri. Liceu Artistik kishte shumë nevojë për 
mësimdhënës, prandaj Ramadani punoi aty me përkushtim 
deri në vitin 1980, kohë kur doli në pension, ku dha mësime 
në lendët flaut, folklore muzikor, harmoni, histori muzike, 
teori solfezhi, muzikë dhome, etj.  Paralelisht ai jepte mësim 
edhe në Institutin e Lartë të Arteve për 10 vite me radhë 
ku ngriti disa laboratorë tepër të pasur me instrumente të 
larmishme si dhe me regjistrime fonetike të motiveve të 
ndryshmet popullore të inçizuara dhe transkriptuara gjatë 
dy ekspeditave që kishte udhëhequr në gjithë Shqipërinë : 
Ekspedita Shqiptaro-Gjermanolindore dhe ajo Shqiptaro-
Rumune me albanologë dhe studiues të njohur si Erik e 
Maria Shtolkman dhe Vilfrid Fiedler në 1957  si dhe me një 
grup studiuesish dhe albanologësh rumunë, ndër të cilët 
me Znj. Comischell më 1959 … 

Ishte President në disa Festivale Folklorike …
Disa dokumentarë televizivë u realizuan me nismën 

e Prof. Ramadanit për Jan Kukuzelin, Niketë Dardanin, 
arbëreshin Lorenc Tardo e muziktarin Gjon Kujxhia, ku 
dolën shumë probleme serioze me koret fetare të ardhura 
nga Vatikani …
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dashnisË 
sË nji nate

poezi nga Donika Dabishevci

Buzën!

I keq, ti…!
Pse m’rri hutueshëm
i randë plumb prej heshtjes?
Diellore jam unë
s’jam nemë e zezë.
I panjohun mund t’jetë
veç çasti që mblatoi
këtë joshje t’egër,
çmendunisht thellë.
Pse druhesh?
Nji ditë as ti e as unë
s’kemi me kenë ma
kemi me humbë,
kemi me u zhba.
Ti ke me u kthye n’moçal,
unë n’llavë vullkani,
ti n’ndonji prrue n’vërshim,
e unë kam me shndritë si ylber,
si ylber shumëngjyrash plot gzim!
Mos u tkurr,
Shpërthe si vrushkull gjaku!
Shndritma zemrën,
përflakma trupin.
Dhe po: Buzën!
Qenie e dobët që do lutje:
Buzën!
Jam msu me u dhanë
deri n’kthetra t’vdekjes
me u lshue tan’ buzëqeshje.

Akull me gjak kam shkri,
pa ndi kurrë sa kam marrë,
i marrë!
Kam me t’dhanë frymë,
kam me t’dhanë shpirt,
kam me t’dhanë jetë,
ty gur i heshtun
unë diellorja!
Se ta du buzën,
mor qenie e dobët.
Ta du buzën,
mor i marrë!

Dashnisë së nji nate

Erën tande nuhas
trupi lehtë m’dridhet,
zemra m’rreh ngadalë,
prej frikës që s’ke me ardhë-
mos gabo
se shpirti copë do t’më bahet,
e ma e fortë se vdekja
asht’ dëshrimi jem për ty.
Due me ba tuj kanë
n’nji shkretinë të paanë
a n’nji ishull plot det,
ku dallditë frymojnë
n’fillin e vet,
n’zall e n’lloç,
n’ujë e n’djersë,
n’natë me yje e hanë,
t’due si s’kam dashtë kurrë,
asnjiherë ma parë…

Dashni soji t’bajmë,
pa fjalë e andrra
veç afsh.
Kurrë s’t’kam thanë
se ti je hamshor
e unë harlisun jam,
për gja tjetër n’kët’ jetë
zhig s’më mbet’
prekmë,
pa fjalë…
për net pa gjumë
ta bajmë.
Due me iu dhanë natës
qysh i jepet nana fmisë,
pa asnji fjalë
asnji peng
asnji kusht.
Due me t’pasë krejt,
t’zhveshun deri n’asht,
e me vlu,
e me u shkri,
e me shpërthy
e me kenë e lumtun
veç që jam n’këtë botë
veç që jam me ty.

Sall për këtë çast
kam me luftue deri n’frymë t’fundit.

Gjithçka asht’ andërr, 
shpirti jem…

Gjithçka asht’ andërr, shpirti jem,
nji andërr e bukur, nji andërr e keqe…
Merre si t’dush’, njilloj asht’,
krejt njilloj…pse çuditesh?
S’ka ndonji ndryshim mes “mos me kenë”
dhe hapave t’lehtë që ikin n’mjes
për t’mos u kthye ma,
për t’mos u kthye kurrë.
Aroma n’shtroja,
si fllad i lehtë pranvere
përbirue xhamave
asht’ mbetja e fundit.
Mundesh me e lypë nji fije lumnije
tuj zmadhue sytë mbytun lotsh
me ba be n’ta, se ishe ti, se ish ai…
me u kapë mas do urtive t’moçme
me thanë kshtu qenka shkrue
e me rrnue tuj e mbyllë dhimtën
thellë bordurave t’shpirtit…
Ose, mundesh me i kërcitë dhambët,
me u jargavitë, me u çkrry, me u çky,
me e vjerrë ni guri n’qafë e me u mbytë,
por, prapë andërr mbetet, shpirti jem, veç andërr,
nji andërr e bukur, nji andërr e keqe,
krejt njilloj, punemadhe si e emnojmë,
diçkanë që fund e krye kaplue asht’ prej trishtimi…
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Duke lexuar letërsi japoneze

Romani “I ndërruari 
i shejtanit” 

Kenzaburo Oe
Ballsor Hoxha

Sigurisht do të ishte e pamundur të 
lexojmë njëri-tjetrin si kolektiv po të 

mos kishte diçka universale në leximet 
tona. Por ajo që është më me rëndësi në 
romanin modern e bashkëkohor është 
loja dhe kalimet e pamundshme, apo në 
dukje të pamundshme të autorëve nëpër 
narrativët e tyre. Idetë dhe reprezantimi 
i historisë në fjalë. Individualitetit dhe 
aq më shumë origjinarja e tyre.  

Problemi është se kalimet 
bashkëkohore të autorit dhe parashtrimi 
i narrativit janë ikje nga skema dhe 
ikje nga imitimi i një skeme. Kështu që 
krijohen fragmente dhe kuptime të cilat 
mbeten peng i kulturës dhe përvojës 
letrare të burimit të përvojës së autorit. 
Dhe në këtë rast burimi i narrativit të 
autorit Kenzaburo Oe ngjanë të jetë 
një paradoks i transmetimit të historisë 
japoneze dhe të bashkëkohores e cila 
megjithëse nuk thuhet eksplicit janë vetë 
reliket e një përvoje të rëndë e të hidhur 
të kësaj gjenerate të autorëve e kolektivit 
japonez, prej luftës së dytë botërore e 
deri këtu.

Mirëpo kjo nuk e skematizon 
narrativin e këtij romani, aq më shumë 
është lojë me humbjen e pakthim të 
personazhit të vetëvrarë Goro, qysh në 
fillim të romanit. Gjë që e sjellë dhe e 
shtjellon një gjuhë brenda narrativit 
e cila nuk ka një ndarje ndërmjet 
infantiles, historisë serioze dhe 
bashkëkohores së narrativit të këtij 
romani.

Është shumë vështirë që të gjendet 
një spirancë kuptimi, apo ideje në 
romanin e Kenzaburo Oe “I ndërruari 
i shejtanit”, spirancë që do ta ateronte 
po të njëjtën në njohurinë tone të 
përgjithshme në botëkuptimin tonë.

Megjithëse kuptimi logjik dhe 
kuptimi narrativ nuk janë tejet të 
vështirë për t’u kapur nga lexuesi 
i kujdesshëm, ai është krejtësisht i 
mishëruar në stratat e reminishencës 
së personazhit kryesor Kogito në këtë 
roman.

I tërë romani është një jetë matanë, 
apo, në këtë komplikim e sipër, pra këtë 
anë të vetëvrasjes së personazhit Goro, 
si për personazhin kryesor Kogito, po 
ashtu edhe për personazhen Çikashi, 
bashkëshorte e Kogitos dhe motër e 
personazhit të vetëvrarë Goro. 

Është një arritje përderisa romani 
fillon me vetëvrasjen e Goros, dhe gjatë 
tërë kohës ai është prezent dhe në 
veprim, qoftë përmes reminishencës 
dhe qoftë përmes kujtimeve të skalitura 

dhe të ngjallura përmes personazheve që 
kanë jetuar ndaj tij.

Romani fillon me një ide të 
personazhit të vetëvrarë Goro, për 
shpirtin, ashtu që sipas tij shpirti është 
një “shtjellë e cila lirohet nga trupi dhe 
në këtë merr me vete apo thënë më 
saktë hyn në tërë atë që ishte jeta e tij 
dhe pastaj shfaqet si hije e po të njëjtit 
kotekst ku ka jetuar”.  Dhe në përfundim 
të po të njëjtit roman shtjellohet një 
përrallë fëmijësh ku fëmija i përrallës 
që duhet të jetë nën kujdes të tjetrit 
zhduket – në anën tjetër – në një mënyrë 
përpihet nga hijet.

Këto dy momente ruajnë universin 
infantil të të shpjeguarit të – anës 
matanë – të të vetëvrarit, apo thënë në 

jetës tërësisht të përfshirë në politikën 
e pasluftës dhe të historisë së rëndë 
japoneze.

Gjuha, dhe shprehja e narrativit 
të romanit “I ndërruari i djallit” është 
në të vërtetë lojë ironie, ironike me 
historinë dhe politikën japoneze, derisa 
i tërë narrativi është i fundosur në një 
reminishencë krejtësisht vetëdijshëm 
të ndërthurur nëpër stratat e jetës së 
kaluar të dy personazheve Kogito dhe 
Goro.

Është shumë e njohur që Japonia 
kishte një histori krejtësisht të zhytur në 
korrupsion dhe varfëri e mizerje. Mirëpo 
autori Oe e zbulon këtë, e trajton dhe e 
vendos përbrenda një reminishence të 
një historie personale me të vetëvrarin 
Goro. Zanafilla e tërë kësaj historie duke 
qenë një akt homoseksual me jo më 
pak se një  luftëtar nacionalist japonez 
të viteve 40 – 50 dhe të një ushtari 
amerikan homoseksual. 

Problemi i leximit në shqip, 
shqipërimit të këtij autori e të tjerëve 
është se gjuha e Kenzaburo Oe 
është tërësisht e kamufluar në një 
reminishencë intime e cila nëpërmjet 
këtij intimiteti depërton në momente 
historike të Japonisë, dhe deri në 
bashkëkohore, duke shpërfaqur një 
naivitet krejtësisht të pakapshëm derisa 
autori penetron në këto fragmente të 
historisë së Japonisë.

Andaj toni dhe ngjyra e të rrëfyerit 
në këtë roman janë krejtësisht të 
paparashikueshme dhe aq më shumë 
të papërcaktuara. Janë kuptimi i një 
intimiteti krejtësisht banal i cili hyn dhe 
depërton në të gjitha stratat e kolektivit 
japonez. 

Dy shtyllat e lartcekura, të – anës 
matanë – dhe shtyllës tjetër të shpërfaqjes 
së infantiles në një të ndërruar të djallit, 
të fëmijës dhe fëmijërisë, janë në të 
vërtetë lamenti për një njeri të humbur i 
cili ka vuajtur tërë jetën e tij incidentin e 
lartcekur homoseksual. Një metaforë për 
brishtësinë e kësaj gjenerate e cila vuajti 
një histori krejtësisht të pakapshme në 
paradokset e veta.

Andaj në këtë roman, duhet pasur 
parasysh shtresat reale të historisë 
japoneze, që nga lufta e dytë botërore, 
kalimi në shoqëri moderne, e më 
tutje në melankolinë, brishtësinë dhe 
pandihmëshmërinë e kësaj gjenerate 
e cila një herë, apo disa herë humbi të 
tërën dhe ende jeton, qoftë si relikt veten 
e mbetur si hije e një djalli të ndërruar 
në mes hijeve të asaj ane.

përgjithësim janë shtyllat e shprehjes së 
humbjes tragjike të personit të dashur.

Megjithëse romani përmban ngjarje 
e shtjellon histori të rënda të pas luftës 
botërore, pas arritjes së amerikanëve 
në Japoni, dhe situata tjera të rënda, 
ai është brenda këtyre dy shtyllave 
krejtësisht infantile të të trajtuarit të 
humbjes së përhershme që pësojnë të 
afërmit e të vetëvrarit Goro.

E thënë kjo, do të thotë se kemi të 
bëjmë me një shprehje, një metaforë 
dhe një narrativ krejtësisht të kamufluar 
në gjuhën mjeshtërore të autorit. Këtu 
qëndron dhe problemi i leximit të këtij 
narrativi dhe të kuptuarit apo qoftë edhe 
të hamendësuarit të kësaj reminishence 
krejtësisht spontane dhe me ekstreme të 
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ÇOÇARJA
nga Alberto Moravia

Përktheu Zija Vukaj

Profesorit, kur këmbëngulte, i thosha 
dhe ia përsërisja: “Dëgjo profesor, 

janë vajza të thjeshta... fshatare... kujdes 
nga ajo që po bën... më mirë për ju të 
merrni një romane... çoçaret janë fshatare, 
katundare, analfabete”. Kjo fjala e fundit i 
pëlqente profesorit: “Analfabete... ja ajo që 
dua... të paktën nuk do të lexojë romane 
bulevardesh... analfabete.” Ky profesori, 
ishte një burrë i vjetër, me mjekër të vogël 
dhe mustaqe të bardha, që jepte mësim 
në lice. Por përkushtimi i tij kryesor ishin 
rrënojat. Çdo të diel, madje edhe në ditët 
e tjera, ai shkonte andej- këtej, në rrugën 
Apia, në Forumin Roman apo në Terme di 
Karakala dhe hapte rrënojat e Romës. Në 
shtëpi të tij, librat mbi rrënojat e vende të 
tjera, stivoheshin si në një librari: fillonin që 
në hyrje, ku kishte një sasi, të fshehura pas ca 
tendave të gjelbra dhe vazhdonin nëpër të 
gjithë shtëpinë, në korridore, dhoma, skuta: 
vetëm në banjë dhe kuzhinë nuk kishte. 
Libra që ai i mbante si trëndafilin në hundë 
dhe mjerë kush ia prekte; libra që dukej e 
pamundur se do t’i kishte lexuar të gjithë. 
E po, siç themi ne në Çoçarë, nuk u nxirrej 
fundi kurrë dhe kur nuk bënte mësim apo 
jepte leksione në shtëpi ose hapte rrënojat, 
shkonte te tregtarët e librave të përdorur 
për të bubërruar nëpër karrocat dhe pastaj 
kthehej në shtëpi përherë me një pako 
librash nën sqetull. Pra, bënte koleksion 
siç bëjnë fëmijët me pullat e postës. Pastaj, 
pse i kishte shkrepur në kokë të donte 
shërbyese një vajzë nga fshati im, për mua 
ishte një mister. Thoshte se ishin më të 
ndershme dhe nuk kishin stringla në kokë. 
Thoshte se fshataret i jepnin gjallëri me ato 
faqet si molla të kuqe. Thoshte se gatuanin 
mirë. Me një fjalë, duke qenë se s’kishte ditë 
që të mos më shfaqej tek dhoma e portierit 
të shtëpisë, përherë duke ngulur këmbë për 
vajzën çoçare, i shkrova shokut tim në fshat, 
dhe ai m’u përgjigj se e kishte tamam atë që 
na duhej: një vajzë nga Valerkoza që quhej 
Tuda, e cila nuk i kishte mbushur akoma 
të njëzetat. Por, më thoshte shoku në letër, 
kishte një defekt: nuk dinte të shkruante as 
të lexonte. Por unë iu përgjigja se tamam 
këtë donte profesori: një analfabete.

Tuda erdhi një natë në Romë bashkë 
me shokun dhe unë shkova t’i merrja në 
stacion. Në shikim të parë e kuptova se 
ishte një vajzë e mirë çoçare, tamam prej 
atyre që janë të zonjat të mihin gjithë ditën, 
pa pushuar ose të mbartin mbi kokë nëpër 
shtigjet e malit një kosh që peshon gjysmë 
kuintali. Kishte faqe të kuqe siç i pëlqenin 
profesorit, gërshetin të mbështjellë rreth 
kokës, vetullat e zeza të bashkuara që i 
prisnin ballin dhe fytyrën e rrumbullakët. 
Kur qeshte, tregonte dhëmbët e bardhë, aq 
të shpeshtë, që femrat në Çoçarë i pastrojnë 
duke i fërkuar me fletë mëllage. Vërtet nuk 
ishte veshur si çoçare, por kishte hapin e 
çoçares që është mësuar ta mbështesë 
shputën e këmbës në tokë, pa taka dhe i 
kishte ato pulpat gjithë muskuj që janë aq të 
bukura të mbështjella me rripat e opingave. 
Mbante një kanistër të vogël nën krah dhe 
më tha se ishte për mua: nja dymbëdhjetë 
vezë të freskëta, në kashtë, të mbuluara me 
gjethe fiku. I thashë se ishte më mirë t’ia 
jepte profesorit, që të bënte përshtypje të 
mirë; por ajo më tha se nuk kishte menduar 
për profesorin, sepse, meqë ishte zotëri, do 
të kishte me siguri qymez pulash në shtëpi. 
Zura të qeshja dhe kështu, nga një pyetje 
në tjetrën, ndërsa tramvaji po shkonte drejt 
shtëpisë, e kuptova se ishte tamam një e 
egër: s’kishte parë kurrë tren, as tramvaj, as 
shtëpi me gjashtë kate. Shkurt, analfabete, 
siç e donte profesori.

Mbërritëm në shtëpi dhe unë në fillim 
e çova në dhomën e portierit për t’ia 
paraqitur gruas sime; pastaj, sipër me 

ashensor, në apartamentin e profesorit. Doli 
ai ta hapte, sepse nuk kishte shërbyese dhe 
shpeshherë gruaja ime i bënte pastrimin 
edhe ndonjë gjë për të ngrënë. Sapo hymë, 
Tuda i vuri kanistrën në dorë, duke i thënë: 
“Na, profesor, merre, të kam sjellë vezë të 
freskëta.” Unë i thashë: “Nuk i flitet me ti 
profesorit...”, por profesori, përkundrazi i 
dha zemër, duke i thënë: “M’u drejto me ti, 
bijë...;” dhe më shpjegoi se ajo ti ishte një ti 
romane, e romanëve të vjetër, që edhe ata, 
si çoçarët, nuk e njihnin ju-në dhe ishte 
fjala për njerëz të thjeshtë, sikur të ishin 
të gjithë të një familjeje. Pastaj profesori e 
shpuri Tudën në kuzhinë që ishte e madhe, 
me sobën me gaz, me tenxheret e aluminit, 
shkurt, të gjitha gjërat e nevojshme dhe i 
shpjegoi se si përdoreshin. Tuda dëgjoi çdo 
gjë, e heshtur dhe serioze. Më në fund, me 
atë zërin e saj tingëllues, tha: “Po unë nuk 
di të gatuaj.”

Profesori, i çuditur, tha: “Çfarë?... më 
kishin thënë se dije të gatuaje.”

Ajo tha: “Në fshat punoja... mihja. 
Gatuanim po, por sa për të ngrënë... një 
kuzhinë si këtë nuk e kam pasur kurrë.”

“E ku gatuanit?”
“Në kasolle.”
“Bah,” bëri profesori duke tërhequr 

mjekrën, “edhe ne këtu gatuajmë sa për të 
ngrënë... ta zëmë se ti duhet të gatuash një 
drekë sa për të ngrënë... çfarë do të bëje?”

Ajo buzëqeshi dhe tha: “Do të të bëja 
fasule... pastaj do të të jepja një gotë verë... 
e pastaj ndoshta ndonjë arrë, ndonjë fik të 
thatë.”

“Vetëm këto... pa të dytë?”
“Si, të dytë?”
“Po them pa pjatë të dytë?”
Kësaj radhe ajo zuri të qeshte me lezet: 

“Po kur ke ngenë një pjatë groshë me bukë, 
nuk të mjafton?... unë me një pjatë groshë 
dhe bukë mihja gjithë ditën... ti as nuk 
punon.”

“Studioj, shkruaj, punoj edhe unë.”
“Bah, studion... po punë të vërtetë bëjmë 

ne.”
Me një fjalë, nuk donte të bindej se 

duhej, siç thoshte profesori, “një e dytë”. 
Më në fund, pas shumë diskutimesh, u 
vendos që gruaja ime për ca kohë të vinte në 
kuzhinë ta mësonte Tudën. Pastaj kaluam 
në dhomën e gjumit të shërbëtores, që ishte 
një dhomë e bukur, që shihte në oborr, me 
një shtrat, një komo dhe një raft. Ajo tha 
menjëherë, duke parë përreth: “Do të fle 
vetëm?”

“Po me kë do të flesh?”

“Në fshat flemë pesë vetë në një dhomë.”
“Është e gjitha për ty.”
Më në fund ika, duke e porositur që 

të rrinte gati e të punonte mirë, sepse 
isha përgjegjës si para profesorit, ashtu 
edhe para shokut që ma kishte dërguar. 
Tek zbrisja, dëgjova profesorin që po i 
shpjegonte: “Shiko, që të gjithë këtyre 
librave duhet t’ua heqësh pluhurin përditë 
me furçë e me pece.” Ajo, atëherë pyeti: 
“Ç’bën me gjithë këta libra... çfarë të 
duhen?” Dhe ai u përgjigj: “Për mua janë si 
shati për ty, në fshat... punoj me ta.” Dhe ajo: 
“Po, por unë kam vetëm një shat.”

Pas asaj dite, profesori kalonte herë pas 
here nga dhoma e portierit dhe më jepte 
lajme për Tudën. Me thënë të drejtën, 
profesori nuk ishte më aq i kënaqur. Një 
ditë më tha: “Është katundare, tamam 
katundare... e di ç’bëri dje? Mori një fletë 
të shkruar mbi tryezën time, temën e 
një nxënësi, dhe e përdori për të taposur 
faqoren e verës.” I thashë: “Profesor, unë të 
pata thënë... gjë fshati.” “Po, por”, përfundoi 
ai, “është një çupë e lezetshme... e mirë, 
hyzmeqare... tamam një çupë e lezetshme.”

Çupa e lezetshme, siç e quante ai, zuri 
pas pak kohe të bëhej një vajzë si të gjitha 
të tjerat. Filloi, sapo mori rrogën, ta bënte 
veshjen me dy pjesë, saqë dukej si një 
zonjushë. Pastaj bleu këpucë me taka të larta. 
Pastaj çantë me imitim lëkure krokodili. 
Preu edhe gërshetin, një mëkat i vërtetë. 
Faqet po, vazhdonte t’i kishte të kuqe si dy 
mollë, ato s’mund t’i bëheshin aq shpejt të 
zbehta si të vajzave të tjera, të lindura në 
qytet, por pikërisht ato i pëlqenin dhe jo 
vetëm profesorit. Herën e parë që e pashë me 
atë kopukun Mario, shoferin e zonjës së katit 
të tretë, i thashë: “Kujdes, se ai nuk bën për 
ty... ato që t’i thotë ty, ua thotë të gjithave.” 
Ajo u përgjigj: “Dje më çoi me makinë në 
Monte Mario.” “Bah, e pastaj?” “Është bukur 
të ecësh me makinë... pastaj shiko ç’më ka 
dhënë.” Dhe më tregoi një karficë metali të 
bardhë, me një zog elefanti, prej atyre që 
shesin tregtarët e Fushës së Luleve. I thashë: 
“Je injorante dhe nuk e kupton se ai po të sjell 
për hunde... ndërkaq nuk duhet të shkosh në 
makinë sipas kokës tënde, me të... po e mori 
vesh zonja, dëgjon ai... pastaj ki kujdes... ta 
kam thënë edhe një herë, ki kujdes.” Por ajo 
vuri buzën në gaz dhe pastaj vazhdoi të dilte 
me Marion.

Kaluan nja dy javë. Një ditë, profesori 
u shfaq në dhomën e portierit, më thirri 
mënjanë dhe më pyeti duke e ulur zërin: 
“Dëgjo pak, Xhovan... ajo vajza është e 
ndershme?” I thashë: “Kjo po, profesor, 
injorante, por e ndershme.” “Mundet”, bëri 
ai i bindur, “por më janë zhdukur pesë libra 
me vlerë... nuk do të doja...” Kundërshtova 
edhe një herë se nuk mund të ishte Tuda 
dhe se do t’i gjente prapë librat me siguri. 
Por mbeta i shqetësuar, nuk e fsheh, dhe 
vendosa t’i mbaja sytë hapur. Pas ca ditësh, 
një natë, pashë Tudën të hynte në ashensor 
bashkë me Marion. Ai tha se donte të 
shkonte në katin e tretë të merrte urdhra 
nga zonja, që ishte një gënjeshtër, sepse 
zonja kishte më se një orë që kishte dalë 
dhe ai e dinte. I lashë të ngjiteshin lart dhe 
pastaj mora ashensorin, u ngjita dhe shkova 
drejt apartamentit të profesorit. Rastësisht 
e kishin lënë portën të mbyllur përgjysmë. 
Hyra, kalova nëpër korridor, dëgjova se ata 
të dy po flisnin në studio dhe kuptova që 
nuk kisha gabuar. Dalëngadalë iu afrova 
portës dhe, çfarë pashë? Mario, i hipur me 
këmbë mbi një karrige, që rrinte i varur mbi 
librari, duke zgjatur dorën drejt një rreshti 
librash të vëna poshtë tavanit; dhe ajo 
hipokritja faqekuqe, që i mbante karrigen 
e i thoshte: “Atë sipër... atë të trashin... atë 
të madhin me mbulesë lëkure.”

Thashë atëherë, duke dalë jashtë: “Të 
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JU FAL KREJT 
QIEJT E MI

Foshnja që sa kish nis me belbzu, kthehet 
dhe lëviz vshtirë në atë ngushticë 

shtrojë, dhe kërkon gjithë sy e trup, ftyrën 
e nans dhe dorën e bekume të saj. 

- Nan...
Gruaja krejt pa ndij e pa dit përkund 

lehtë, shtratin e tij dhe ndjen hutim kujtese.
“Kur kish përkund për herë të parë... po, 

për herë të fundit?”
Mështjell me krahët e saj, djepin e 

thurun, dhe një dritë e amël i mbush 
shpirtin:

“O Zot, qofsh ma i madh se je...”
Afron ma ngjat vetes, shtratin e të voglit, 

dhe bahet njish me të, tani ngrohtësia e 
trupit të saj do të ngroh foshnjën.

Kamt si dru të laguna, i përshkon 
mpimja si të jenë të tjetër kujt, por as që 
gjindet kohë, për me’ e dit, një ndjesi e 
largt prej dëshiri që vetëm e tillë ka mbet, i 
buzëqesh pa kusht. 

...një det i bukur që verbohet nga dielli, 
reze diamanti, dhe streha prej çadre dhe 
fmijt aty, varzat që vrapojn kah andrra dhe 
djali nji motak e gjys që i ndjek pas si zog 
pushverdhë dhe lodrat dhe akulloret dhe 
plluskimet mbi ujë, dhe ajo sygëzum nga 
lumtunia. Gjithë bota e vet asht aty.

“Zgjohu” i tha vetes, “Nuk ban gruja 
me flejt, duhen ba gjithë ato punë, shtëpia 
m’pret mue.”

Ndjen gjymtyrt e mpim, kryet e randë 

tregim nga Dituri Dizdari

lumtë... ju lumtë... ju zura... ju lumtë... 
profesori më kishte thënë e unë nuk e 
besoja... shumë të zotë.”

Keni parë ndonjëherë një maçok kur e 
gjuani me një kovë ujë nga dritarja? Kështu 
ai, me të dëgjuar zërin tim, kërceu poshtë 
e ia mbathi, duke e lënë Tudën vetëm. 
Atëherë unë i fola e i fola aq shumë, sa një 
tjetër, më e pakta, do të shpërthente në 
vaj. Por hë, me çoçaret është tjetër gjë. Më 
dëgjoi me kokë ulur, pa folur; pastaj ngriti 
sytë, të thatë, e tha: “E kush i ka vjedhur? 
Paratë që më kanë tepruar nga shpenzimet 
ia kam sjellë gjithmonë të gjitha... nuk bëj 
si ca kuzhiniere që e blejnë çdo gjë dyfish.”

“Faqezezë... po ti, nuk vjedh librat?... Po 
kësaj nuk i thonë vjedhje?”

“Po libra, ai ka mjaft.”
“Mjaft a pak, ti nuk duket t’i prekësh... 

dhe ki mendjen... po të kapa prapë, do të të 
kthej në fshat, të drejtë si qiriun.”

Aty për aty, kokëtrasha, s’donte të më 
jepte të drejtë as të pranonte, qoftë edhe 
për një çast të vetëm, se kishte vjedhur. 
Por pas ca ditësh, ja tek hyn në dhomën e 
portierit, me një pako nën sqetull: “Ja librat 
e profesorit... ia solla dhe s’ka pse të qahet 
më.”

I thashë se kishte bërë mirë dhe me 
vete mendova se, tekefundit, ishte një 
vajzë e mirë dhe gjithë faji ishte i Marios. 
E shoqërova në ashensor dhe pastaj hyra 
me të në shtëpi, për ta ndihmuar t’i vinte 
librat në vend. Tamam në atë çast, teksa po 
hapnim pakon, ia behu profesori.

I thashë: “Profesor... ja librat tuaj... Tuda 
t’i ka gjetur... ia kishte dhënë një mikes për 
të parë figurat.”

“Mirë, mirë... të mos flasim më.”
Me gjithë pallton veshur dhe kapelën 

në kokë, ai u hodh mbi librat, kapi njërin, e 
hapi dhe pastaj lëshoi një britmë: “Po këta 
nuk janë librat e mi.”

“Ç’do të thuash?”
“Ishin libra arkeologjie”, vazhdoi ai 

duke i shfletuar ethshëm vëllimet e tjerë 
“dhe këtu janë pesë vëllime, për më tepër, 
të shkëputura, të së drejtës.”

I thashë Tudës: “Po a mund ta di ç’ke 
bërë?”

Këtë herë ajo kundërshtoi me forcë: 
“Pesë libra kam marrë dhe pesë kam sjellë... 
ç’doni nga unë... i kam paguar shtrenjtë... 
më shumë se ç’më kishin dhënë kur i shita.”

Profesori ishte kaq i mahnitur sa më 
shikoi mua dhe Tudën me gojë hapur, pa 
thënë asnjë fjalë. Ajo vazhdoi: “Shiko... 
janë të njëjtat lidhje... edhe më të bukura... 
shiko... edhe pesha është e njëjtë... m’i kanë 
peshuar... janë katër kile e gjashtëqind... sa 
ato të tuat.”

Kësaj radhe profesori zuri të qeshte, 
megjithëse me një qeshje të hidhur: “Po 
librat nuk peshohen si viçi... çdo libër 
është i ndryshëm nga tjetri... ç’të bëj me 
këta libra?... Nuk kupton?... Çdo libër 
përmban gjëra të ndryshme... të autorëve 
të ndryshëm...”

Hajde bëje të kuptojë. Përsëriti me 
kokëfortësi: “Pesë ishin dhe pesë janë... 
vëllime ishin e vëllime janë... unë nuk di 
asgjë.”

Shkurt, profesori e nisi në kuzhinë, duke 
i thënë: “Shko gatuaj... mjaft... nuk dua të m’i 
ngresh nervat.” Pastaj, pasi qe larguar, tha: 
“Më vjen keq... është çupë e lezetshme... por 
tepër katundare.”

“Vetë e keni dashur, profesor.”
“Mëkati im,” tha ai.
Tuda qëndroi me profesorin edhe ca 

kohë për të kërkuar një vend tjetër. E gjeti, 
si pjatalarëse në një bulmetore të lagjes. 
Nganjëherë vjen e më takon te dhoma e 
portierit. Për punën e librave nuk flasim më. 
Por thotë se ka filluar të mësojë shkrim e 
këndim.

dhe pafuqi e pamund mpleks’ bashkë, si 
gërsheti i saj reth kres.

“Zgjohu, çohu...”
Nuk mund me fol, as me mend, as ajo 

nuk i bindet ma, gati nuk beson porse 
ndjehet mirë që asht me të birin, në ato 
çaste që nuk do don t’i përjetojë dy herë, me 
shpirtin, ngrohtësinë e të voglit në gjoks 
të vet.

- Nan...
Vështron fëmijën, zëmra i rreh fort dhe 

mshtetet pak se ndjen lodhje.
“...sa mirë që u kujtova, sa mirë...”
Koha kish fluturu, sa hap e mbyll 

sytë, zallahitë e saj patën urdhnin e vetë 
perëndis, toka u bë det i frikshëm, qielli, 
pus i thell. 

Vetëtima e shkreptima si gjarpërinj 
anemik çajnë tokën, nën ujë.

Gruja tulatet, si dikush t’i kish dhanë 
një shuplakë t’fortë a një lajm kobzi.

- Djepi, tha, djepi... 
Vrapoi në haur dhe rrëmbeu djepin që 

para pak kohë e kish varun aty...
- Naan...
Djali, send ma i bukur, nuk ish pa në 

tan fshatin i lindur pas tri varzave, porse 
që nuk mund me e ditë, ktheji vështrimin 
mbi fytyrën që kishte pranë.

- Nan...dhe u qetu, fryma e njohun e 
ngazëlloi të qeshte vetiu e të rrotullonte 
sytë herë mbi andrrat prej foshnje, të cilat, 

nuk do t’i mbajë mend kurrë e herë mbi 
tavanin e ulët e të randum të dhomës.

“A mundet, kush me të ba dhuratë ma 
të madhe, se fëmija, veç t’lumit...a ka në 
këtë botë shpirt ma të pasun se i nanës... 
falemnderës...ja pastaj do baj darkën, se 
dita kaloi si kaloi, një zot e di sesi... dhe kush, 
nuk hangër asgja, as mjesin... varzat shkun 
tek nana e jan mirë aty... zemrat e mia, 
njana ma e bukur se tjetra...oh, sa e lodhun 
jam...burri më tha se po vjen shpejt...dhe 
ai don diçka me ngranë...fasule, jo dun 
kohë...byrek... jo... vezë, djathë dhe turshi... 
sa mirë, i bana me kohë turshitë, janë të 
mira të shkretat...t’amlin...nuk mujta...me 
e mjelë lopën...delet ku shkunë, ku janë...
shpirti jem, fli zemra ime ti...

sa mirë, “mendoi sërish... “zoti me të 
madh t’vet... “

E pat vu djepin mbi një raft të ulët 
teshash, pika ma e naltë e dhomës, aty nuk 
do të mbrrinte kurrë uji, që kish mbush me 
shpejti dhomën e gjithë shpinë, pastaj ajo 
do ta mronte me trupin e vet, djalin.

Gjysmëerrësina prej të ftohti moti dhe 
shiu që nuk pushon, e që kish ra gjatë gjithë 
nats e kish mbyt e përmbyt krejt e gjithsa, 
e që kish kaplu metrin, kenë mysafirt e 
rrallë e të paftum, e që ishin shtru si n’gosti 
t’zotave, atyre anëve.

- Nan... ka...ftot...
Sytë e të voglit, lujn me shpejtësi sipas 

ritmit të shiut furtunë, e brenda një çasti, 
gjithça u ndrrit dhe gjëmimi tundi nga 
vendi çfarë mund me gjetë.

Moti zallahis e nanuris veten në 
shkrepëtima të frigshme e të ikëshme 
rrufesh. Një forcë furi bjen ujra lumenjsh 
që janë dalë nga rrjedha e zotit. Kenë çart!

Foshnja zgjohet, frymon shpeshtas, 
anon kryt e vogël rethum kaçurelash 
t’verdha dhe vështron andej nga vjen ajo 
pak dritë.

- Merrni fminë, shpejt, thirri një kojshie 
aty pranë, foshnja e mbështjell me robë 
të djepit, kalon dorë më dorë nga vargu 
i njerzve, derisa krahët e një ushtari e 
kalojnë tek infermjerja, që pret tek porta 
e hapun e makinës ambulancë.

- A ka kush tjetër?
- Jo, joo, qe përgjigja.
Makina niset, dhe ato pak vetë fillojnë 

me dalë prej ujit.
Furtuna kish pushu dhe ajrit, klith pa 

za i ftohti i idhët. Avulli çohet nga trupat 
e mardhun por ata njerz, janë vendosë të 
bajnë të pamundmen me shpëtu gjindjen. 
Ajo kohë e mbrapshtë, kish qenë dhe e 
pabesë, të moshumit tregojnë se qe njizet 
vite s’kishin pa, njashtu moti, hem lumin e 
kish nxjerr nga shtrati, hem tokën.

Falna zot, mëkatet, nuk dimë çka bajm!
- Ndaleni, ndaleni atë ambulancë, briti 

kojshia me sa za i kish dhanë perëndia. 
Shoferi, që sa kish vënë kamën në gaz, 
dëgjoi klithmën e shpirtit.

- Asht e ama djalit këtu, e mbytun në 
ujë, oh e mjera unë, - klithi.

Dy krahë e nxurrn dhe e ngritën nga 
uji, grun e shkret, dhe e vendosën mbi nji 
çarçaf e shkopa të sajum, krahët i vareshin.

- Oh, ku, ku! - dëgjohej zani i do grave.
- Oksigjenin shpejt, - klithi dikush, - dhe 

një batanie, asht gjallë, asht gjallë! 
Zani i foshnjës shpoi ajrin gri pllumash.
“Unë kam në pllambën time, dorën e 

grus dhe më dhemb zemra, po vuj. Hesht 
si gjithmonë, e pafuqi për me ba ndonji gja, 
për këta njerz.

Befas dora e saj dridhet, bash kur brit’ 
djali, dhe unë fluturoj në qiejt e mi, si 
gjithmonë flatroj dhe besoj se nuk është 
dhe aq pak t’u falësh këtyne njerëzve të 
varfër e të mir, pak qiell e ta shohësh ate, 
në sytë e tyne, kur ngrejn lart, durët për me 
u lut.”
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PËRFYTYRIMI I PAMBARUAR

Përnjëmend sytë e tu nuk ngjajnë me sytë e askujt tjetër në këtë botë. 
As qerpikët me një vijë të kuqe në mes përgjatë mallit të pambaruar.
As vetullat që shkreptijnë si rrufeja e parë në qiell. 
As ninëzat kur habiten me ngjyrat e bukura të kësaj bote.
As gusha e magjepsur nga kënaqësia e prekjes së vullnetshme.
As mollëzat e skuqura nga mishërimi e bukurisë së zmadhuar.
As qafa e mbështjellur me shiritin e bardhë të dashurisë së parë.
As beli kur kthehet në shtratin e vet.
Ndoshta sytë e tu ngjajnë vetëm me ëndrrën në parajsë.

ATA QË DASHURONIN VETËM NË VJESHTË
Vjeshta qe stina e frymëzimit që e zgjoi shpirtin e Jorge Luis Borgesit.
Ndodhi kjo për t’i trembur të gjitha krijesat e gjalla nga Kopshti i Edenit. 
Dhe njeriu i ditëve tona ta këpuste mollën me shenjën e zemrës thik 

përgjysmë. 
U binda se e mori të tërën për vete, meqë askush nuk e ndiente pavdekësinë 

e fjalës. 
Askush më nuk kishte menduar se ata që dashuronin vetëm në vjeshtë, do 

të mbesnin paksa të zymtë, në të njëjtin shi të ëndrrave, si në shekullin njëzet.
Pikërisht ajo stinë e zgjoi shpirtin e Jorge Luis Borgesit.

BLIRËT E PRISHTINËS
Edhe pak ditë.
Vetëm edhe pak ditë të kësaj stine, blirët e Prishtinës të shtrirë në të dy krahët 

e rrugës do të japin shpirt. 
Domethënë do të vdesin.
Domethënë do të varrosen për së gjalli, bashkë me kartëmortalët, e ngjitura 

mbrapsht në trupat e tyre të blertë. 
Kështu do të përfundojë jeta me dhimbje, sidomos për aromën e gjetheve 

dhe pastaj do të çohen peshë krejt ngjyrat e dheut.
Edhe pak ditë.

LAVDIA E DASHURISË
Tjetrën elegji për dashurinë e pata shkruar në bankat e Gjimnazit të Kijevës, 

kur mora vesh se ajo qe një nostalgji më e lashtë, sesa ndërtimi i Kroit të Kijevës, 
me gurët ngjyra-ngjyra, të gdhendur me dorën e një mjeshtri të mrekullueshëm. 

Mirë e di, si e pata humbur bastin me shokun më të ngushtë të bangës, kur 
më pati thënë se dashuria jeton vetëm në parajsë. 

Diqysh më vonë e binda vetveten, i mashtruar deri në fund se gurët ngjyra-
ngjyra, shumica bardhë e zi, kishin edhe ngjyrën e shpirtit tim. 

Më vonë, erdhën ditët e bardha dhe netët e zeza, ndërsa fjalët më nuk kishin 
të njëjtin kuptim.

Kjo qe lavdia e dashurisë së kësaj bote, sepse elegjinë më të bukur për 
dashurinë, njëmend e pata shkruar atëbotë, pikërisht në bankat e Gjimnazit të 
Kijevës.

ËNDRRAT NUK KISHIN VARRE
Një ditë iu ra ndërmend fluturave të bardha, ndërsa ditën tjetër edhe fluturave 

të zeza, të pushonin mbi vetullat e tua. Ato ende e kishin mërzinë e vet të pafund 
për lotët e syve të mi. 

Ky qe çasti i ringjalljes së motiveve të vendlindjes. Pa ditur se ende ekzistonte 
malli për faqet e njoma të fëmijërisë, por edhe pendimi i pakuptueshëm për 
lojën e humbur.

Një natë iu ra ndërmend edhe shpirtrave, t’i qëronin gështenjat e vetmisë së 
madhe, kur thanë se ëndrrat nuk kishin varre.

SHPEJTËSIA E DHIMBJES
Sa shumë i ngjanë Poeti, Nanës së Vet.
Më tha miku im, atë ditë dimri në lagjen Arbëria, derisa Poeti përgjithnjë po 

ikte në amshim. 
Shpejtësia e dhimbjes kishte ngulfatur për një çast shpejtësinë e dritës, 

derisa mori fund lamtumira.
Pikërisht atë ditë janari me shi, pikëllimi ynë humbte i tëri në atë hapësirë 

morti.
Dhimbjet në gjoks u ringjallën edhe në ditët e tjera me radhë, vetëm për 

ta mbledhur pikëllimin e pafund në shpirtrat tanë për mungesën e Poetit të 
Ulqinit. 

Ikja e padurueshme në amshim i këputi të gjitha fshehtësitë e jetës, meqë 
çdo gjë dukej e pabesueshme, kur shpejtësia e dhimbjes e ngulfati shpejtësinë e 
dritës, atëherë kur mori fund çasti i amshimit.

Kur shkuam tek shtëpia e Poetit në Ulqin, Ximi prapë më tha: o Zot sa shumë 
i ngjanë Poeti, Nanës së Vet.

GJUMI I SHPIRTIT NË VENDLINDJE
Sa herë nëna m’i prente flokët binte shi, vetëm t’i lagte ndjenjat e brendshme 

të fëmijërisë. Mandej, ajo shkonte me bujtë tek daja. Përnjëherë flokët rriteshin, 
sikur bari i njomë në kopsht, pastaj bëheshin shumë të lumtura.

Derisa kthehej nëna, shokët e mi i numëronin ngjyrat e ylberit dhe më 
xhelozonin tepër shumë, vetëm pse sytë e mi ngjanin aq shumë me ngjyrat më 
të bukura të ylberit. 

Më vonë kthehej edhe Babai nga tregu i Ujmirit, i ngarkuar me lotët e mi mbi 
supe, vetëm e vetëm pse nuk më kishte marrë me vete, mirëpo hatërimi zgjaste 
afër nëntë minuta, derisa m’i lëshonte në të dy duart shumë sheqerka të bardha. 
Nga gëzimi i papërshkruar filloja vajin, ndërsa faqet e kuqe si molla më ndritnin 

ËNDRRAT 
NUK KISHIN 

VARRE
Proza poetike nga Sali Bashota
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pa fund dhe gjaku më vlonte pandërprerë, kështu që pa ardhur buzëmbrëmja 
edhe unë filloja t’i numëroja yjet në qiell, aqsa sheqerka shtrëngoja në të dy 
grushtat e mi të lumtur. 

Më vonë çdo natë ëndrrat ishin edhe më të bukura, edhe pse nëna nuk 
shkonte me bujtë tek daja.

Më merrte malli për fijet e flokëve të prerë me gërsherët me vija të kuqe, që 
kishin shpëtuar pa u bërë shkrumb e hi në Luftën e Kosovës. 

GJUMI I SHPIRTIT BUZË DETIT
Atje shpirtrat nuk bënin gjumë. 
Secili ëndërronte fatin e vet më bukur se tjetri. Kështu më thoshte Poeti i 

Vlorës, atë ditë vjeshte në Takimet e Naimit në Tetovë. Asnjëri nuk i besonim 
rrëfimit për fatin e ullishtave të prerë në vendlindjen e tij, edhe kur poeti qante 
si fëmijë. 

Forma e lotve ndryshonte deri në fund të dhimbjes, ndërsa sytë i shkëlqenin 
dhe mezi merrte frymë, pa përjetuar si ne të tjerët aromën e mollëve të Tetovës. 

Përnjëherë fluturonin mendimet e flakta për bukurinë e valëve që kurrë nuk 
bënin gjumë si pulëbardhat, sikur çdo gjëndukej si imitim i ditëve të shqetësuara.

Kjo ishte ëndrra më mallëngjyese e shpirtit të Poetit deri atë ditë. Ndoshta 
parabola më e çuditshme me pamjet e shumëzuara që nuk përfundonin 
asnjëherë.

GJUMI I SHPIRTIT NË PRISHTINË
Këtu çdo gjë merrte frymë ndryshe.
Derisa dremiste shpirti.
Edhe nëna.
Edhe gruaja.
Edhe fëmijët.
Pastaj gjërat e gjalla e sendet e vdekura nuk kishin asnjë lidhje me ndjenjat 

që flinin bashkë me dehjen e dashurisë. Ndjenjat e adhuruara të përkëdheljes së 
fytyrave kishin një kuptim tjetër, ashtu të përziera me krahët e lagur të ëndrrave, 
që merrnin gjithmonë përfundim të lumtur. 

Melankolia tjetër qe më e hijshme, kur përkundej në krahët e fluturave. 
Diqysh ndjenja e dashurisë merrte bekimin e bukur, sikur të gjitha ngjyrat e 
qiellit. 

Kur mbaronte ofshama.

METAFIKSIONI PËR GISHTËRINJTË
Në këtë botë gishtërinjtë e dorës, sa hapen aq mbyllen. 
Pastaj, bëhen grusht i fortë i çdo gjëje në hapësirë. Më pak i dhimbjes. Ashtu 

të pikëlluar gjithmonë me ecjen, gishtërinjtë e këmbës rrinë gjithnjë hapur e të 
shtrirë në këpucët e veta pa numër. Po kështu, gishtërinjtë e këmbës, kur duan 
vetë e shqelmojnë topin e kësaj bote deri në theqafje.

Gishtërinjtë e dorës i numërojnë yjet në qiell, derisa bëhen shumë të lumtur.
Japin e marrin.
Dhimbje.
Mirësi.
Mëkate.
Si dhe prekin trupa të përflakur. 
Prekin edhe flokët e tu ngjyrë kafeje të lehtë, ndërsa të shkretët gishtërinj që 

rrinë më afër tokës, e shkelin atë çdo ditë me dy këmbë. Ndoshta bëjnë mëkat, 
sidomos me ikjen, edhe pse bien me fjetë sikur gishtërinjtë e dorës që janë më 
afër kokës. Madje të paluar nën jastëk shohin ëndrra më të bukura, ndërsa 
gishtërinjtë e këmbës shtrihen në fundin e tyre, vetëm sa është i gjatë jorgani. 

Gishtërinjtë e dorës i prekin çdo gjë të bukur, derisa të këputet imazhi i 
heshtjes. Ata të këmbës vetëm e shqelmojnë mosmirënjohjen, diku thellë e më 
thellë në humnerë.

Thonë gishtërinjtë e dy duarve janë më afër qiellit. Shkruajnë e fshijnë vetëm 
ata të dorës së djathtë, ndërsa kur do Zoti, të dhjetët bëhen bashkë me shpirtin 
tim.

Luten e luten e luten për dashurinë e kësaj bote

MALLI I MOLLËZËS
Sa e pabesueshme qe puthja e mollëzës me lëkurë të butë në faqen e djathtë, 

atë ditë vjeshte. 
E vërtetë është si lëshoi xixa të përflakura shkëndijash, pastaj ato u futën me 

ngulm e heshtje, pikërisht në palcën e shpirtit.Vetëm për ta strehuar frymën e 
pangishme të mrekullisë së asaj dite përballë mijëra e mijëra instinkteve. 

Drithërima e ofshamës kishte kapluar pagjumësinë e shkrumbit të fjalës, kur 
sytë u njomën me afshin e gjëmimit të puthjes, derisa çdo gjë mbeti pa fjalë, 
pa zë. Pastaj, u ndezën të dy shpirtrat, duke i shkrirë buzëqeshjet e rrokullisura 
mbi krahët e puthjeve të pafundme, derisa varësia e shikimit mallëngjehej 
çuditshëm nga vetvetja.

Pa dyshim, secili do ta kishte besimin e patundur.Vetëm për ta prekur një 
herë në jetë, butësinë e përflakur të asaj mollëze, sidomos kur lumturia e çastit 
tretej dalëngadalë, si shija e magjepsur, e përzier me imazhin e bukur të ndjenjës.

Është e vërtetë se puthja e mollëzës me lëkurë të butë në faqen e djathtë, 
ishte vetë mrekullia e botës, ashtu sikur pasioni i shpirtrave të pambrojtur nga 
dashuria.

DUART E ZEZA
Ato e kanë pezmin e Toni Morrisonit, kur bëhen dyshuese. 
Kur punojnë me sende që kanë shpirtra të bardhë apo kur ledhatojnë, bashkë 

me gjëmën dhe lutjen.
Duart e Zeza e kanë pezmin e Toni Morrisionit, edhe kur bien në gjumë. 

Pastaj, kur përkundin foshnja me ngjyrën që nuk e duam. 
Pa dyshim, e kanë pezmin e Toni Morrisonit, edhe sa herë ofrojnë qumështin 

e bardhë për të tjerët apo kur prekin buzë të thara të dashurisë, pa filluar 
çmendia e lojës së puthjeve. Ndoshta edhe kur fërkojnë trupa të përflakur deri 
në fund, në dhomën me perde të bardha.

Toni Morrison sigurisht do të hidhërohet me mua, sepse kam filluar të 
bëhem i padurueshëm, edhe me retë e zeza në qiell, mbase atëherë më mirë të 
pajtohem me të zezat e mia në këtë botë.

ZJARRI I ASKUJT
Ky zjarr nuk qe i askujt, kur çdo ditë zvogëloheshin e zmadhoheshin shenjat.
E para, e bardhë si këmisha e dashurisë me disa vija të blerta.
E dyta, e kaltër si sytë e bukur të ëndrrës.
E treta, e kuqe si mollëzat e përflakura, kur shenjëzonin puthjen e ëmbël.
Ky zjarr nuk ishte i askujt. 
Çdo natë klithjet pushonin të qeta në krahët e bukurisë.Vetëm shenjat e 

përqafimit, i besonin ofshamës së shpirtrave, se gjërat e çmueshme i mbanin të 
gjalla kujtimet e ndezura në çastin e lumturisë.

Kjo magji tashmë mbushej plot figura të ëndërrimit. Derisa të fliste 
parandjenja e përqafimit nën ombrellë. Aty ku pritja adhurohej dikur, si shiu i 
verës.

Ky zjarr nuk qe i askujt.

NJË SHKËNDIJË SI AJO TJETRA 
Para sysh më dilnin shumë shkëndija si qirinj të ndezur. 
Secila më magjepsëse se tjetra. Mirëpo, ajo midis dy shtrëngatave të fjalës më 

dukej më e bukura për ta përqafuar, pa i zemëruar të tjerat që shumëzoheshin 
në sytë e mi. 

O Zot si shumoheshin gjithë ato flutura krahshkruara që bartnin në shpinën 
e tyre imagjinatën e poetëve, edhe kur me gjysmë zëri shpërthenin ndjenjat e 
mosdurimit. 

Papritur, çdo gjë u bë si drita e qiellit. 

Përnjëherë, prapë një shkëndijë, si ajo tjetra atje në fund të vdekjes së vet, 
ngjante vetëm me një ëndërr të bukur, pa këputur përgjysmë shikimin e vërtetë 
të syve.

Si mallin e kësaj bote.

PËRSE VDESIM ÇDO DITË PAK NGA PAK
As vetë nuk e di, përse vdesim çdo ditë pak nga pak.

Gati sa të çmendemi pa kuptuar arsyen e kësaj çudie, kur pa asnjë shpjegim 
censurohet vdekja, deri në tharjen e luleve në kopshtin e mjaltit. Apo deri në 
rënien e të gjitha gjetheve nga degët e lisave të ahut në malin e pikëllimit. 

As vetë nuk e di, përse vdesim çdo ditë pak nga pak, kur kaq shpërfillëse 
është jeta me të gjitha të bardhat dhe të zezat e saj.

Përtej hapësirës, asnjë fjalë amshimi nuk do ta kuptojë më tronditjen e vet, 
kur vdesim çdo ditë pak nga pak.

Si bari i prerë.
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PËR T’IA NDËRRUAR 
MENDJEN 

ÇMENDURISË
Nga Rexhep Ferri

1.
Për t’ia ndërruar mendjen çmendurisë”
Një: me dashtë si njeri
Dy: me jetue si personalitet.
Tre: me vdekë si trim.
Treqin vjet janë pak kur i kemi e s’i përdorim.
Kur i kemi e i harrojmë.
Kopja e parë.
Kopja e tretë.
Mos shkoni më larg.
Fashizmi i Kuq i Hazreti Leninit, Hazreti Stalinit 

dhe Hazreti Kopili i cili sot po paralajmëron një luftë të 
çmendur me armiq të bombës atomike, hidrogjenike.

Kjo lufte nuk dihet a është çikë apo djalë.
Poashtu nuk dihet çka po kërkon tjetër.
Ky sojli.
Kur gjaku na thërret.
Çdo të bëjmë me lirinë e madhe.
Me lirinë e harruar.
Nuk mund të rrijmë në heshtje.
Botën me lule të bardha, me lule të zeza nuk mund 

ta harrojmë.
Bota nuk harrohet.
Propaganda s’ka gojë të heshtë.
Propaganda ska sukses.
Nuk do ta mësojë të vërtetën.

Nga Lufta e Tretë dhe Brezi i Tretë për armikun nuk 
kemi lënë as lotë e as plagë…

2. 
Jepjani edhe një mundësi vetes.
Kur lirinë e marrim si asgjë.
As njeriun e as vdekjen nuk e njohim.
Për ta studjuar vete, dëgjohet kënga: “Si duhet të 

jetohet”.
Për portret njeriu është emir i njeriut: i dënuar të 

jetojë.
I dënuar të vdes.
Dhe, tani Kopili i Fundit prej Hazreti Stalinit, po 

ëndërron për herë të dytë për kozakët e vetë që të 
jetojnë më mirë në gjysmën e Evropës, në kopsht me 
lule.

Njerëzit e masakruar, pasi i vrasin, gjatë natës, pa 
emër e pa mbiemër, sit ë pa njohur…

Pas lindjes së trupit, nënat, fëmijët e pleqtë, çikave 
të reja dhe djemve u thonë: çohuni e shkoni në luftë për 
ta mbrojtur pragun e shtëpisë.

Nuk ka më poet politik e as poezi politike.
Lakmia n aka zbuluar një ligësi që shkon përtej 

pasqyrës.
Vetëm harresa e ngjarjeve e ka parë pasqyrën…

3.
Zoti i Madh çfarë ndodhi me Njeriun ?
Pse humbi i shkreti në shtretëtirë ?
Mos është një rikthim që ta ndryshon mendjen.
Njeriu me peshën që e meritonte dikur e ngjallte 

krenarinë.
Tani ka mbetur i pa kuptueshëm.
Si arritem ta vrasim lirinë ?
Pse kemi frikë nga liria
Kush e rrëzoi lirinë nga kala ?
Te Guri i Shpresës së Humbur,
Kjo botë nuk ecet më.
Po ti, shikuesi im, për portretizimin, çka mendon?
Nuk ecet pa hile.
Nuk kemi ku të dalim.
Pjesa e edukimit është bota ku jetojmë.

4.
Për të kërkuar përgjigje nga njeriu, ky gjykim na 

thërret dhe na pyet:
Çka do të bëjmë me lirinë e madhe ?
Dhe kur bota nuk harron.
Dhe kur prapaskena ka sukses.
Për të kërkuar përgjigje nga njeriu.
Pa na skuqur faqja. Kalojmë nga fjala në histori të 

pa shkruar.
Dhe, për tre breza na humb një rrugë.
Po më vie turp të pranoj se as ne shqiptarët historinë 

gjatë gjithë luftërave nuk e kemi shkruar për zemër.
U përpoqëm ta harrojmë luftën.
Edhe Lufta e Tretë na doli dardhë me bisht.
Na la me gishta në gojë.
A mund të jetohet edhe pa histori…

Po thonë se po ! Po ! Po …
Shkoi edhe Lufta e Tretë.
Duhet të dijmë se ku i kemi varret.
Për të pushuar.
Për të vdekur.
Ku është qyteti.
Ura.
Lumi.
Deti.
Dhe rrënojat e kalave e të viteve që i kishim nga 

shekujt e kaluar…

5.
Për të jetuar, për të vdekur dhe për një pamje tjetër, 

të luftës dhe jetës, po shkoj ta kërkoj një nivel tjetër të 
jetës, për t’ia ndërruar mendjen çmendurisë…

E shkrova edhe një letër.
Kujt me parë t’ia dërgoj letrën.
Më erdhi një përgjigje:
Ka ardhur koha të më çfaqet një çmenduri
Mos u mërzit. Asgjë nuk gjeni
Atje të keqen asgjë nuk e gjen.
Vetëm të mirën e vret.
E vërteta: pa e ditur pse ?!
Besa e Zotit me Hazreti Kopilin po më pengon kujt 

t’ia dërgoj letrën gjithkujt, që ende e kam si: besim, si 
kuptim, si harrim !...

6.
E keqja: mos më lë të zhdukem.
Thjesht dua të them: në dreq…
Gëzimin e lash në Kosovë.
Sikur the diçka, më erdhi një zë, një pyetje.
Nuk po e di se çka kemi humbur.
Ku të ikim nesër !
Rilindja është e mirë.
Në kohë të fundit as për të nuk jemi të kujdesshëm 

me sjelljet tona të humbura.
Çka është puna nuk po di: as të vdesësh e as të 

jetosh!
Nuk falet lehtë.
Kohën e kemi të ndrirë…
Të ngrirë…
Të ngrirë…
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(Mbi kufizimin e mendjes njerëzore)

“Barriera” e Pavel 
Vezhinov

Nga Xheni Shehaj

Shoqëria njerëzore ka një mënyrë të 
caktuar për të jetuar, vepruar e për t’i 

parë gjërat. Jemi mësuar të klasifikojmë, të 
përcaktojmë e vlerësojmë sipas një standarti 
shoqëror. Gjithçka që ndodh jashtë kornizës 
e quajmë devijim, shmangie, jonormale. 
Ne nuk mund të pranojmë që dikush flet 
me engjëjt, parashikon të ardhmen apo që 
lexon të shkuarën e dikujt tjetër të cilin e 
takon për herë të parë. Ne nuk e pranojmë 
të ndryshmen pasi jemi mësuar të kemi një 
standart, një normë. Na duket anormale 
ajo që nuk mund të bëjmë dot vetë, ajo që 
i rrëshket normalitetit dhe futet në hulli të 
panjohura. Historia ka treguar se në rastin 
më të keq, të ndryshmit, shoqëria i shfaros, 
i vret, i djeg, i linçon, i dëbon (shtrigat, 
fallxhoret, parashikuesit); ka raste kur duke 
i klasifikuar si të sëmurë, shoqëria i mbyll 
këta njerëz në spitale psikiatrikë dhe i dend 
me ilaçe, (ata që dëgjojnë zëra, që flasin me 
qenie të padukshme për sytë tanë). Në rastin 
më të mirë, shoqëria i quan të dalë mendsh 
dhe nuk merret me ta, u kalon anash, i 
mënjanon duke i larguar nga vetja. 

Kjo është tematika që shkrimtari 
bullgar Pavel Vezhinov ka trajtuar në 
novelën “Barriera”. Novela ka në qendër të 
ndryshmen, të veçantën dhe mediokritetin, 
kufizimin. Antoni një 40-vjeçar i divorcuar, 
baba i një djali, kompozitor i njohur njihet 
në rrethana të pazakonta me Dorotean, 
20-vjeçare, banore e spitalit psikiatrik prej 
5-6 vitesh. Ajo trajtohet për skizofreni. 
Novela është shkruar në vetë të parë dhe 
rrëfyesi është Antoni. 

Errësira si fshehës i gjurmëve

Rrëfimi fillon natën dhe përfundon po 
me natë. Nata, errësira përdoret rëndom 
në vepër e thuajse në të gjitha rastet për të 
fshehur anormalitetin, ngjarjet, nga të cilat 
shoqëria mund të trembet, vetëm sepse nuk 
është në gjendje ti pranojë. Ngjarjet ndodhin 
natën për të mos u parë nga njerëzit, nga 
shoqëria, ndodhin atëherë kur ata flenë. 
Njohja e Antonit me Dorotean ndodh natën, 
bisedat në taracën e pallatit, fluturimi, rënia, 
mbyllja e novelës me Antonin që ngjitet në 
taracë po ashtu ndodh natën. 

Antoni, mishërimi i shoqërisë 
mediokre

Shumë gjëra shoqëria nuk i pranon 
dhe mishërimi i shoqërisë është Antoni. Ai 
e mëson që prej fillimit që Dorotea është 
ndryshe. Ajo vetë ja thotë, doktoreshë 
Jurukova, mjekja e vajzës ia pohon. 
Megjithatë Antoni si pa kuptuar e bën 
pjesë të jetës së tij Dorotean. I gjen punë të 
kopjojë nota muzikore, e mban në shtëpi, 
darkon me të dhe pas darke ngjiten në 
taracë e shohin qiellin. Antoni si mishërim 
i shoqërisë mediokre e mendjembyllur 
habitet tejmase kur vajza shfaq shenja 
të telepatisë, kur i lexon mendimet, kur 
i tregon se dëgjon muzikë brenda kokës. 
Të gjitha këto e trembin Antonin dhe e 
çudisin. Dorotea nga ana tjetër të krijon 
ndjesinë se tek Antoni ka gjetur dikë që e 
kupton. Ndjehet e qetë me të, madje pas disa 
kohësh arrin t’i rrëfejë dy traumat e jetës së 
saj: vdekjen e të atit para syve (një makinë 
e bëri copash) dhe tentativën e xhaxhait 
për ta përdhunuar. Por Antoni është aq 
mendjengushtë sa kur u takua për herë të 
parë me vajzën vërejti këpucët pa çorape 
dhe fundin e rrudhosur. Është aq i kornizuar 
sa nuk mund të depërtojë brenda shpirtit të 
saj dhe duke mos qenë në gjendje ta kuptojë 
përqëndrohet te vogëlsirat. 

Dyzimi i Doroteas

Dorotea është një vajzë ndryshe. Në 
adoleshencë ka kaluar dy trauma të cilat 
kanë lënë gjurmë në karakterin e saj. Ajo 

ka disa dhunti të cilat për shoqërinë janë 
haluçinacione, janë fiksime, çmenduri. 
Mirëpo e vërteta është që ato dhunti 
ekzistojnë dhe nuk kanë të bëjnë me 
haluçinacionet. E vërteta është që Dorotea 
mund të lexojë mendimet, të dëgjojë muzikë 
brenda kokës si dhe të fluturojë. Por a mund 
të fluturojnë njerëzit?! E pra në një shoqëri 
me rregulla standarte asgjë nga këto s’mund 
të ndodhë. Telepatia, hipnotizimi, fluturimi, 
etj shihen si të pamundura ose ata që i 
praktikojnë janë të çmendur. 

“Si shumë njerëz të tjerë normalë, unë 
instiktivisht e kundroja si anormale gjithçka 
që nuk isha i zoti ta bëja vetë. Ose atë që 
të tjerët e bënin jo ashtu si e bëja unë. 
Tani e kuptoj fort mirë se kjo nuk është 
gjë tjetër veçse një shfaqje injorance dhe 
mediokriteti”. 

Këto janë fjalët e Antonit pas shfaqjes së 
një prej dhuntive të vajzës. Autori e vendos 
Dorotean në paralelizëm me Odetën e 
“Liqeni i mjellmave”:

- të dyja janë të dyzuara; Dorotea herë 
normale (sipas normave shoqërore), herë 
ndryshe (shprehje e praktikim i dhuntive). 
Odeta ditën është mjellmë, natë njeri. 

- vetëm dashuria mund të kthejë në 
normalitet Dorotean (sipas shoqërisë 
Antoni mund të ndihmonte në shërimin e 
saj) ndërkaq Dorotea u gabua kur mendoi se 
Antoni ishte dashuria, ishte ai që e kuptonte 
dhe e pranonte siç ajo ishte. Në rastin e 
Odetës vetëm dashuria mund ta thyente 
mallkimin, pra princi Zigfrid. 

- përfundimi tragjik për të dyja: Dorotea 
vdes e copëtuar, pa Antonin pranë. Odeta 
vdes e para, dhe Zigfridi e ndjek pas. 

Pas fluturimit, Dorotea përpiqet ta 
qetësojë Antonin dhe në fund e bindur 

se ai e ka kuptuar i thotë se ajo nuk është 
mjellmë, por njeri. Duket sikur kërkon ti 
thotë se nuk mban fatin tragjik të mjellmës, 
mjafton që ai ta kuptojë. Dorotea është e 
bindur se e ka prejardhjen nga zogjtë. Edhe 
pse nuk di të notojë, ajo futet në ujë dhe e 
përvetëson notin menjëherë. E megjithatë 
duket se hapësira e kufizuar e liqenit asaj 
i rri ngushtë. Qielli pa cak e pa anë është 
shtëpia e saj. 

“Ke qenë ndonjëherë në parkun 
zoologjik? A ke parë shqiponja mbyllur 
në kafaze? Ska në botë pamje më të 
mjerueshme sesa një shqiponjë e mbyllur 
prapa hekurave. A mund të rrijë dot vallë 
shqiponja pa hapësirë? Sigurisht që jo”.

Liria, të cilën Dorotea me mendjen e saj 
e lidhte me fluturimin, shfaqet si nevojë, 
si domosdoshmëri. Ajo përdor fluturimin 
për të lehtësuar shpirtin e për t’u ndjerë e 
lirë. Mendon se ngrohtësia e saj që ka gjatë 
fluturimit do përcillej edhe tek Antoni, por 
ai ndjen të ftohtë dhe Dorotea kupton se 
ata i ndan një barrierë e lartë. Pas zbritjes, i 
ftohti i Antonit i kalon asaj si për të vërtetuar 
edhe njëherë ekzistencën e barrierës. 

Doktoreshë Jurukova

Është mjekja që ndjek Dorotean. 
Ajo takohet disa herë me Antonin dhe 
diskutojnë për të vetmen të përbashkët që 
kanë: Dorotean. Doktoresha i tregon Antonit 
se ia ka ndaluar librat artistikë vajzës pasi 
ndikojnë për keq. Jo rrallë herë Dorotea e 
imagjinon veten si heroinat e romaneve që 
ka lexuar. Fakti që ia kanë ndaluar të lexojë 
letërsi tregon se shkrimtarët duke trilluar 
turlilloj historish futen në kategorinë e 
jonormalëve, e fantazi-shfrenuarve. Dhe 

shoqëria normale me shumë vështirësi 
e pranon këtë lloj. Doktoresha sado që 
është e veçantë, është pjesë e një sistemi 
dhe duhet ti përmbahet rregulloreve dhe 
protokolleve. Por njeriu që bart të veçantën 
brenda vetes edhe në kushte jo të favorshme 
e gjen mundësinë të arratiset, të devijojë, të 
shmangë pengesat. Dhe ky njeri përfaqësohet 
më së miri me personazhin e dr.Jurukovës. 
Ajo nxjerr gjithfarë justifikimesh për ta 
strehuar Dorotean në spital pasi është e 
bindur se e ardhmja e vajzës do të jetë e 
frikshme. Kur e paralajmëron Antonin 
për temën e fluturimit (para se ky të 
ndodhë) ajo pohon se ka parë në ëndërr 
sikur fluturonte. Por duke parë çmeritjen 
e bashkëbiseduesit, doktoresha nuk e nget 
më tej bisedën. Antoni mendjengushtë nuk 
mund ta kuptonte se doktoresha mundohej 
ti tregonte veçantinë e saj. 

Pasi fluturimi ndodhi, Antoni i alarmuar 
shkoi të bisedonte me doktoreshën. Ajo u 
mundua të ruante qetësinë pasi e kuptoi 
menjëherë (në fakt e kishte kuptuar shumë 
më përapara) se Antoni nuk mund ta kalonte 
barrierën që e ndante nga Dorotea. Atëherë 
ajo mundohet mos ta bëjë alarmante duke 
e trembur Antonin por dhe duke mbrojtur 
tërthorazi vajzën. Sinjalet që doktoresha u 
mundua ti jepte tërë kohës Antonit kishin 
rënë pre e verbërisë së tij. Antoni nuk mund 
të dilte nga korniza ku shoqëria e kishte futur. 
Doktoreshës i duhej të qëndronte në mes. 

Epilog

Novela mbyllet tragjikisht si për 
Dorotean dhe për Antonin. Pas fluturimit, 
ata fjetën bashkë. Antoni ndjeu presionin 
e shumë ngjarjeve dhe pa patur guximin ta 
shihte e ti fliste përballë u largua për dy ditë 
në një tjetër qytet. I telefonoi për ta njoftuar 
dhe e gënjeu duke i thënë se ishte larguar 
për punë. Ato dy ditë i kaloi duke pirë e 
menduar. U desh një çast, një çast kthjellimi, 
qetësie, dhe Antoni u bind të nisej që atë 
moment. Nata e gjeti në shtëpi. Dorotea 
mungonte. Drita që ajo kishte lënë ndezur 
nuk është gjë tjetër veçse norma, të qenit 
normal në një shoqëri normale. Këpucët 
nuk i duheshin për aty ku ish nisur. Dorotea 
kishte marrë fluturimin për t’u rrëzuar më 
vonë në një gropë të hapur nga eskavatorët. 
Shoqëria nisi hetimet për një vrasje të 
tmerrshme. Antoni ishte i vetmi që e dinte 
të vërtetën. Dorotea u vetëvra për shkak 
se nuk kuptohej, nuk pranohej. Antoni i 
dërrmuar, i lodhur dhe me ndjenjën e fajit 
i mbyll ditët në taracë pa guxuar të shohë 
qiellin, yjet. Tashmë e ka pranuar kufizimin 
e tij dhe e di që nuk ka krahë të fluturojë e as 
të kuptojë shpirtin njerëzor. Sepse siç pohon 
dhe doktoreshë Jurokova:

“Shpirti njerëzor është diçka më e 
çuditshme dhe më e pabesueshme se ç’mund 
ta përfytyronte madje një shkrimtar i tillë si 
Dostojevski. Ne ende nuk i njohim as forcat 
e tij reale, as dobësitë e tij të lemerishme. 
Me përjashtim ndoshta të shkrimtarëve dhe 
psikiatërve. Ata së paku kanë mundësinë të 
hetojnë përmes ca birave e plasave...”
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Ju keni filluar me muzikën, më pas keni 

shkruar vjersha dhe në përfundim u bëtë 
romancier. Si ka ndodhur një kapërcim i tillë 
nga njëri art në tjetrin? Si i shpjegoni këto 
ndryshime kaq të mëdha?

Me muzikë jam marrë në rininë e hershme, 
pranë babait që ishte pianist. Më pas kam 
shkruar poezi, por në një moment kam pushuar 
së dashuri ato. Kjo që më ka ndodhur nuk është 
kaq e jashtëzakonshme. Prandaj mund të thuhet 
se ajo ishte rruga klasike e një krijuesi gjatë 
kohës së revolucionit, i cili është një lloj kurthi 
për një poet të ri. Unë jam i mendimit se jam 
nga shkrimtarët e rrallë që mbaj një qëndrim 
shumë kritik ndaj rinisë sime, sepse ajo është 
një periudhë e vështirë, e dhimbshme dhe e 
ndërlikuar, kur njeriu kërkon fytyrën e vet dhe 
revolucioni ia ofron. Fakti që të rinjtë janë të 
ndjeshëm ndaj thirrjes së revolucionit, nuk ka të 
bëjë as me arrivizmin dhe as me ideologjinë, por 
vetëm me pamjen që ai i jep revolucionarit. Ajo 
është një pamje e mrekullueshme, madhështore, 
burrërore, e fortë dhe e tmerrshme. Kështu, 
djaloshi adhuron veten duke u parë në pasqyrën 
e revolucionit. Prandaj ky aspekt egocentrik i 
lirikës luan një rol të rëndësishëm në psikologjinë 
e një revolucionari të ri.

 Me gjithë këtë lirizëm dhe entuziazëm ju e 
braktisët poezinë. Çfarë ndodhi?

 Braktisja e poezisë për shkak të prozës 
nuk është një kalim i thjeshtë nga një gjini në 
tjetrën. Nuk e kam braktisur poezinë, por e kam 
neveritur atë, sepse për mua poezia lirike nuk 
është vetëm gjini letrare. Para së gjithash, ajo 
është të kuptuarit e botës, qëndrim i njohur ndaj 
saj. Por unë e kam braktisur atë botë, ashtu siç 
braktiset feja.

 Pra, lirikën e keni braktisur pasi keni 
ndryshuar qëndrimin ndaj jetës?

 Po, meqë i humba iluzionet, fillova t’i shikoj 
gjërat me njëfarë distance. Ndërkohë që poeti 
lirik gjithmonë identifikohet me ndjenjat e tij, 
qëndrimi antilirik është mungesa e besimit ndaj 
ndjenjave personale dhe ndaj atyre të të tjerëve. 
Qëndrimi antilirik është bindja se ekziston një 
distancë e pakufizuar midis asaj që mendojmë se 
jemi dhe asaj që jemi në realitet. Pra, një distancë 
e pakufizuar midis asaj që njerëzit dëshirojnë të 
jenë, që mendojnë se janë dhe të asaj që janë 
në të vërtetë. Për të kuptuar këtë mospajtim do 
të thotë që të triumfosh mbi iluzionet lirike, do 
të thotë të kuptosh artin, thelbin e ironisë. Por 
ironia është perspektiva e romanit. 

 Në ndryshimin e qëndrimit tuaj në lidhje 
me poezinë dhe në ndryshimin e këndvështrimit 
ndaj poetit dhe poezisë, ka ndikuar edhe rasti i 
Kallandrinit, i bashkatdhetarit tuaj surrealist 
që u bë viktimë e proceseve staliniste (ai u 
var në vitin 1950), të cilin Elyari nuk deshi 
ta ndihmonte e ta shpëtonte nga dënimi me 
vdekje.

 Ajo tragjedi në mendimet e mia mori 
karakterin e një parabole, në të cilën kam 
konstatuar çmendurinë e kohës, njëkohësisht 
edhe të poezisë, sepse poezia, rinia dhe 
revolucioni janë tre mitet e mëdha të kohës 
sonë. Por papritur i pashë ata të çmitizuar, 
sepse misioni më i madh dhe më i rëndësishëm 
i shkrimtarit është çmitizimi i pandërprerë i 
iluzioneve, nën hipnozën e të cilëve jetojmë sot.

 Rrëfimi për Jaromilin, tek libri “Jeta është 
diku tjetër”, mos ndoshta është ilustrim i asaj 
që keni përjetuar atëherë? 

 Jaromili im vdiq në moshën njëzetvjeçare. 
Ai ishte shumë i talentuar dhe mbante qëndrim 
si shumë poetë të mëdhenj. Nëpërmjet tij unë 
kam dashur të çmitizoj poezinë, sepse nga miti 
ajo shihet si vlerë absolute. Sipas mitit poeti nuk 
mund të jetë denoncues, siç ndodh me Jaromilin 
tim. Pa bërë skandal të madh, njerëzit e pranojnë 
që një filozof i madh simpatizon fashistët, që një 
luftëtar i madh të bëhet i neveritshëm, apo që një 
shkencëtar gjenial të shndërrohet në një qyqar. 
Por ata nuk e pranojnë që një poet i madh, një 
krijues origjinal, të bëhet tradhtar dhe spiun. Por 
unë këtë gjë e kam parë personalisht dhe nga afër, 
sesi poetë të mëdhenj bëjnë gjëra shumë më të 
tmerrshme se Jaromili im. Dhe këto i bënin jo 
në kundërshtim me gjenialitetin e vet, por për ta 
ndihmuar atë, gjë që duhet kuptuar. Jaromili im 
shkon të tradhtojë vëllanë e së dashurës së vet, jo si 
një njeri i keq, por me tërë entuziazmin origjinal të 
një poeti. Gjenia e tij poetike mori pjesë plotësisht 
në aktin e tradhtisë. Mos harroni se krimet më të 
mëdha në histori janë shoqëruar me melodi dhe 
vargje frymëzuese. Libri im është një përpjekje për 
të përshkruar qëndrimin e poetit, pikëpamjen e 
lirikës dhe konceptimin lirik të botës si fenomen.

 A është Jaromili viktimë e një nëne tepër 
posesive?

 Poeti del nga shtëpia e grave. Unë kam 
lexuar biografitë e shumë poetëve dhe ata i 
karakterizon mungesa e baballarëve. Disa nëna 
i kanë mbrojtur më tepër se ç’duhet bijtë-poetë, 
siç ka bërë nëna e Bllokut, e Rilkes, nëna e Oskar 
Uajdlit, nëna e poetit revolucionar çek Volker 
apo e Rembosë, që ishte tepër e ftohtë. Kështu 
e kam përcaktuar definicionin e poetit: ai është 
një djalosh që drejtohet nga e ëma, që kryen 
ekzibicione (eksitim i vetes) para botës, në të 
cilën nuk di të hedhë hapat. 

 Në ato vite proceset politike morën vrull 
g jithnjë e më tepër në Çekosllovaki. Si i 
përjetonte ato shoqëria e atëhershme? 

 Në fillim, pas grushtit të shtetit të vitit 
1948, në Pragë një pjesë e madhe e popullit u 
mashtrua nga magjepsja e iluzioneve lirike. 
Por, më pas, bashkë me proceset staliniste, filloi 
terrori. Tronditja ishte e tillë saqë besimi u tret 
në çast, kështu që dekompozimi i stalinizmit, 
siç e quaj unë, filloi pikërisht nga ky zhgënjim, 
kështu që iluzionet u zhdukën me shpejtësi. Kjo 
gjë përfshiu tërë shoqërinë, saqë gradualisht u 
shndërrua në një hare, të cilën unë e kam quajtur 
hare skepticizmi. 

 Kjo është pikërisht koha kur nga poezia 
kaluat në prozë…

 Ky kalim nga qëndrimi lirik në atë epik ishte 
i gjatë. Në një moment të caktuar e kuptova 
se nuk isha më në gjendje të shkruaja poezi. 
Prandaj proza ime e parë, që ishte një novelë, 
solli ndryshimin tim radikal, duke zbuluar “unin” 
tjetër, “unin” ironik.

 Ndonëse kaluat në një g jini epike të 
mrekullueshme, siç është romani, poezia 
nuk mungon në prozën tuaj, sepse në të gjen 
pasazhe të jashtëzakonshme lirike.

 Shkolla lirike është e domosdoshme për një 
romancier modern. Pikërisht poezia lirike ka 
sjellë risi të mëdha, duke filluar që nga Bodleri 
deri tek surrealistët. Ajo ka sjellë një fantazi të 
çliruar, një shprehje të ngjeshur, aftësi evokuese 
dhe frymëzimin nga një figurë. Unë dua që çdo 
pjesë e romanit tim të jetë e fortë, e koncentruar 
dhe shprehëse si një poemë. Por ajo që tek unë 
përbën vendimtaren, është perspektiva e së 
tërës, e cila përmban perspektivën e ironisë, 
perspektivën e çmitizimit, perspektivën e 
“relativizimit” të së vërtetave dhe e perceptimit 
të pikëpamjeve. Me një fjalë, një qëndrim 
antilirik.

 Ju hidhni poshtë ekzistencën e çdolloj 
ideologjie në roman? 

 Romani është art thellësisht antiideologjik, 
sepse ideologjia gjithmonë prezanton vetëm një 
pikëpamje, një të vërtetë, që e paraqet si ilustrim 
të sajin. Romani kundërshton nënshtrimin nga 
cilado ideologji e kohës sonë, hedh poshtë 
pjesëmarrjen në thjeshtëzimet ideologjike, 
gjithnjë e më brutale e më të dukshme, gjë që 
nuk është neutralitet, por sfidë. Kjo ndodh sepse 
në këtë mënyrë romani vë në pikëpyetje rendin 
ekzistues të vlerave, interpretimin ekzistues të 
normales, interpretimin e sistemit dhe të ideve 
të gatshme. Prandaj e përsëris se romani është 
art antiideologjik dhe se botës sonë tmerrësisht 
të ideologjizuar i duhet si buka.

 Një nga heronjtë e veprës “Libri i së 
qeshurës dhe harresës” thotë: “Romani është 

frut i iluzionit njerëzor, që të mund ta kuptojmë 
tjetrin.”. A është edhe ky mendimi juaj?

 Romani është bërë problem i jetës sime. Ajo 
që në mënyrën më intime më lidh me aventurën e 
madhe të romanit, është lëvizja e pandërprerë që 
gjendet në implikimin e subjektivizmit të vet në 
objektivitetin enigmatik të botës që na rrethon. 
Romani është hulumtim këmbëngulës që të 
kuptohet ai tjetri dhe ky konceptim na ndihmon 
që të njohin vetveten. Romani nuk mund të të 
shpjerë vetëm në një përgjigje, por përpiqet t’i 
arrijë të gjitha të vërtetat, gjithçka është e njohur, 
në mënyrë që prej tyre të stiset problemi. Ai 
rrëmben të gjitha përgjigjet, në mënyrë që ato 
t’i shndërrojë në çështje. Pra, të shkruash një 
roman do të thotë të formulosh një pyetje. 
Ndërkohë, të krijosh heroin do të thotë të jetosh 
me dikë tjetër, të dalësh jashtë vetes, të jetosh 
me heronj që mendojnë ndryshe, të përfshish e 
të vësh përballë mendime të ndryshme, ky është 
kuptimi i romanit.

 Ai është shkollë e madhe e tolerancës. 
Fryma e romanit nuk është ndonjë predikim i 
së vërtetës, por një ripërcaktim i pandërprerë 
i njeriut si problem. Papërcaktueshmëria, 
kuptimi i shumëfishtë, përbëjnë atmosferën 
që i duhet romanit. Realitetit i duhet dhënë 
dimension empirik, për ta bërë sa më real. Ky 
është konceptimi i trashëgimit estetik nga 
Kafka. Pra, duhet krijuar një botë autonome, ku 
ndeshja e së besueshmes me të pabesueshmen 
është plotësisht e natyrshme. “Jeta është diku 
tjetër”, para së gjithash, është përplasje e reales 
me irrealen dhe zgjidhja e saj. Bertlefi dhe Skreta 
e kapërcejnë realitetin empirik. Përshkrimi i 
një jete do të thotë zgjerim i mundësive tuaja, 
i aftësisë suaj krijuese dhe i formulimit të 
pyetjes: ç’është njeriu, çfarë mund të krijojë e të 
realizojë ai? Romani duhet ta paraqesë jetën më 
komplekse nga ç’e shohim ne. Në të vërtetë ai e 
paraqet kompleksitetin e gjërave e të njerëzve.

 Krahas atyre që keni thënë, a ka qenë 
romani i diskutueshëm deri më sot?

 Po. Gjatë gjithë historisë së vet romani ka 
qenë i diskutueshëm dhe kjo ka ndodhur nga 
krijuesit e tij më të mëdhenj. Që romani vë në 
dyshim vetveten, kjo është në traditën e tij. 
“Zhak Fatalisti” i Deni Didërosë është një tallje 
e pandërprerë e gjinisë së romanit dhe, në të 
njëjtën kohë, një nga romanet më të mëdhenj. 
Interesante është se romani është e vetmja gjini 
që është në gjendje të ironizojë edhe vetveten. 

 Në hulumtimet për fjalën e vërtetë, do të 
thosha se jeni shumë i ashpër ndaj vetes.

 Nëse çdo fjalë që përdor nuk ka rëndësi, 
atëherë jam unë mashtruesi. Kërkoj shumë nga 
vetja, madje gjer në kufijtë e despotizmit. 

 A keni dashur që në romanin tuaj të parë, 
“Shakaja”, para së gjithash, të dëshmoni mbi 
atmosferën e një gjenerate?

 Nisur nga fakti se nuk ka libra të mjaftueshëm 
që të dëshmojnë historinë e atdheut tim gjatë 
tridhjetë viteve të fundit, “Shakaja” me të vërtetë 
ka funksionin e dëshmisë historike. Libri e kryen 
atë rol pothuajse në kundërshtim me vullnetin 
tim, ndërkohë që para se ta bënte as që kam qenë 
i ndërgjegjshëm. Ajo që më mua interesonte nuk 
ishte përshkrimi historik por problemet, siç ishin 
ato metafizike, ekzistenciale dhe antropologjike. 

Me një fjalë, shumica e të ashtuquajturave 
probleme njerëzore, të ndriçuara nga projektori 
i situatës historike konkrete.

 Për shembull…
 Për shembull, i tërë romani merret me 

problemin e hakmarrjes. Ludvigu takon 
bashkëshorten e njeriut që para pesëmbëdhjetë 
viteve ishte bërë shkak për fatkeqësinë e tij: 
përjashtim nga partia, gjashtë vjet punë të 
detyrueshme dhe fund i karrierës së tij shkencore. 
Atë e tërheq kjo grua për arsye të urrejtjes. Ai bën 
dashuri me të për të poshtëruar kundërshtarin 
e vet. 

 A nuk kemi këtu një paradoks?
 Hakmarrja e Ludvigut nuk është paradoksale 

vetëm në realizimin e saj, por edhe në fundin e 
saj: Ludvigu merr vesh se gruaja e kundërshtarit 
të tij në fakt po ndahej me të shoqin, kështu që 
hakmarrja e tij rezultoi një shaka absurde.

 A mos është kjo shaka subjekti i veprës 
“Shakaja”? 

 Po, duket qartë sesi shakaja kthehet në fatalitet 
dhe sesi fati shndërrohet në shaka. Por edhe vetë 
ngjarja, vallë a nuk po bën edhe ajo shaka? Në 
roman ka edhe një linjë tjetër dashurie. Në rininë e 
vet Ludvigu kishte dashuruar një vajzë të thjeshtë, 
e cila nuk kishte dashur t’i jepej, sepse kur kishte 
qenë fare e re në moshë ishte tronditur shumë 
nga një përdhunim. Për vajzën dashuria fizike 
perceptohej e lidhur me brutalitetin dhe egërsinë, 
ndërsa dashuria e vërtetë, një gjendje jashtë trupit. 
Dashuria fizike për të ishte shndërruar në diçka të 
zymtë. Dikur Ludvigu kishte pëlqyer socializmin 
e tij utopik, por realizimi i tij doli i ashpër dhe i 
përgjakshëm. Socializmi utopik duket diçka boshe, 
prandaj Ludvigu e urren atë ëndërr të vjetër, por në 
të njëjtën kohë e di se ajo urrejtje është një tjetër 
mangësi, një tjetër padrejtësi: a duhen urryer 
vlerat e shkatërruara? A duhen mbrojtur ato nga 
keqardhja? Pra, të tëra këto janë të ngatërruara në 
këtë vepër. Ky është roman i brishtësive të vlerave 
njerëzore dhe jo roman që damkos një regjim 
politik kalimtar.

 Ju nuk jeni përfshirë në polemikën që u 
zhvillua në Perëndim rreth romanit?

 Polemika që i referohen formës së romanit si 
të tillë dhe që e shohin atë të tejkaluar, shfaqen 
në atë shtet ku prej një kohe të konsiderueshme 
romani paraqet dobësi. Unë mendoj se i madh 
është ai roman që i jep një shtysë zhvillimit të 
romanit botëror, por që ta ketë braktisur Francën 
dhe të ketë ardhur nga ana tjetër, nga Amerika 
e viteve ’30. Por, para Amerikës duhet që të 
ketë ardhur nga Evropa Qendrore me Muzillin, 
Kafkën, Gombroviçin, ndërkohë që sot ato shtysa 
vijnë nga Amerika Latine. Prandaj më vjen për të 
qeshur kur flitet për fund të romanit me Fuentesin 
dhe, si për çudi, i ashtuquajtur fund i romanit 
përkon me epokën më të famshme të tij. Nëse i 
besoj romanit, gjithashtu u besoj mundësive të 
mëdha të formës së tij. Ai është arti i sintezës 
së njohurive me vlerë të madhe, i përvojave të 
shquara personale dhe historike. Në të mund të 
ndërthuren reportazhet, kujtimet, autobiografia, 
esetë, filozofia, anekdotat, prandaj ai mund të 
konstruktohet në mënyra nga më të ndryshmet. 
Një shembull të tillë na ka dhënë Didëroi, i cili 
dihet që është një romancier i madh. Të tëra 
këto më japin të drejtën që të deklaroj se aspekti 
formal i romanit është i pakonsumueshëm dhe 
faktikisht i pakonsumuar. 

 A nuk ju është krijuar përshtypja se 
serioziteti i tepruar në romanin francez 
është bërë shkak i një gjendjeje të tillë, sepse 
francezët kanë zakon që të kalojnë menjëherë 
në teorizime rreth romanit dhe të shkruarit?

 Jam i mendimit, ashtu siç edhe e kam 
shprehur, se për të krijuar romane duhet një 
përvojë e madhe. Nuk është rastësi që romani 
i famshëm francez i përket shekullit XIX, kurse 
romani i Evropës Qendrore haset në vitet ’10, 
’20 dhe ’30 të shekullit tonë (XX). Romani 
gjendet atje ku realiteti ka karakterin e një 
problematike të madhe. Sikur të kisha lindur 
në Francë, jam i bindur se nuk do të isha bërë 
romancier, sepse ka situata historike që ju 
nxisin të shkruani romane. Brenda një kohe prej 
pesëdhjetë vjetësh Evropa Qendrore përjetoi një 
përvojë të ngjeshur evropiane. Duke u nisur nga 
vitet ’30 dhe ’40, qendra e vërtetë e romanit në 
Evropë nuk është as Franca, as Anglia, as Spanja, 
por Evropa Qendrore. Historia e saj e vrullshme 
krijon situata ku pozicioni njerëzor ndriçohet në 
një mënyrë të pazakontë. Nëse ato situata nuk 
do të pasqyroheshin në roman, atëherë do të 
zhdukeshin së bashku me njohuritë dhe përvojën 
e njeriut. Kjo është arsyeja që çështja e zhdukjes 
së romanit është e pabazë dhe nuk asnjë lidhje 
me evolucionin e tij. 

MILAN KUNDERA
Romani është një shkollë 

e madhe e tolerancës
INTERVISTOI BRANKA BOGAVAC

Milan Kundera është shkrimtar çek me famë botërore, i përkthyer në dyzet gjuhë dhe fitues i 
disa çmimeve letrare. Takimi ynë i parë është bërë pas premierës së pjesës së tij teatrale “Zhaku 
dhe padroni i tij”, në tetor të vitit 1981. Në atë kohë ai i refuzonte takimet edhe me gazetarët më të 
mëdhenj francezë. Por fakti që isha jugosllave ishte pretekst i mjaftueshëm për të bërë përjashtim 
dhe që menjëherë të pranojë propozimin për të folur për organin “Fjala letrare”.

Biseda u bë në apartamentin e Kunderës, në Monparnas, gjatë tri pasditeve. Por, kur u ndamë, 
arritëm në përfundim “se kishte mbetur shumë pa thënë”. 
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 Në tregimet e librit “Dashuri qesharake” 
si dhe në romanet tuaj, duke filluar që nga 
“Shakaja”, përdorni rregullisht metaforën 
erotike. Ju përshkruani marrëdhëniet 
e personazheve të veçantë nëpërmjet 
seksualitetit. Që kur keni filluar t’i referoheni 
kësaj teknike të hershme?

 Që në fillimet e mia, sepse këto janë 
obsesione, në saje të të cilave fillojmë të 
shkruajmë. Fakti që seksualiteti është një 
pasqyrë gjatë tërë jetës, duke përfshirë këtu 
edhe bukurinë dhe se, nga ana tjetër, politika 
është pasqyrë e të jetuarit në tërësi, patjetër që 
konsiderohet një ide dominuese, të cilën mund ta 
ndeshësh që në prozën time të parë. Gjithashtu, 
ajo është edhe dëshirë për t’i çmitizuar gjërat e 
për të parë aspektin komik, atje ku tradicionalisht 
nuk është parë ndonjëherë. Gjithashtu erotizmi, 
ka dimensionin e vet mjaft të tmerrshëm, i cili më 
magjeps: ndoshta ai është çështje e transgresionit 
(kapërcimit) të tabusë. Erotizëm do të thotë një 
transgresion i tillë, saqë prek absolutizmin e 
vdekjes, por ai erotizëm tragjik është i mundur 
vetëm nëse tabuja funksionon fort. Por ka situata 
ku tabuja nuk funksionon dhe atëherë erotizmi 
bëhet i mërzitshëm, i pakuptimtë dhe qesharak. 
Pikërisht në atë kohë shihet aspekti i tij komik, 
deri në atë kohë i fshehur, i cili përgjon edhe 
dashurinë edhe seksualitetin.

 A ekziston tek erotizmi dimensioni i 
subversionit lidhur me sistemin totalitar?

 Po. Pranvera e Pragës filloi me një eksplozion 
të madh, sepse gjithmonë ka ekzistuar fasada e 
moralit zyrtar, madje edhe përndjekje politike 
e erotizmit. Por njëkohësisht edhe për faktin 
se askush nuk besonte më dhe ekzistonte një 
liri e brendshme e madhe erotike. Në erotizëm 
u realizua liria njerëzore, prandaj vitet e 
shpërbërjes së stalinizmit u bënë parajsa e 
erotizmit.

 Që nga “Valsi i lamtumirës” e sidomos nga 
“Libri i të qeshurit dhe i harresës”, u futët në 
një fazë që mund të quhet optimizëm tragjik. 
Humori asgjësues që keni përdorur në dy 
romanet e parë, me një dyshim absolut ndaj 
çdo pohimi ideologjik, mund të jetë bërë shkas 
që t’i besohet pesimizmit tuaj dëshpërues. 
Ndërkohë, më duket se jeni një optimist 
sarkastik në kuptimin që jeni i vetmi shkrimtar 
që beson në epërsinë e romanit mbi historinë. 
Në parathënien e “Shakasë”, Aragoni flet për 
“Bijafrën (vuajtje e tmerrshme) e shpirtit”, kur 
Bashkimi Sovjetik asgjësoi Pranverën e Pragës. 
Origjinaliteti juaj i thellë dhe optimizmi i 
shkrimtarit synon që betejën kundër kësaj 
“bijafre të shpirtit” të mos e kaloni në planin 
politik, ashtu siç bën shumica e shkrimtarëve 
në emigracion. Si të vetmen përgjigje 
kundërshtuese ndaj masakrës së kulturës çeke, 
tashmë propozoni çlirimin nëpërmjet romanit.

 Pajtohem plotësisht me pohimin tuaj mbi 
këmbënguljen time për të shkruar romane. Nëse 
i shikoni gjërat nga një largësi e madhe, mund 
të nxirrni përfundimin se ai terror totalitar nuk 
godet vetëm qëndrimin e njohur politik, por në 
tërësi kulturën perëndimore. Ai godet parimet e 
kulturës perëndimore, tolerancën, pluralizmin e 
mendimit. Unë mendoj se shprehja më autentike 
e atij mendimi, e dëshirës sime të madhe, është 
romani dhe më duket se filozofia e romanit nuk 
pajtohet me kulturën totalitare. Kjo e fundit 
përsëri vendosi “të vërtetën e vetme”, e cila “i 
shpjegon të tëra”, kudo gjen përgjigje, saqë nuk 
di të formulojë më asnjë pyetje. Të jesh besnik 
i romanit, më duket shumë më e rëndësishme 
se të zhvillosh një polemikë thjeshtëzuese ndaj 
totalitares. Pikërisht paradoksi dhe tragjedia 
e disidentëve është se bien në të njëjtin 
maniehizëm (konceptim dualist), në të njëjtin 
thjeshtëzim. 

Tek “Shakaja” ju theksoni se kultura çeke 
ka mundur të zhvillohet me gjithë regjimin e 
imponuar atje.

 Konferenca e njohur hungareze, e mbajtur 
në vitin 1963, kishte si qëllim që të rehabilitonte 
Kafkën “në botën marksiste”. Pas pushtimit, 
sovjetikët e kanë shtrembëruar këtë rehabilitim 
në dokumentet e veta zyrtare, duke e quajtur si 
fillim të kundër-revolucionit. Në këndvështrimin 
e tyre ata nuk gabuan: luftën për Kafkën e 
drejtonte krahu i intelektualëve më të shquar, së 
bashku me lëvizjen e përgjithshme popullore. Me 
shumë vendosmëri kjo lëvizje mbronte mënyrën 
e vet të jetesës: si të vishej e të mendonte, si të 
mjekonte të sëmurët e të mbronte të akuzuarit, 
si të shfaqte pjesë teatrale e të edukonte fëmijët, 
si të organizonte punën në kantieret e ndërtimit 
e si të gëzohej. Falë kësaj force të madhe, këtij 

kundërshtimi kulturor të popullit, vendi im 
gjatë viteve ’60, përjetoi një nga periudhat më të 
shquara të krijimtarisë artistike. Filmi dhe teatri 
u bënë nga më të mirët në botë, duke zgjuar një 
interes të tillë tek publiku, që asnjë krijues francez 
nuk do të guxonte ta ëndërronte. Ndërkohë, 
struktura e regjimit mbeti po ajo, ndonëse pak e 
dobësuar. Ata që përziejnë realitetin me sistemin 
e thjeshtë politik (E kush nuk e bën sot këtë?) 
nuk mund të shohin përmasat e tragjedisë që ka 
shkaktuar invazioni. Ajo mund të matet vetëm 
me vlerat e asgjësuara proporcionalisht. 

Tek “Libri i të qeshurit dhe harresës” ka 
një skenë mbresëlënëse të grindjes së poetëve 
që u keni vënë emrat e Bokaços, Petrarkës, 
Lermontovit. Cili është kuptimi i kësaj polemike 
dhe a jeni ju në rolin e Bokaços? 

 Ky nuk është një identifikim, por tek Bokaço 
deri-diku veten e shoh. Kjo është grindja e 
përhershme midis humorit dhe poezisë, midis 
skepticizmit dhe entuziazmit, midis lirizmit 
dhe shkëlqimit. Gjithçka që kam shkruar mund 
të përmblidhet në këtë përballje fondamentale 
dhe kjo është ideja ime, e cila më ka pushtuar 
të tërin. Bota është një zënkë midis njerëzve që 
besojnë, që janë lirikë entuziastë dhe të njerëzve 
që nuk besojnë, që janë skeptikë e që shumë gjëra 
i vënë në lojë. Unë më tepër u ngjaj atyre që nuk 
besojnë. Por, në të njëjtën mënyrë, e kërkoj të 
vërtetën, si për të tjerët ashtu dhe për veten dhe 
kjo zënkë do të mbetet përjetësisht e pazgjidhur.

 Në lidhje me “të pazgjidhurat” gjithmonë 
shtroni nga një pyetje në roman. Mos vallë kjo 
do të thotë se ju nuk i përgjigjeni kësaj pyetjeje?

 Mendoj se romanet e vërtetë asnjëherë 
nuk japin përgjigje, sepse aty qëndron dallimi 
thelbësor midis urtësisë së një filozofi dhe të 
një romancieri. Një filozof nuk mund të dyshojë 
në ato që thotë, sepse në mënyrë absolute ai 
identifikohet me arsyetimet e veta mbi botën. 
Ndërsa një romancier asnjëherë nuk guxon të 
ketë atë pikëpamje sigurie ndaj botës, pra të 
arrijë në një shpjegim paraprak të saj e më pas 
ta ilustrojë në roman. Prandaj mendoj se filozofët 
e mëdhenj, ata që kanë shkruar romane, shpesh 
janë romancierë mesatarë. Për shembull, romani 
“I huaji” i Kamysë, në fund të fundit, është një 
përshkrim romanesk i ilustrimeve të “Mitit 
të Sizifit”, kurse “Kolera”, një ilustrim tepër i 
dobët i “Njeriut të revoltuar”. Kjo gjë mund 
të konstatohet edhe tek Sartri, madje edhe 
tek shumë romancierë francezë, romanet e të 
cilëve paraprihen nga njëfarë interpretimi apo 
shpjegimi i botës. Ai ilustron shpjegimet e tyre 
të botës, që, përveç kësaj, nuk është një rast si 
i Didëroit, i cili ROMANCIER I VËRTETË kur 
shkroi “Zhak Fatalistin”.

Mos ndoshta Sartri dhe Kamyja kanë 
dashur të pohojnë ndonjë të vërtetë?

 Po, ata kanë dashur të pohojnë një të 
vërtetë, ndërkohë që romancieri duhet t’i afrohet 
botës sikur ajo të ishte diçka e fshehtë, diçka 
enigmatike apo një problem. Pasioni më i madh 
i tij nuk është të shpjegojë botën, por ta kuptojë 
atë, të kuptojë tjetrin, të kuptojë teatrin e jetës, 

të kuptojë të vërtetat “relative” që ndeshen midis 
tyre. Nuk them as që Bokaço ka të drejtë kur del 
kundër Petrarkës, as kur Petrarka del kundër 
Bokaços, as kur Berlefi ngrihet kundër Jakubit 
dhe as kur Jakubi del kundër Bertlefit. Botën e 
përkufizoj si një problem që është ngritur në 
kundërshtim me pikëpamjet e heronjve. 

 Pra, lexuesi nxjerr përfundimet e tij dhe 
kërkon një përgjigje, një zgjidhje?

 Njerëzit me një jetë normale para se të bëjnë 
pyetje e dinë edhe përgjigjen, i besojnë lehtësisht 
sigurisë së tyre, e pikërisht këtu qëndron 
budallallëku i sigurisë, i bindjes dhe i besimit. 
Romani është urtësia e së panjohurës. Sa më 
shumë e njihni botën, aq më pak jeni të sigurt, 
më shumë dyshoni, sepse urtësia me sigurinë 
shpesh janë gjëra të kundërta. Prandaj nuk më 
pëlqen kur thonë se X roman i ka dhënë përgjigje 
një pyetjeje të njohur, po ashtu edhe kur thuhet 
se një tjetër ka luftuar kundër diçkaje. Romani 
nuk shkruhet për t’u mbrojtur nga diçka, por që 
ajo diçka të kuptohet më mirë.

 Ju i trajtoni gratë në një mënyrë të 
pahijshme, ashtu si Ludoviku trajton Helenën. 
Rrallë kam takuar shkrimtar që mban një 
qëndrim të tillë ndaj femrave.

 Po sikur Elena të ishte burrë, a do ta bënit 
një pyetje të tillë? Për shembull, sikur dikush të 
trajtonte keq një mashkull? 

 Natyrisht që jo.
 Për këtë nuk kam dyshim. Pra, ju kërkoni që 

në roman gruaja të trajtohet ndryshe nga burri? 
 Ky është një qëndrim si në ferr, për 

shembull, si ndaj femrave që shfrytëzojnë 
autostopin (makinat e rastit). Njerëzit sillen 
keq ndaj tyre. 

 Këto janë dy gjëra: femra që keqtrajtohet 
mund të jetë shumë simpatike. Por Jaromili 
në librin “Jeta është diku tjetër” ËSHTË 
KEQTRAJTUAR SHUMË. Asnjë grua në romanet 
e mi nuk është trajtuar më keq se ai dhe kjo gjë 
nuk skandalizon askënd. Por ekziston një lloj 
konvente e cila kërkon që gruaja të mbrohet.

 Po, kështu ka qenë edhe reagimi im i parë 
si grua.

 Këtu shihet se femra, siç shprehet Simone de 
Beauvoir, përfaqëson seksin tjetër. Kur flitet keq 
për mashkullin nuk konsiderohet si neveri ndaj 
meshkujve, sepse ekziston mendimi se ai mund të 
keqtrajtohet dhe se për lexuesin nuk përfaqëson 
seksin mashkullor por burrin, ndërkohë që 
gruaja përfaqëson seksin tjetër. Pra, kur gruaja 
keqtrajtohet ky konsiderohet atak kundër saj si 
seks tjetër, ndërsa kur mashkulli keqtrajtohet 
kjo është normale. Këtu e ka burimin tendenca 
për të mbrojtur gratë. Por kjo mbrojtje apo kjo 
tendencë e tillë, në fund të fundit, tregon se 
pozicioni i gruas në shoqëri është më inferior, 
siç ndodh edhe tani. Prandaj në roman duhet të 
ekzistojë e vërteta dhe që gratë të mos trajtohen 
ndryshe nga burrat.

 Si e keni përjetuar emigracionin? A ka 
g jë më antihumane se t’i heqësh njeriut 
nacionalitetin? Me fjalë të tjera, t’i heqësh atë 
me të cilën ka lindur, t’i marrësh identitetin?

 Natyrisht që kjo është absurde. Nga 
këndvështrimi i së vërtetës objektive, kjo është 
e tmerrshme. Është e pafalshme të dëbosh 
dikë nga atdheu i tij e t’i heqësh kombësinë. 
Kjo është plotësisht skandaloze. Por, për sa i 
përket biografisë sime, unë këtë gjë nuk e marr 
si tragjedi. Për mua nuk është as katastrofë, as 
mashtrim dhe as tragjedi që jetoj këtu. Për mua 
nuk ka rrezik që t’i humbas as gjuhën dhe 
as rrënjët e mia. Nuk ka dyshim se do të isha i 
lumtur sikur të kisha mundësi të kthehesha në 
atdhe. 

Cilët shkrimtarë pëlqeni?
 Disa vepra të mëdha për mua janë themelore. 

Vendin e parë e zë Platoni, gjë që mund të duket e 
çuditshme, por kjo ndodh për shkak të dialogut 
të tij, në të cilin për të parën herë dikush e 
karakterizon heroin nëpërmjet mendimit të 
vet. Në këtë kuptim, Platoni është shkolla më e 
madhe për një romancier, sepse heroi i veprës 
nuk është as fizionomia as ndjenjat e tij, por 
është këndvështrimi i tij për botën, filozofia e tij. 
Ajo që më intereson tek heroi i tij, është ajo që 
ai mendon dhe, në fund të fundit, është dialogu 
platonik. Në këtë kuptim, e adhuroj Platonin 
dhe dialogun e tij. Për mua ai është një nga 
shkrimtarët më të mëdhenj. Pastaj vjen Rableja, 
për shkak të lirisë dhe fantazisë së tij që as arti 
modern nuk ka mundur ta arrijë.

 As vepra juaj “Zhaku dhe padroni i tij”?
 E thatë shkëlqyeshëm, “Zhaku dhe padroni 

i tij” janë një përsëritje e Rablesë, sepse ajo liri 
dhe hare e madhe e shekullit XVIII nuk kanë 
ekzistuar në formën e tyre fillestare, prandaj 
Didëroi e shkroi “Zhak Fatalistin”, në njëfarë 
kuptimi si kujtesë për Rablenë. Por ai nuk është 
vetëm një kujtim për Rablenë, por në të njëjtën 
kohë edhe një roman me plot zbulime formale. 
Po, “Zhak Fatalisti” është edhe një tjetër vepër 
midis atyre romaneve të mëdhenj, të cilët për 
mua kanë pasur shumë rëndësi. Shekulli XIX ka 
më pak rëndësi se i kaluari, megjithëse na pëlqen 
Floberi, Stendali dhe Tolstoi.

 Po në shekullin XX? 
 Në shekullin XX janë pikërisht shkrimtarët 

e Evropës Qendrore, siç e quaj unë, të cilët më 
pëlqejnë më shumë. Me fjalë të tjera, natyrisht, 
i pari vjen Kafka, ngaqë zotëron një fantazi 
shumë të madhe që nuk haset në asnjë roman 
para tij. Para Kafkës romani gjithmonë ka qenë 
i mbingarkuar nga kërkesa e mundimshme e 
përshkrimit, sadopak, të botës reale. Por, pa 
vonesë, Kafka e veshi romanin me një fantazi të 
fuqishme, më shumë se kushdo tjetër para tij. Ai 
ishte një shpërthim i vërtetë fantazie. Një fantazi 
e tillë shfaqet vetëm tek njeriu që ëndërron. Kur 
njeriu ëndërron ai shpërthen dhe me kalimin e 
çdo sekonde ndodh diçka tjetër që na befason. 
Ju nuk e dini se ku zhduket ajo aftësi e madhe 
ëndërruese kur zgjoheni. Përse kemi më tepër 
fantazi kur flemë? Kur ju duhet të trilloni ndonjë 
ëndërr të bukur kur jeni zgjuar, nuk arrini dot gjë. 
Por mjafton të bini në gjumë dhe atë do ta keni 
plot me ëndrra. Këtë aftësi Kafka e shpuri deri 
në maksimum. Dhe pikërisht për këtë Kafka 
është surrealist. Surrealistët nuk kanë qenë 
asnjëherë në gjendje të zhvillojnë një fantazi 
të tillë të madhe si Kafka, sidomos tek libri 
“Gracka”. Në këtë kuptim, Kafka më intereson, 
por jo si një shkrimtar metafizik, teologjik apo 
i ndonjë rryme tjetër. Pikërisht kjo e fundit nuk 
më intereson aspak, por vetëm si poet që me 
romanin ka arritur të krijojë me të vërtetë një 
poezi, në kuptimin e përqendrimit të madh të 
fantazisë.

 Pas tij vjen Robert Muzilli dhe Herman 
Brohu, që pothuajse është i panjohur në Francë. 
Nuk e di nëse është i njohur në Jugosllavi! Këta 
janë dy austriakë të brezit të Kafkës që kanë 
vdekur në emigracion. Brohu është shkrimtari 
që i ka imponuar romanit synime aq ambicioze, 
saqë nuk kanë qenë njohur para tij. Me fjalë të 
tjera, për Brohun romani është një sintezë 
maksimale intelektuale. Pra, jo filozofia, por 
romani. Që andej e ka burimin ai karakter sintetik 
i romanit të tij “Somnambulët”. Aty mund t’i 
gjesh të gjitha: poezi, ese, madje edhe vargje, 
reportazhe, pa dyshim, rrëfimin romanesk, që 
ka si qëllim të bëjë sintezën intelektuale të botës 
moderne. Na ka mbetur ende Gombroviçi, i cili 
nuk trembet se mund të bëhet argëtues. Ky është 
romani antirisi, kundër mërzisë që shkakton 
romani i ri, kundër modernizmit universitar, të 
cilit kundërvë harenë dhe provokimin e tij. Kjo 
është arsyeja që ai nuk u kuptua dot gjatë viteve 
’60, sepse ishte i vetmi modernizëm që nuk ishte 
i mërzitshëm. 

Përktheu Nikolla Sudar



Nga Shtëpia Botuese “Minerva”, veprat klasike
të Robert A. Johnson që zbulojnë dallimet ndërmjet 

burrit dhe gruas, femrës dhe mashkullit.

Ç’do të thotë vërtet të jesh burrë? Cilat janë disa 
nga momentet kyçe në rrugën drejt pjekurisë 
mashkullore? Dhe cilët janë përbërësit femërorë të 
personalitetit të burrit?
Ai ofron një vështrim të mahnitshëm në brendësi të 
identitetit mashkullor dhe se si dinamikat femërore 
ndikojnë te burrat.

Ç’do të thotë të jesh grua? Cila është rruga drejt 
pjekurisë femërore? Dhe cilët janë përbërësit 

mashkullorë të personalitetit të gruas?
Më i rëndësishëm se kurrë më parë, libri Ajo ofron 

një analizë bindëse për gratë. 
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