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KADAREJA i 
RREZIKSHËM

Nga Salajdin Salihu

Veprat e Ismail Kadaresë ishin në 
fokusin e shtypit jugosllav nga 

viti 1968, prej kur poeti Esad Mekuli e 
përktheu në serbisht romanin Gjenerali 
i ushtrisë së vdekur. Veprat e tij pastaj u 
botuan edhe në gjuhët tjera që fliteshin 
në ish-Jugosllavi.1 Në shtypin jugosllav 
u botuan shumë recensione për këto 
vepra, por u shkruan edhe komente e 
fejtone kundër shkrimtarit. Kadare u 
vlerësua si shkrimtar, por u sulmua për 
qëndrimet e tij ndaj Kosovës. 

I.  
KADAREJA I 

VLERËSUAR
Kritika letrare e ka vlerësuar Kadarenë 
si “shkrimtar të shkëlqyeshëm”, “kulm 
i letërsisë ballkanike” së bashku me 
Ivo Andriqin dhe Nikos Kazantzakis-
in dhe si “njërin prej shkrimtarëve më 
të rëndësishëm europianë të shekullit 
XX”.2 Mirosllav Kërlezha (1893 – 1981) 
e vlerësoi Gjeneralin e ushtrisë së vdekur  

1  Disa nga veprat e Kadaresë që janë botuar në 
hapësirën ish – jugosllave: Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur (përktheu: Esad Mekuli), Beograd, 1968; 
Gjenerali i ushtrisë së vdekur (përktheu: Adem 
Gajtani), Kultura, Naša Kniga, Shkup, 1975; 
Gjenerali i ushtrisë së vdekur (përktheu: Jakob 
Emershiq), Obzorja, Maribor, 1976; Kështjella 
(përktheu: Vehap Shita), Rad, Beograd, 1977; 
Gjenerali i ushtrisë së vdekur (përktheu: Vehap 
Shita), Rad, Beograd, 1977; Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur (nga frëngjishtja: Gjure Plemençiq), Rijekë, 
1978; Gjenerali i ushtrisë së vdekur (përktheu: 
Vehap Shita), Reč i misao, Beograd, 1978; Kronikë 
në gur (përktheu: Vehap Shita), Veselin Maslesha, 
Sarajevë, 1979; Gjenerali i ushtrisë së vdekur, 
Beograd, botim për të verbrit, 1993; Pallati i 
ëndrrave (përktheu: Shkëlzen Maliqi), Svjetlost, 
Sarajevë, 1991; Eskili dhe tragjikja (përktheu: 
Kim Mehmeti), Kultura, Shkup, 1994; Kronikë në 
gur (Përktheu: Fatbardha Shehu) Detska radost, 
1995; Viti i mbrapshtë (me titullin: Crna godina; 
përktheu: Vilotije Ristiq), Prosveta, 1997; Pallati 
i ëndrrave (përktheu: Fatbardha Shehu), Detska 
radost, Shkup, 1998; Qiell i ngrysur (përkthyen: 
Ali Aliu dhe Ante Popovski; parathënie nga 
Ante Popovski), Detska radost, Shkup, 1998; 
Pasardhësi (përkthyen: Fatbardha Shehu dhe 
Luan Starova), Tabernakul, Kumanovë, 2003; 
Vajza e Agamemnonit (përktheu: Luan Starova), 
Tabernakul, Kumanovë, 2003; Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur (përkthyen: Azir Selmani dhe Liljana 
Eftimova), Vreme, Shkup, 2003 dhe 2004; 
Gjenerali i ushtrisë së vdekur (përktheu: Adem 
Gajtani), Detska radost, 2004; Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur (përktheu nga serbishtja Nevenka 
Koleov), Prosvetno Delo, Shkup, 2011; Piramida 
(përktheu: Afrim Rexhepi), Ikona, Shkup, 2014; 
Pallati i ëndrrave (përktheu: Fatbardha Shehu), 
Ars Lamina, 2015 dhe 2019; Kukulla (përktheu: 
Alida Muça etj.), Arslibri, Shkup, edicioni “Klasikë 
bashkëkohorë”, 2019; E shpenguara (përktheu: 
Alida Muça), Arslibri, Shkup, 2019 etj. Poezi dhe 
fragmente nga proza e Kadaresë janë botuar në 
shumë revista letrare.
2  M. Bazdulj, “Pola stoljeća Generala mrtve 
vojske”, Vreme Nr. 1194, Beograd, 21 nëntor 2013. 

si “roman modern që do të lexohet me 
kënaqësi në Romë, Tokio e Londër”.3  

Romani Pallati i ëndrrave4 u vlerësua 
si “alegori politike”, ku “edhe pse ngjarjet 
ndodhin në periudhën osmane, vërehet 
kritika ndaj regjimit të Enver Hoxhës, 
prandaj u ndalua në vitin 1981”.5 

Vepra më e sulmuar e Kadaresë 
ishte Krushqit janë ngrirë për shkak të 
temës. Ajo u debatua edhe në mbledhjet 
3  Enes Čengić, S Krležom u dan na dan, Globus 
Zagreb, 1985. 
4  Никола Ковач, Европскиот политички роман: 
фикција на тоталитаризмот, Ѓурѓа, Shkup, 
2004, f.206-208. Në këtë libër Pallati i ëndrrave 
vlerësohet si vepër kundër totalitarizmit.
5  M. Bazdulj, op.cit. 

e shumta të Lidhjes së Shkrimtarëve të 
Jugosllavisë (LSHJ).  

Shtypi jugosllav shpesh herë e 
ka parë Kadarenë si kundërshtar të 
regjimit enverist, siç ka ndodhur edhe 
e kundërta. 

Gazeta sllovene “Delo”, në vitin 
1981, e veçoi deklaratën e Kadaresë në 
një takim me shkrimtarët e Kosovës, 
ku tërthorazi e kritikonte realizmin 
socialist. 

“Çdo drejtim letrar ka shabllone e 
klishe. Kjo s’ndodh vetëm me realizmin 
socialist. Prandaj, krijuesi s’duhet 
të vlerësohet se cilit drejtim i takon. 

Shkrimtari i mirë, si krijues veprash 
të mira, nuk merakoset cilit drejtim i 
përket”, citohet Kadare.6  

Shtypi jugosllav shpesh e theksonte 
famën që kishte arritur Kadare në botë. 
Përmendej si njëri nga kandidatët 
kryesorë për çmimin Nobel. Kritiku Jaka 
Shtular vërente se në kulturën franceze 
ndodhte një fenomen i ri. Francezët më 
shumë i lexonin veprat e shkrimtarëve 
të huaj sesa librat e autorëve francezë. 
“Çeku Kundera dhe shqiptari Ismail 
Kadare janë shkrimtarët më të adhuruar 
nga lexuesi francez”, shkruan Shtular.7 

II. KADAREJA I 
SULMUAR

Ismail Kadare ishte edhe shkrimtari 
më i sulmuar shqiptar nga shtypi dhe 
autoritetet e ish – Jugosllavisë. Sulmet 
kundër tij u shpeshtuan pas vitit 1981, 
kur u sforcua propaganda antishqiptare 
e orkestruar në Beograd. Kadare 
akuzohej si “antijugosllav”, “armik 
i reg jimit jugosllav”, “antiserb” dhe 
“mbështetës të irredentizmit shqiptar”. 

Një shkrim i Kadaresë, i botuar në 
revistën “Drita”, u shkaktoi shqetësim 
autoriteteve jugosllave. Qëndrimet e tij 
për Kosovën madje u barazuan me atë 
të shtetit shqiptar. 

 “Shkrimtari i shquar shqiptar ka 
shkruar se në Jugosllavi ka urrejtje ndaj 
kulturës, letërsisë dhe artit shqiptar, kurse 
Jugosllavia s’e dëshiron bashkëpunimin 
kulturor ndërmjet shqiptarëve[...] Ky është 
sulm i Shqipërisë kundër Jugosllavisë”, 
thuhet në komentin që e përcjell gazeta 
“Primorski dnevnik”. 

Gazeta informonte se për shkak 
të shkrimit të Kadaresë qe thirrur 
ambasadori shqiptar në Beograd, Sotir 
Plakut dhe i ishte thënë se “Jugosllavia 
kishte vendosur t’i rishqyrtonte raportet 
me Shqipërinë”.8

Gazetat serbe shkruanin se 
Kadare kishte qëndrim armiqësor 
ndaj Jugosllavisë edhe pse librat e 
tij botoheshin ashtu sikurse librat e 
Andriqit dhe Kërlezhës. 

6  “Ljudje v novicah - Ismail Kadare”, Delo, 26 
mars 1981, f. 9.
7  Jaka Štular, “Parisko Pogovor”, Delo, 19 mars 
1987, f. 13.
8  “V Albaniji se nadaljuje protijugoslavenska 
gonja”, Primorski Dnevnik, 5 qershor 1981, f.1.

shtypi jugosllav për veprën e kadaresË 
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mjekes Teuta Shkreli,13 që i ndihmon 
demonstruesit e plagosur nga ushtria 
dhe policia jugosllave. 

13  Te personazhi i Teuta Shkrelit shumëkush 
e identifikoi mjeken kosovare Sadete Mekulin, 
gruan e poetit Esad Mekuli, e cila i mjekoi 
demonstruesit. Kundër mjekes Sadete Mekuli 
pati shkruar edhe shkrimtari Oskar Daviço. Atij 
iu kundërvu Esad Mekuli nëpërmjet poezisë “Ku 
e bore ndërgjegjen vëlla poet”.

 “Mesazhi i Kadaresë është i 
qartë [...] Shqiptarët në Kosovë (sipas 
Kadaresë – shënim yni), ashtu si në 
g jithë Jugosllavinë, janë të rrezikuar 
dhe viktima të dhunuesve serbë[...] 
Është i pakuptueshëm veprimi i atyre 
që e propagandojnë këtë vepër dhe e 
indoktrinojnë brezin e ri me idetë e 

Pas vitit 1981 librat e Kadaresë 
[që botoheshin në Kosovë] u futën 
në indeksin e librave të ndaluar 
në Republikën e atëhershme të 
Maqedonisë. U hoqën nga bibliotekat 
e nga listat e lektyrave shkollore 
dhe përfunduan nëpër depo, ku u 
shkatërruan nga lagështira. Gjenerali 
i ushtrisë së vdekur ishte përkthyer 
në maqedonisht që në vitin 1975, por 
më pas Kadareja ishte “shkrimtar i 
rrezikshëm”. 

Ma q edoni a  i sht e  re p ubl i kë 
“satelite” e Beogradit. Shqiptarët ishin 
qytetarë të rendit të dytë. Kjo republikë 
shërbente, siç thuhej, si një “laborator 
për matjen e durimit të shqiptarëve”. 
Represionin që mund ta duronin 
shqiptarët e Maqedonisë, Serbia 
mëtonte ta provonte me shqiptarët e 
Kosovës. 

Sa më shumë sulmohej Kadareja, 
aq më shumë shtoheshin lexuesit e 
veprave të tij, të cilat qarkullonin gati 
si “samizdate” në mesin e mësuesve, 
studentëve dhe nxënësve shqiptarë 
të Maqedonisë. Lexoheshin edhe me 
ngarkesë politike, sepse Kadareja shihej 
më shumë sesa shkrimtar. 

Librat e Kadaresë në g juhën 
maqedonase filluan të përktheheshin 
pas viteve 90-të. 

IV. SHKRIMTARËT 
KUNDËR KADARESË

Veprat dhe shkrimet e Kadaresë janë 
debatuar shpesh edhe në mbledhjet e 
Lidhjes së Shkrimtarëve të Jugosllavisë 
(LSHJ) dhe Lidhjes së Shkrimtarëve të 
Kosovës (LSHK). Shumë shkrimtarë, 
veçanërisht ata serbë, e akuzonin 
Kadarenë si “përkrahës të irredentizmit” 
në Kosovë. Sërish ishte bërë shkas një 
shkrim i Kadaresë. LSHJ, nëpërmjet 
një komunikate, e dënonte shkrimin e 
Kadaresë të botuar në revistën “Drita” 
dhe të lexuar në Radio Tirana.9 

Qëndrimet e Kadaresë shkaktuan 
përçarje edhe brenda Lidhjes së 
Shkrimtarëve të Kosovës. Gazeta 
kroate “Slobodna Dalmacija” (SD) 
informonte se 90 për qind e anëtarëve 
të kësaj shoqate ishin komunistë që 
e dënonin “pamfletin e shkrimtarit 
shqiptar, Ismail Kadare, pasi i ndante 
shkrimtarët e Jugosllavisë në të mirë dhe 
të këqij në raport me shqiptarët”.10 

Kryetari i LSHJ-së, Çiril Zlobec, i 
përkrahu shkrimtarët komunistë. Në 
komunikatën e LSHJ thuhej se shkrimi 
i Kadaresë ishte një “akt irredentist dhe 
sulm kundër pavarësisë dhe sovranitetit 
të Jugosllavisë”.11   

Akuzat kundër Kadaresë vazhduan 
edhe në vitet vijuese. Në një koment të 
Radio Prishtinës kundër Kadaresë, që 
u botua në gazetat jugosllave, thuhej: 
“Kadareja i njohur jo vetëm në RP të 
Shqipërisë, por i pranuar edhe në Europë, 
është njëri nga armiqtë më të përbetuar 
të Jugosllavisë”, pasi nëpërmjet veprës 
Krushqit janë të ngrirë “i përshkruante 
ngjarjet kundërrevolucionare në Kosovë, 
ato të vitit 1981, dhe i quan kryengritje”.12 
Komenti përqendrohet te personazhi i 
9  “Ozračje vzajemnega zavoanja”, Delo, 23 
dhjetor 1985, f. 2.
10  Slobodna Dalmacija, 23 dhjetor 1985, f. 2. 
11  Shih:“Osuda pamfleta”, SD, 23 dhjetor 1985, 
f. 8.
12  SD, 7.7. 1987

ngjashme si të Ismail Kadaresë”,14thuhet 
në koment. 

Në këtë periudhë revista kulturore 
sllovene “Katedra” e intervistoi 
shkrimtarin serb, Vuk Drashkoviqin, 
që flet për Kadarenë me diskursin e 
propagandës serbe dhe i shumëfishonte 
stereotipat për shqiptarët. Sipas tij, 
historia shqiptarët i kujtonte vetëm 
si “plaçkitës, sulmues karvanësh 
tregtare dhe pa kujtime të rëndësishme 
historike”.15 Drashkoviqi ishte njëri 
nga shkrimtarët më të lexuar në ish-
Jugosllavi, veçanërisht romani i tij 
Thikat.16  

Më 24 shkurt të 1989, gazeta SD 
e ribotoi shkrimin e autorit Branko 
Stoshiq nga Beogradi, ku thuhet se 
“shkrimtari më i njohur shqiptar e 
pranon se ekziston drama kosovare, por 
shkaqet i g jen në psikologjinë e popujve 
të Ballkanit që nga koha e Perandorisë 
Osmane”.17 Kadare, sipas autorit, kishte 
thënë se serbët, për shkak të kompleksit 
të inferioritetit, të trashëguar nga 
periudha osmane, shfaqnin shovinizëm 
më agresiv. Përkundër kritikave kundër 
Kadaresë, autor e mbështet porosinë 
e shkrimtarit shqiptar se në Ballkan 
“shovinizmi duhej të flijohej në themelet 
e urës së miqësisë dhe të afrimit”. 18 

Në këtë qark kohor,  qarqet 
shtetërore, diskutonin që Kadarenë 
ta shpallnin “persona non grata” në 
Jugosllavi.19 

Në shkrimin “Fshehtësia e ministrit”, 
i botuar më 3 prill 1989, Kadareja 
sërish quhet “armik i dëshmuar i 
Jugosllavisë”. Shkas ishte intervista e 
tij për “Le Monde Diplomatique”, ku 
kishte folur për shtypjen e shqiptarëve 
në Jugosllavinë tani të shpërbërë. 
Kritikohet edhe gazeta franceze, sepse 
“u jepte hapësirë autorëve që e sulmonin 
Jugosllavinë”. 

“Shqiptarët nuk janë të diskriminuar 
në Jugosllavi. Kosova ka autonomi. 
Shqiptari Sinan Hasani ishte kryetar 
i kryesisë së Jugosllavisë në periudhën 
1986  - 1988”.20   

E njëjta gazetë, më 27 dhjetor të 
1989, shkruan: “Për Ismail Kadarenë 
thuhet se është shkrimtar i shkëlqyer. 
Ai është përkthyer në 30 gjuhë edhe pse 
vjen nga Shqipëria e vogël[...] Para ca 
kohësh ka qenë në Bor, ku gjatë takimit 
me shkrimtarë nga Ballkani ka folur për 
bashkëpunimin e popujve të gadishullit 
dhe u ka kërkuar shkrimtarëve që 
të tejkalojnë “fatin e zi” dhe “forcat e 
errëta”. Tani dëg jojmë se Kadareja e 
ka botuar romanin Koncert në fund të 
dimrit, tepër i zbukuruar me vërejtje 
antijugosllave”. 

14  Slobodna Dalmacija, 7.7.1987. 
15 “Č lovek,  ki se je streznil”,  Katedra, 
Lubjanë, tetor 1987, f. 8-9.
16  Dy librat më të shitur në ish-Jugosllavi 
ishin: Libri mbi Milutinin i Danko Popoviqit, 
ku shqiptarët paraqiten si dhunues të serbëve 
dhe romani Thika i Vuk Drashkoviqit, ku në të 
njëjtin prizëm paraqiten kroatët dhe boshnjakët. 
Drashkoviqi ishte lider nacionalist i Partisë 
Serbe të Ripërtëritjes. Ai punoi si gazetar në 
agjencinë shtetërore të informimit Tanjug. Partia 
e tij e nacionaliste e themeloi një formacion 
vullnetarësh që luftuan në rajonet e ndryshme 
të ish - Jugosllavisë. U shpëtoi disa atentateve të 
Millosheviqit.
17  Branko Stoshiq, “Kako Kadare dijeli narode”, 
SD, 24 shkurt 1989, f.5.
18  Ibid.
19  Slobodan Dukić, “Pokus povezovanja”, Delo, 
29.9.1988, f.6.
20  “Ministrova “Diskecija””, SD, 3 prill 1989, f. 5.
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V. RAPORTET 
E KADARESË ME 
SHKRIMTARËT 

SERBË

Ismail Kadare kishte raporte të 
vështira me shkrimtarët nacionalistë 
serbë. Njëri ndër ta është Miodrag 
Bulatoviq (1930 - 1991), i cili e përkrahu 
politikën e Millosheviqit. 

Autori Slobodan Dukiq, i cili e kishte 
intervistuar Kadarenë për gazetën 
“Delo”, e përshkruan servilizimin e 
Bulatoviqit ndaj Kadaresë.1 

Bulatoviqi ishte pjesë e fushatës 
së egër kundër shkrimtarit Danilo 
Kishit.  “I çmenduri Bule”, sikurse e 
quanin disa shkrimtarë, u bë pjesë e 
fushatës nga dashakeqësia. Në biseda 
me shkrimtarë e pranonte se akuzat 
kundër Kishit ishin të sajuara. Danilo 
Kish e renditi te “qentë policorë”.2 
Bulatoviqi mbajti fjalim të zjarrtë edhe 
në Kongresin e Partisë Socialiste të 
Millosheviqit. Ai tha se ngjyra e kuqe 
1  Slobodan Dukić, “Z gostom iz Albanije”, Delo, 
27.101988, f.15.
2  Fushata kundër veprës Një Varr për Boris 
Davidoviqin të Danilo Kishit ishte nxitur nga 
gazetari Dragolub Goluboviq. Më i zëshmi 
ishte profesori i letërsisë Dragan Jeremiq. I doli 
në mbrojtje Predrag Matvejeviqi. Kritikuesit 
thanë se vepra ishte plagjiat, sepse Kishi kishte 
përdorur dokumente autentike pa përmendur 
burime. Kishi u kundërpërgjigj me librin Leksioni 
i Anatomisë (1978). Sipas tij, kritikuesit vepronin 
prej pozitave antiletrare, nacionaliste dhe 
antisemite. Kishi këta i quajti “qen policorë”. 

e Partisë simbolizonte gjakun serb. 
Për shërbimet ndaj regjimit u zgjodh 
deputet. 

Shkrimtari  Bora Qosiq,  një 
kundërshtar i regjimit të Millosheviqit, 
rrëfen për takimet jodashamirëse me 
Kadarenë.

“Në vitet 90 dhe më pas, disa 
artistë të mëdhenj krijuan raporte të 
çuditshme ndaj meje. Ismail Kadare, 
shkrimtari më i madh në g juhën 
shqipe, g jatë kohë refuzonte të më 
përshëndeste[...] Ai s’e dinte se kurrë 
s’isha përzier në atë që ndodhte në 
Kosovë, as e kisha përkrahur politikën 
e krimit të Millosheviqit. Përkundrazi. 
Kur Kadareja e kuptoi këtë, e ndryshoi 
qëndrimin ndaj meje. Më kujtohet, ishim 
në një vizitë disaditore në Zvicër, ku u 
njohëm, u afruam, madje u bëmë miq. 
Sepse ne dy, mbi të gjitha, jemi vëllezër 
për nga poezia e poetika. Më erdhi 
keq që Kadare më kishte identifikuar 
gabimisht me politikën shkatërrimtare 
të Millosheviqit. Kësi gabimesh ndodhin 
për shkak të mosnjohjes së situatave. Në 
anën tjetër, gjatë jetës sime, kam hyrë në 
konflikte që mbetën pa zgjidhje”.3

Bora Qosiqi pati konf likte pa 
zg jidhje me Peter Handken dhe 
regjisorin Emir Kusturica. Handke e 
promovoi me fanatizëm regjimin e 
Millosheviqit. Madje mbajti fjalim në 
varrimin e tiranit. Regjisori boshnjak (i 
vetëdeklaruar si serb), Emir Kusturica 

3  “Bora Ćosić – intervju”, https://pescanik.net/
bora-cosic-intervju/, 11.8.2017

shoqëri që e dënon krimin hapëron 
drejt përparimit”, kurse “problemi i 
demokracisë, respektimi i lig jeve dhe i 
të drejtave të njeriut është i rëndësishëm 
për Shqipërinë”.6  

Më vonë shtypi jugosllav u fokusua 
tek azili i Kadaresë. Theksohej se “hapi 
i tij ishte vazhdimësi log jike e asaj që 
kishte mbrojtur në veprën e tij”;7 se azili 
i Kadaresë kishte ndikuar fuqishëm 
në zhvillimet politike në vend. Thuhej 
se Kadareja ishte më i kursyer kundër 
pushtetit, por atë “e kishte kritikuar 
nëpërmjet romaneve”.8 

Një seri shkrimesh kundër Kadaresë 
janë botuar edhe në gazetën “Borba” të 
Beogradit, veçanërisht pas vitit 1991. 
U botuan edhe fejtone, veçanërisht 
pasi gazeta u vu nën kontrollin e 
regjimit të Millosheviqit. Njëfarë 
Pavle Xheletoviq e botoi një fejton 
në qershor të vitin 1998 ku shprehet 
urrejtje ndaj Kadaresë dhe kulturës 
shqiptare. Ky autor shkruan: “Kadare 
s’e pati vështirë të afirmohej si shkrimtar 
në vendin ku s’kishte letërsi të zhvilluar”. 
Autori u kundërvihej intervistave dhe 
deklaratave të Kadaresë për Kosovën 
dhënë për mediat e huaja.9  

Për temën Kadareja sipas shtypit 
jugosllav mund të shkruhen shumë 
studime. Shembujt e mësipërm 
na kanë shërbyer për ta ilustruar 
qëndrimin e shtypit jugosllav ndaj 
Kadaresë. Artikujt kundër Kadaresë 
janë me qindra dhe mund të studiohen 
jo vetëm nga studiuesit e letërsisë, 
por edhe nga historianët, sepse e 
paraqesin atmosferën mbizotëruese 
në ish – Jugosllavi, jo vetëm në raport 
me Kadarenë, por edhe me shqiptarët 
në përgjithësi. 

6  “Albanija na redu”, SD, 4 janar 1990, f. 21.
7  “Kadare zatražio azil”, SD, 26 tetor 1990, f. 13.
8  “Albanija ide u svijet”, SD, 4 nëntor 1990, f.11.
9  Мр. Павле Џелетович, “Кобни сулудник”, 
Борба, 2 qershor 1998, f.6.

u bë zëdhënës i politikës shoviniste 
serbe, kurse tani është himnizues i 
Putinit.

VI. AZILI
Shtypi jugosllav ka shkruar edhe 

për qëndrimet e Kadaresë kundër 
sistemit shtetëror në Shqipëri, për 
azilin në Francë dhe deklaratat e tij 
për Kosovën. 

Sipas Zoran Dogramaxhievit, 
Kadareja ishte shkrimtari i parë 
që e kritikonte “Sigurimin”. Autori 
fokusohet te vlerësimi i Kadaresë për 
romanin Thikat të Neshat Tozajt, që 
ishte “kritikë e hapur kundër “Sigurimit” 
që deri atëherë ishte i paprekshëm 
dhe e kontrollonte çdo sferë të jetës në 
Shqipëri”. 

“Vepra e Kadaresë është botuar në 
shumë vende të botës. Ai ka udhëtuar 
shumë. Ka njohur shumë njerëz. 
Veç tjerash, ka folur për takimin me 
Fransoa Miteranin, i cili shkrimtarin 
e sheh si kandidat për çmimin Nobel. 
Pra, ai shkon një hap para politikës 
zyrtare”,4shkruan ky autor.  

Gazeta “Slobodna Dalmacija” e 4 
janarit të vitit 1990 sërish fokusohet 
te botimi i romanit Thikat nga Neshat 
Tozaj, i cili, siç thuhet, “e përshkruan 
policinë sekrete, Sigurimin, që e torturon 
barbarisht një grua të sëmurë mendore 
për ta zbuluar bashkëpunimin e saj me 
shërbimet e huaja sekrete”.5 

Tozaj, thuhet në shkrim, nuk 
përfundoi në burg pasi libri nuk fliste 
për aktualen, por për të kaluarën. Pra, 
për shefat e sigurimit dhe ministrat 
e brendshëm që përfunduan “në 
plehun e historisë”. Gazeta e veçon 
edhe deklaratën e Kadaresë: “Një 

4  Zoran Dogramaxhiev, “Sumrak sigurimija”, SD, 
11 qershor 1989.
5  Slobodna Dalmacija, 4.1.1990.
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 “Helena, Ismaili dhe unë” është 

libër i natyrës së memuareve, i 
fundit i autores tashmë të ndjerë, Meri 
Lalaj, i botuar vetëm pak ditë para ajo 
së të ndërronte jetë. Andaj, ky libër 
është e udhës të shihet dhe të lexohet 
si një amanet, si një porosi e fundit, e 
Meri Lalajt për lexuesin dhe kulturën 
shqiptare. Si i tillë, ia vlen të lexohet qoftë 
edhe si nderim për jetën dhe vullnetin e 
mirë të Meri Lalajt për letërsinë shqipe 
dhe shkrimtarët tanë të rëndësishëm, si 
Ismail Kadare e Lasgush Poradeci, por 
edhe të tjerë emra mjaft të vlershëm, 
për të cilët M. Lalaj foli dhe shkroi me 
dashuri dhe dashamirësi të madhe, që 
nuk gjendet lehtë ndër shqiptarë. 

“Helena, Ismaili dhe unë” është një 
libër mjaft i vlershëm, i mbushur me 
plotë të dhëna biografike, kulturore e 
shoqërore jo vetëm për tre personazhet 
kryesore të kësaj vepre (I. Kadare, 
H. Kadare, M. Lalaj), por edhe për 
një periudhë mjaft të ndjeshme e të 
pazakontë në të cilën jetuan rinia 
shqiptare (mosha e personazheve të 
këtij libri të kujtimeve). Të dhënat na 
flasin për një gjendje të përgjithshme 
groteske, ku jetohej me frikë dhe 
mungesa të mëdha të lirive individuale, 
të paimagjinueshme për ditët e sotme. 
Andaj, këtu është edhe një vlerë e 
fuqishme faktografike e librit të fundit 
të Meri Lalajt, sepse duke na i shpalosur 
kujtimet e saj për shkrimtarin tonë të 
madh Ismail Kadare dhe të shoqen 
e tij, Helenën, mësojmë gjëra mjaft 
interesante edhe për kohën në të 
cilën jetuan, u njohën dhe krijuan 
personazhet e këtij libri.

Libri i Meri Lalajt fillon me kujtimet 
për njohjen e saj me Helena Kadarenë, 
atëbotë Helena Gushin, që në moshën 
dymbëdhjetë vjeçare. Ato u njohën në 
një qendër rehabilitimi mjekësor për 
fëmijë në Pogradec, qytetin e lindjes së 
Merit, ku prindërit e Helenës e kishin 
dërguar vajzën e tyre shëndetligë për 
kurim. Aty fillon miqësia mes dy vajzave 
njomake që më vonë do të bëheshin 
ndër shkrimtaret më të njohura e më të 
respektuara në Shqipëri. Në Pogradec 
ngjizet një miqësi e sinqertë mes dy 
grave shkrimtare, të cilat gjatë gjithë 
jetës do ta trajtonin njëra-tjetrën me 
dashamirësi dhe përkushtim. Këtu fillon 
edhe historia e shkëmbimit të letrave të 
gjata mes tyre. 

Më pas në këtë libër memuaresh, 
Meri Lalaj na rrëfen se si u njohën 
Ismail Kadare me Helenën, vajzën më 
të bukur të gjeneratës dhe shkrimtaren 
e talentuar, të cilin tashmë e vlerësonin 
shumë vetë për talentin dhe kulturën 
e saj të shkrimit. Meri Lalaj i kujton 
takimet e tyre të fshehta, mënyrën se 
si ata i flisnin njëri-tjetrën dhe krejt 
ecejaket e një lidhje dashurore që do 
të kulmonte me një martesë që do ta 
shndërronte çiftin Kadare në një nga 
çiftet më të veçanta të letërsisë së 
përbotshme. 

Të dhënat për mënyrën se si Ismail 
Kadare dhe Helena Gushi i linin 
takimet, pengesat në dashurinë e tyre, 
të fshehtat që i mbanin nga rrethi 
familjar, që në fillim e kishte të vështirë 
ta pranonte një lidhje mes tyre, Meri 
Lalaj i përshkruan me një pedanteri dhe 
me një stil të veçantë, sa që na duket se 

jemi duke lexuar një roman dhe jo një 
libër memuaristik. Pra, kemi të bëjmë 
me një stil të bukur shkrimi dhe me një 
autore të kultivuar e mjaft mjeshtërore, 
siç ishte tashmë e ndjera Meri Lalaj. Ajo 
këtu na shpalos gjëra që më siguri i dinte 
vetëm ajo dhe po të mos e shkruante 
këtë libër, këto të dhëna ndoshta nuk 
do të shkruheshin asnjëherë. Andaj, 
këtu qëndron vlera faktografike e 
dokumentuese e këtij libri, meqë mund 
t’iu shërbejë jashtëzakonisht shumë 
biografëve të ardhshëm të Ismail 
Kadaresë dhe Helena Kadaresë. Janë të 
dhëna të begata për studiues vendorë 
e të huaj, që do të kishin interesim ta 

trajtonin edhe jetën e Kadaresë, fillet 
e veprimtarisë së tij në gazetën letrare 
“Drita”, shoqërimet e tij me shkrimtarë, 
afërsitë mes krijuesve të kohës, dhe 
shumë gjëra që e përplotësojnë figurën 
e Ismail Kadaresë edhe përtej veprës së 
tij letrare. 

Te libri “Helena, Ismaili dhe unë” nuk 
ka se si të mos mungonte Kosova dhe 
Lasgush Poradeci, tema e çështje aq 
shumë të dashura e të përbrendësuara 
për shkrimtaren Meri Lalaj. Ajo na flet 
për ndjesitë e saj në raport me Kosovën, 
luftën e fundit dhe refugjatët që kishin 
ardhur në Shqipëri gjatë vitit 1999. 
Po ashtu, na përshkruan bisedat me 

Kadarenë në këtë kohë për Kosovën 
dhe luftën e saj, ndihmën që shkrimtari 
i madh i bëri çështjes së Kosovës në 
arenën ndërkombëtare, takimet e tij të 
pandërprera me njerëz të fuqishëm në 
Francë e gjetiu dhe telefonatat e tij të 
pandërprera me evropianë të mëdhenj 
për t’i dalë në ndihmë vëllezërve të tij të 
një gjaku në Kosovë, që po e përjetonin 
plojën dhe tmerret e një lufte që do ta 
sillte lirinë e shumëpritur për Kosovën 
dhe do ta krijonte shtetin e dytë të 
shqiptarëve në Ballkan. 

Po ashtu, në këtë libër memuaristik, 
Meri Lalaj na i shpalos kujtimet e saj 
për raportet mes Ismail Kadaresë 
dhe Lasgush Poradecit, bisedat që 
ata kishin dhe respektin e ndërsjellë 
mes dy shkrimtarëve madhorë të 
letërsisë shqipe. Kadare interesohet 
gjithnjë për Lasgushin, e pyeste Meri 
Lalajn vazhdimisht për të, e vlerësonte 
jashtëzakonisht veprën e tij. Të njëjtin 
vlerësim për Kadarenë e kishte edhe 
Lasgushi, i cili, sipas Merit, në një takim 
shkrimtarësh kishte thënë për Kadarenë 
se “ky djalë do ta lartësojë letërsinë 
shqipe në botë”. Këto fjalë i kishte 
thënë Lasgushi, sipas M. Lalaj, për 
Kadarenë e ri, i cili ishte në vitet e para 
të krijimtarisë së tij letrare. Kjo na jep 
të kuptojmë se shkrimtarët e mëdhenj 
dinë ta vlerësojnë mirëfilli punën dhe 
cilësinë e shkrimtarit tjetër, qoftë ai më 
i ri apo më i moshuar. 

“Helena, Ismaili dhe unë” përfundon 
me kujtimin e autores Meri Lalaj nga 
vizitat që i bën në libraritë e qyteteve 
të mëdha evropiane, në të cilat e 
sheh kudo veprën e Ismail Kadarenë. 
Prania e veprave të tij në të gjitha 
këto librari të mëdha për M. Lalaj 
është prani e Shqipërisë në çdo cep të 
Evropës. Nga një prani e tillë e veprës 
së shkrimtarit tonë në botë, Meri Lalaj 
e cilëson Ismail Kadarenë  si Shqipëri të 
kudondodhshme, si Shqipëri me vete.  

Rëndësi të madhe në këtë libër kanë 
edhe fotografitë e kohëve të ndryshme 
të personazheve të librit të Lalajt, si dhe 
letrat e shkruara me dorë gjatë viteve të 
ndryshme që jepen në fund të këtij libri 
memuaresh. 

Lexuesit të sotëm të letërsisë dhe 
dashamirësit të kulturës shqiptare i 
mbetet ta lexojë këtë libër mjaft të 
vlershëm dhe ta përjetojë si një fotografi 
të bukur e të realizuar shpirtërisht nga 
një njeri i këndshëm dhe i sinqertë, siç 
ishte Meri Lalaj. 

Memuaristika 
e bukur

e Meri Lalajt
Nga Adil Olluri
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Nana dhe përjetësia
 Thuhet se njeriu nuk mundet me e shly 

kurrë borxhin që i ka nanës, përveçse nëse 
ajo bahet skllave e dikujt dhe i biri apo e 
bija i rikthen lirinë, gjendjen në të cilën 
lindim. Duke qenë se sot kjo shlyerje nuk 
është e mundur, atëherë autori ban nji 
tjetër përpjekje: kërkon me e çliru nanën 
prej përkohësisë fizike, pra prej harresës, 
duke e kalu në këtë mënyrë në mbretërinë e 
artit, gja që dëshmon vullnetin dhe ëndrrën 
që pret përmbushje.

Duke citu Bradley-n, Borges-i 
perifrazon: “[...] një nga ndikimet e poezisë 
do të duhej të ishte ky: të na krijonte 
përshtypjen se po na kujton diçka të 
harruar, dhe jo të na zbulojë një gjë të re.”

Këtë lloj mendimi dhe ndjesie provova 
te disa prej pikturava të Peqinit. Thjeshtësia 
depërtuese si te subjekti ashtu dhe te forma 
më thotë diçka, domethanë më kujton diçka.

Të renë (new) le t’ia lëmë teknologjisë 
dhe industrisë. Ma shumë se sa me na 
magjepsë apo me na rrëmby mendjen 
(teknologjia), nji vepër arti duhet me na 
thanë e me na kujtu diçka që vështirë me 
u shprehë me fjalë, diçka  që e tejkalon 
përvojën, diçka që na ban me u kujtu se 
njeriu është ma shumë se nji kafshë politike 
apo ekonomike, pse jo edhe ma shumë 
se homo aestheticus.  

Magjikja e 
njË udhëtimi

nga Edison Çeraj

Cikli i fundit me piktura i skulptorit 
Artan Peqini, nën shënjuesin “Përtej 

kohës”,  është nji arrati pa zhurmë nga 
habitati, ose nga siguria. Pa zhurmë e bujë 
sepse nuk është nji arrati për hir të arratisë, 
por për hir të kërkimit, për ta njohur ma 
shumë veten duke dalë prej habitatit, për 
me dëshmu në këtë mënyrë se habitati 
është vetë udhëtimi, dhe kur udhëtojmë 
gjejmë, gjejmë gjithmonë atë që na thotë 
diçka.

Nëse në rastin e skulpturës në 
hapësirë, asaj të piedestalit dhe  sheshit, 
autorit i duhet me ba “historianin”, ose 
të angazhuarin në emër të shoqërisë, me 
rastin e këtij cikli me piktura autori ban 
“narratorin”, i cili është i çliruar nga çdo lloj 
norme apo konvencioni që është i detyruar 
me zbatu i angazhuari.

Te eseja “Narratori”, Benjamin-i thotë 
se përralla, “me perzonazhin e njeriut që 
largohet nga shtëpia për të mësuar se çka 
është frika, na tregon se gjërat të cilave u 
druhemi janë të depërtueshme”. Thuhet 
se ajo që na duhet ndodhet matanë frikës.

Për sa i takon stilit apo frymës estetike, 
mundena me thanë se është sendërtu 
nji gjuhë/narrativë e cila përputhet me 
autorin, që nuk të ndërlidh me dikë 
tjetër, gja që do ta reduktonte autorin në 
përkthyes, ose në nji fatkeq që nuk çlirohet 
dot prej magjisë së ndikimit. Është nji tjetër 
magji së cilës i është dorëzu pa kushte 
autori: ajo e udhëtimit, gja që e thekson 
qysh te nëntitulli i ekspozitës: “udhëtimi 
magjik”. Pra, në këtë rast kemi krijim, jo 
përkthim.

Në fakt, ka gjithmonë diçka të veçantë, 
deri në kufij misteri, kur nji autor që është 
marrë vazhdimisht me nji gjini/medium 
kalon “papritur” drejt nji gjinie tjetër. Por, 
në këtë rast ka diçka ma shumë se kaq, 
sepse vlera e pikturës së Peqinit është e 
vetvetishme, jo e përftuar falë ndërrimit të 
habitatit, nga skulptura te piktura.

Ka diçka prej pikturës metafizike 
te Artan Peqini, por ky është vetëm nji 
tis, nji element i pasurisë semantike që 
pulson butë, por bindshëm. Personazhet 
dhe vendet që banojnë pikturat e tij janë 
kryesisht të afërm e miq në situata të 
përditshme, larg angazhimit, profesionit 
apo misionit. Ata rrinë shpengueshëm, 
çlirët, pa marrë kurrfarë poze, duke iu 
nënshtru  forcës së pashmangshme të 
gravitetit, por edhe duke dalë paqësisht 
nga ritmi i kohës kalendarike. Duken sikur 
i janë pjesë e njimomentumi të papritur. 
Autori nuk i sjell ata siç janë, por ashtu 
siç duan të jenë, të lirë, të gatshëm për 
të përballur fatin. Ata ngjajnë stoikë, dhe 
si të tillë mundohen me u ndie mirë e të 
plotësuar, pavarësisht kthesave të fatit. 
Ashtu si personazhet e Hopper-it apo ata të 
Hockney-t, nuk ankohen, as nuk rebelohen, 
por sikur po mendojnë dhe meditojnë para 
kryerjes së nji veprimi.
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 I dashur  Moikom,
Kur lexoja librin tënd “Deti Kanibal” 

dhe përnjëherë pas tij “Plagosja e 
kujtesës”, të shkrova që vargjet e tyre 
po i shijoja shumë, nga pak çdo ditë, me 
gllënjka-vargje, njëlloj siç shijohet një 
verë e çmuar. Ashtu siç i lexoj përherë 
vargjet e tua, dehem lehtë me to, 
ndonëse bëj kujdes të mos lexoj njëherit 
më tepër se 20 - 30 syresh (marrëzi bën 
njeriu shumë i dehur) dhe ngjitem në 
të tjera lartësi të ekzitencës, në të tjera 
dimensione sipërane që kozmosi yt 
poetik përmban. Por nuk po të shkruaj 
për to. 

Nuk po të shkruaj për romanin e Julia 
Kristevës “Meurtre à Byzance » që më 
sygjerove ta lexoj, pasi të ishte kujtuar 
kur lexove novelën time « Pa zemër në 
kraharor » dhe më shkrove: U zhyta në 
leximin marramendës i zotëruar nga idea 
e  udhëtimit a fluturimit në një shumësi 
labirintesh, Mira, nuk është tregim, 
por shpalosje, më shumë një bërthamë 
romani, një fantazmagori spanjolle dhe e 
botës prekolumbiane, një prerje rrathësh 
e realiteteve dhe mitologjive. Teksti yt 
letrar është gjithashtu një ekzotikë dhe 
shqetësim universal! Dhe ditë më pas 
kur po kuroheshe në Greqi, më dërgove 
tekstin: MJEKË,MJEKË ... PA ZEMËR 
NË KRAHAROR!  Teksti yt! Të jesh “një 
trëndafil pa kopësht” Të pish mijëra   
dolli pilque-pijen e bardhë te actekëve. 
Në vend të vrisnin Frida Kahlo-n, vranë 
Trockin! Ah, kafka e madhe prej sheqeri 
e Fuentes! Ah,guri mistik i   jadës!Ah, 
QUETZALCOATL-I, Gjarpëri me  pendë 
!Të jesh rishtarja e Erosit të actekëve-duke 
mos qenë! Teatër kukullash druri që bëhen 
fëmijë prej mishi dhe gjaku të Colodit 
të jashtëzakonshëm -sepse   Buratinoja 
është vëllai i vërtetë i Lizës në botën e 
çudirave. Gjatë qëndrimit në Greqi një 
ditë shkova në Eleusina, tek tempujt e 
riteve të Demetrës, të Persefonit, të Kores 
dhe të Teleforit, të mistereve eulisiane-
aty ishte një shpellë,e mbiquajtur si e 
Plutonit,ku dikur kishte g jarpërinj të 
shenjtë si hyjni të nëntokës, ktonike-
vëllezër virtualë te Gjarpërit me pendë 
të actekëve. Aty përjetova disa çaste plot 
dhimbje,mbase tëre amëshimin-sepse 
kjo shpellë konsiderohej si porta e Hadit. 
Nuk po të shkruaj  për Borges-in, 
mjeshtrin tonë, plakun dinak që 
te “Shifra” thotë se ai që po i lexon 
fjalët e mia, po i shpik ato, dhe as për 
komentet tona për vërtetësinë e këtyre 
fjalëve, ngase jetojmë në një të vetme 
botë; as për “ Pierre Menard-in” e tij 
dhe përgjigjen time letrare ndaj ftesës- 
hamendësim të Borges-it për një Pierre 
Menard të Dytë, kur thura tregimin “ 
Pierre Menard-i i dytë, autori i Kishotit” 
me mendje te ti. Sepse je ndër të paktët 
që mund ta shijojë tregimin tim, 
pasi, mbi të gjitha, njihje “ në majë të 
gishtave” atë që pat shkruar Borges-i, 
dhe se ai tregim të pëlqente përmbi 
gjithë të tjerët e shkruar prej tij. Sepse do 
ta shijoje si askush sidomos palimsestin 
e Cervantes-it që imagjinova, ti që e ke 
palimsestin specialitetin tënd. Dhe më 
shkrove: E dashur MM/ Mos më thuaj 
se gërma e dyfishtë MM nuk lidhet me 
Menard-in e Borges-it/ Për të zhvarrosur 
dhe ringjallur ato Troja/ Sapo e lexova 
tregimin tënd në Milosao./ Habitërisht 
më tingëlloi si Pierre Menard-i i Tretë/ Po 

Pierre Menard-i i Katërt?/ Po i njëmijti?/ 
Po Pierre Menard-i zero?

Nuk po të shkruaj për kartolinën që 
Xhevo Spahiu të solli nga Parisi dhe që 
mbante në frëngjisht dy vargjet e tua, 
foton e së cilës ma dërgove: ishte një 
mol i bardhë përmbi të kaltrën e detit 
me një far në horizont. Dhe vargjet e tua 
gdhendur me kripë të bardhë përmbi 
hapësirën e kaltër. Të shkrova: vargjet 
e tua mbajnë në krahë pluhur dritëhëne.

As për librin tënd “Eshtra Zodiaku” 
nuk po të shkruaj, ku ndodhet një poezi 
që ma ke kushtuar mua, vargjet e të cilit 
kanë absolutisht atributin që të nxjerrin 
nga çdo lloj gjendje e keqe ku mund 
të ndodhesh, dhe të bëjnë të ndihesh 
mirë, në një botë me ngjyra, përtej këtij 
realitetit të pashije të çdo dite...

Nuk po të shkruaj për Ernesto 
Sabaton, shkrimtarin e madh të botës, 
shkrimtarin tonë më të madh të të gjitha 
kohërave, shkrimtarin që, ashtu si ne, ka 
stërgjysh Skënderbeun. Më kujtohen 
shpesh bisedat e vyera me të kur erdhi 
atë fundprill të vititi 1996 në Tiranë 
për të marrë çmimin letrar që i kishim 
përgatitur ne të gjithë, me Fondacionin 
Velija në krye. I kemi përmendur shpesh 
ne të dy  fjalët e tij, amanetin e së ëmës  
arbëreshe, dëshirën përvëlonjëse të 
princit të letrave argjentinase për 
të mos ikur nga kjo botë pa parë 
malet e Shqipërisë... Dhe përkrenarja 
e Skënderbeut në shkrimëtoren e 
Sabatos ne Santos Lugares, dhe lulja  
supernatyraliste që pikturoi përmbi 

një pecetë letre dhe na i la si kujtim një 
muzg në dhomën e verërave të restorant 
Piazza-s...

Nuk po të shkruaj as për Lukianin nga 
Samosata, rehtorin e shekullit të II, i cili 
shfaqet në tregimin tim “Pasqyrat”, për 
pasqyrën që mundi të këqyrte në hënë. 
Më shkrove se konsiderohej si Volteri i 
Antikitetit, se e kishe përmendur shpesh 
në krijimet e tua dhe, pasi komentuam 
gjatë librin e tij që porsa kisha lexuar “ 
Histori të vërteta”, më dërgove tregimin 
tënd të gjatë dhe të mrekullueshëm mbi 
Aleksandrin e rremë, të frymëzuar  prej 
një subjekti të Lukianit nga Samosata. 
Ishte koha kur kisha lexuar dy tregimet 
e tua po aq të pazakonta e magjike “ 
Enigma e Napolit” dhe “ Andrea Manesi”.

Nuk dua të ndalem as te labirintet, 
të gjitha labirintet që kemi zënë 
ngoje gjatë komenteve tona pa fund. 
Veçanërisht labirinti i Drakulës në 
Budapest në tregimin tim te “Flutura 
mes gjinjve”, për të cilin më shkrove: 
E dashur Mira, brenda Mirës është 
labirinti i dyfishtë, i paraardhësve dhe 
pasardhësve të tu- mijëra nga e kaluara 
dhe miljona nga e ardhmja. Tregimi yt 
për labirintin më kujtoi metaforën e futjes 
në një Perpetuum Mobile të një thriller-i.
Kam kaluar shumë netë në Budapest dhe 
kam shkruar: “ …I mësova tërë Drakulat 
të jenë vegjetarianë…”  

Së fundi, nuk po të shkruaj as për 
Teutën e Ilirisë, bisedat tona ndër vite 
për të, dhe as për misterin, vagullinë, 
mjergullën e dendur që mbulon 

vdekjen e saj, ku hodha spirancën e 
lëndës që ngjizi kozmosin e “ Mallkimi 
i priftëreshave të Ilirisë; pikërisht në një 
vargun tënd që hamendsonte vetvrasjen 
e saj, kthimin në re… Ah, shpirti hyjnor 
Teutës, i çliruar nga njerëzorja, prijësi i 
Ilirisë kohërave të pafundme.

Po të shkruaj në të vërtetë për 
PSALMET. Jo ato të Davidit, Psalmet 
e tua, për liturgjinë tënde poetike, 
këngët e Biblës së shpirtit tënd. Janë të 
magjishme, janë të jashtëzakonshme. I 
lexoj dhe i rilexoj duke mbajtur frymën, 
duke i dëgjuar herë në hebraishten 
parake të ëndrrës, herë të shoqëruara 
me muzikën e një instrumenti të lashtë 
me korda, që kohërat moderne ia kanë 
fshirë emrin. Më mbrojnë, më lartësojnë, 
më rrëfejnë udhën  sipërane...  

Psalmi 153. O, Fjalë e vërtitshme mes 
hapësirave, që je Trandafil i Erërave!/
Pse mermeri i skalit heronjtë e vrarë mes 
baltës?/Ah, përfytyrimet janë kafshët, 
që poeti i pjell në kopështin zoologjik 
të metaforave!/Gjaku ikën si zvarranik 
i lashtë, i kuq në shkretëtirën blu!/Dhe 
dëbora na mbështjell si qëndisje baroke 
dantellash bërë nga gishtat e magjishëm të 
ajrit!/O, gramatika memece e pasqyrave!/
Pse fytyrën e Arkilokut e kam maskë dhe 
kam mbi supe një pelerinë anemonash 
dhe kristalesh?/O, drita të pagjumësisë 
hyjnore!/Këta semaforë janë piktura 
dadaiste, ose janë epikriza e sëmundjeve 
të mia për mjekët e kozmosit!/Dhe qivuri 
prej Hëne e ka mbyllur brenda qytetin/
Me lopata gjethesh e hedh dheun e dritës 
mbi varrin e imazhit tim!/Mes sendeve 
të pavdekshme pse isha ( jam) kaq i 
vdekshëm?

I dashur Moikom, ky është një sistem 
i ri planetar i shkrimësisë, me figura 
letrare të pangjashme me asnjë figurë 
letrare të njohur më parë. I quajnë si 
krahasime, metafora, metonimi... Por 
në të vërtetë janë diçka tjetër, diçka 
thellësisht e tjetërllojtë, e fuqishme 
si gjaku, e prushtë dhe tronditëse si 
ndjenja. Sistemi yt. Janë figura gjeniale, 
pse janë të pamundura, nuk ekzistojnë 
as në realitetin e jashtëndrrës, as në 
imagjinatën njerëzore, por kur i dëgjon 
në gjuhën e shenjtë aramaike apo 
shqipe, imagjinata vetë, prej magjepsjes, 
pjell një imagjinatë të përshtatshme për 
t’i asimiluar dhe shijuar. Dhe atëherë 
ndjesitë njerëzore i kapërcejnë kufijtë që 
njohim dhe krijojnë ekstaza ndjenjash 
dhe ndjesish, të ngjashme me ato të 
perëndive... 

In Memoriam 
për 

Moikom 
Zeqon

nga Mira Meksi
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B.Q: Kësaj radhe ju keni ardhur 

në Shqipëri me një projekt ku keni 
ndërmjetësuar për t’i dhuruar 
Universitetit të Arteve të Tiranës mbi 
1600 partitura origjinale, katalogun e 
plotë të Shtëpisë Botuese prestigjioze 
Henle Publishers. Gjithashtu, keni 
dhënë një shfaqje celebruese të 
60-vjetorit të liceut artistik dhe master-
class-et pranë UART. 

Çfarë rëndësie mbartin për ju këto 
projekte që lidhen me Shqipërinë dhe 
për të cilat ju keni ndërprerë agjendën 
tuaj të ngarkuar?

R.T.: Sjellja e katalogut të plotë 
të shtëpisë botuese Henle Verlag në 
Universitetin e Arteve ishte për mua 
një kërkim shpirtëror, i realizuar me 
binden time të plotë për rëndësinë e 
vet. Kjo bibliotekë mbledh brezat e së 
shkuarës, që në kërkim të së vërtetës 
bënin gjithçka që ishte e mundur në 
kushtet e tyre. 

Gjithashtu, ajo mbledh bashkë edhe 
brezat e tanishëm që rriten në një “fast 
food society” dhe kanë kaq shumë 
informacion të pafiltruar përpara 
tyre. Nëpërmjet kësaj biblioteke atyre 
u jepet mundësia të kenë thellësisht 
hyrje në libra që janë të mbistudiuar 
dhe përfaqësojnë ekzaktësisht nivelin 
më të mirë botëror. Së fundi, ajo është 
edhe për brezat e së ardhmes, të cilëve 
u jepet mundësia të studiojnë të 
shkuarën thellësisht dhe përmes një 
lidhjeje të fortë shpirtërore. 

Si një djalë i lindur në Tiranë dhe një 
violinist në karrierë, kam pyetur veten 
se çfarë mund t’i sillja unë vendit tim? 
Tashmë që biblioteka është në Tiranë 
ndihem shumë i lumtur dhe i jam 
falenderues Nadjas dhe familjes Henle. 

B.Q: Çfarë pjese zë Shqipëria në 
identitetin tuaj, duke pasur parasysh 
që jeni larguar në moshën 12 vjeçare 
prej saj dhe keni vijuar në Gjermani 
studimet dhe më pas karrierën 
tuaj artistike? A ka pasur diferenca 
privilegji mes vendasve krahasimisht 
me ty si student shqiptar, mund të 
ndani me ne disa nga sfidat me të cilat 
jeni përballur si i huaj në një ambient 
akademik konservator?

R.T.: Muzika nuk ka dhe nuk njeh 
kufij! Unë e kam kaluar një pjesë të 
fëmijërisë sime në një sistem politik të 
ashpër, pa liri dhe mundësi të zhvillimit 
të lirë artistik. Duke qenë se erdha në 
Gjermani që në moshë të re, fillova të 
kuptoj se tek ne sistemi e mbizotëronte 
shpirtin e lirë dhe për rrjedhojë, ky 
sistem nuk ishte zgjidhja e vërtetë. Ky 
ishte një ndryshim në jetën time si një 
djalë i ri, por sfida të llojeve të tjera nuk 
kam përjetuar. 

B.Q: Në të shkuarën ka ekzistuar 
një koncept të ngulitur në lidhje me 
rolin kultivues të artit dhe në veçanti 
të muzikës tek njeriu, duke nënvizuar 
rolin e artit si humanizues, si edukim të 
ndjenjave që na bën më të mirë. 

Në epokën moderne është vënë 
shpesh në pikëpyetje ky rol, duke 

theksuar rolin e artit si formë e pastër, 
si estetikë në vetvete. (Kujtoj këtu për 
shembull Nabokovin, i cili tek “Lolita” 
përdor klishenë e forcës morale të 
artit, duke e përdorur në një situatë 
krejt të përmbysur, shqetësuese dhe 
parodizuese njëherësh. 

Mes këtyre dy ekstremeve, ku 
qëndron mendimi juaj për rolin e 
muzikës në formimin e njeriut?

R.T.: Muzika mund të shkaktojë si 
ndjenja pozitive, ashtu edhe negative, 
pasi ajo është shumë e fuqishme për 
psikën njerëzore. Përgjatë zhvillimit 
të personalitetit të individit muzika 
ka një influencë pozitive. Fuqia dhe 
aftësia shëruese e muzikës lidhet me 
gjuhën e saj universale, me të ngjallurit 
e ndjenjave, por po për këtë arsye 
mund edhe të përdoret për synime të 
caktuara. 

B.Q: Në sot jetojmë në kohën e 
superspektaklit, të patetikës televizive 
dhe të artit të konsumit. Simulacra 
e J. Baudrillard është duke njohur 
pikën e vetë më të lartë, duke e krijuar 
realiltetin përmes virtuales dhe jo e 
anasjellta. Ka një mendim sipas të cilit 
muzika e qytetërimeve në dekadencën 
e tyre bëhet gjithmonë e më kaotike, e 
zhurmshme, jo estetike. 

E. Jelinek thotë se çdo ditë një 
pjesë muzikore, një poezi vdes, pasi 
nuk e justifikon veten e saj në kohën 
ku ne jetojmë dhe se shumë gjëra që 
i kemi menduar si të përjetshme, janë 
duke vdekur. Në këtë epokë të rënies 
së interesit të të rinjve për muzikën 
klasike, çfarë mund të bëjë artisti 
për të mbajtur gjallë pasionin për të? 
Ndoshta tërheqja e një audience të re, 
kam parasysh që në vende si Japonia, 
SHBA-të, ka një interes “genuine” për 
muzikën klasike? 

Si e shikoni Shqipërinë në raport me 
audiencën e mërzitur dhe të plakur të 
kontinentit të vjetër dhe të audiencës 
së re dhe kurioze?

R.T.: Në pyetjen tuaj më interesojnë 
në veçanti dy fjalë: “spektakli” dhe 
“respekti”. Respekti lidhet me të 
shikuarin prapa, është një konsideratë 
e lartë. Respekti presupozon një pamje 
të distancuar, një pathos të distancës. 

Sot ai i ka lënë vendin një shfaqjeje 
pa distancë, që është karakteristikë e 
spektaklit! Spektakli është një vështrim 
soditës, të cilit i mungon konsiderata 
dhe respekti i distancuar. 

VIOLINISTI RUDENS TURKU:
“Liria e brendshme vjen 

vetëm nga kuptimi i thellë 
i mesazhit muzikor dhe 

formës së veprës” - 
Bisedoi Belfjore Qose

Rudens Turku (Tiranë, 1978) ka kryer studimet e larta për violinë në Universitetin e Muzikës dhe 
Teatrit në Mynih në klasën e violinistes me famë botërore Ana Chumachenko. Ai ka marrë impulse 
të rëndësishme artiistike nga ikona të muzikës klasike si Neeme Järvi, Ida Hendel, Lord Yehudi 
Menuhin, Denes Zsigmondy, Isabelle Faust, Sir Colin Davies, Lorin Maazel, Kryzstrof Penderecki, të 
cilët pasuruan më gjerë jetën e tij artistike. 

Aktivitetet koncertale ndërkombëtare e çojnë Turkun rregullisht në sallat e njohura të koncerteve 
botërore si Ëingmore Hall në Londër, Herkulessal në Mynih, Mozarteum Salzburg, salla e madhe e 
Filarmonisë të Mynihut, CAMI Hall në Nju Jork dhe Festpielhaus Baden Baden etj. Ai është i ftuar 
rregullisht në festivale të rëndësishme të muzikës klasikë në SHBA-të, Francë, Angli, Itali, Zvicër, 
Gjermani, ndër të tjera edhe në festivale si Rheingau Musikfestival, Davos Festival, Kronberg Academy 
etj. Rudens Turku është ftuar nga shteti gjerman të luajë për presidentin Bill Clinton në kuadër të 
inaugurimit të hapjes së Brandenburger Tor në Berlin në vitin 2000. 

R. Turku ka interpretuar në Europë, Amerikë, Japoni, Kinë, Taiëan me orkestra të njohura si 
Münchner Symphoniker, Ëürttembergische Kammerorchester Heilbronn, Jena Philarmoniker, 
Münchner Kammerorchester, Orchestra di Padova e del Veneto, Capella Istropolitana, 
Symphonieorchester Vorarlberg etj. Ka punuar me dirigjentë të njohur si Clemens Schuldt, Gerard 
Korsten, Nicholas Milton, Ariel Zuckermann etj. 

Rudens Turku është themelues dhe drejtor artistik i festivalit Starnberger Musiktage (që nga viti 
2000 në Gjemani), Musiktage der Olympiaregion Seefeld (që nga viti 2008 në Austri) dhe Musiktage 
Flims (që nga viti 2020 në Zvicër). Mbi 230 studentë dhe mbi 20 profesorë nga vende të ndryshme të 
botës ndajnë idetë dhe pasionin artistik brenda këtyre festivaleve. 

Turku është profesor në universitetin shtetëror në Austri dhe në Academia Perosi në Itali. 
Mësimdhënia për të është shumë e rëndësishme për të. 

Në vitin 2013 R. Turku u nderua me çmimin më të rëndësishëm të kulturës së distriktit Starnberg 
në Bavari, Gjermani. Publikimet e tij disktografike (CD) nga shtëpi të ndryshme muzikore si Prospero 
Classical, Musikproduksion Dabringhaus dhe Grimm, Öhms Classics si dhe Avie Records kanë marrë 
nominime dhe çmime të larta si Supersonic Aëard, çmimi i kritikës gjermane Gramophon, Opus 
Klassik etj.
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Çështja është se çfarë kërkojmë ne si 

publik, çfarë kërkon publiku shqiptar? 
Respektin për artin e vërtetë, respektin 
për punën e thelluar apo spektaklin e 
drejtuar nën regjinë e google screen?

B.Q: Artisti gjendet gjithnjë i dyzuar 
midis traditës, respektit dhe venerimit 
të saj dhe nevojës për të dëshmuar 
origjinalitetin e tij, për të lënë gjurmën 
e tij. Si interpretues, ju mendoni se 
“liria” juaj është e kufizuar? Sa është 
Rudensi dhe sa tradita, kur ju luani në 
violinë?

R.T.: Përpjekjet për të folur me 
veten në mënyrë që të depërtoj në 
thelbin e asaj që po bëj, i udhëhequr 
nga reflektimi dhe pyetja se çfarë është 
në të vërtetë procesi i punës, çfarë 
kërkon kompozitori – këto janë për 
mua thelbësore. Partitura që ne kemi 
përpara është në perceptim pa kufij.  

Respekti për rezultatin është 
parësor. Liria e brendshme vjen vetëm 
nga një kuptim i thellë i mesazhit 
muzikor dhe formës së veprës. Vetëm 
pasi e ke kuptuar me të vërtetë një 
vepër, mund të arrish lirinë e nevojshme 
shpirtërore dhe intelektuale. Dhe kjo 
liri nuk ka asnjë lidhje me lirinë e të 
mosditurve ose të zhurmuesve, e cila 
kufizohet kryesisht tek interpretuesi 
dhe e bën atë të jetë në skenë më i 
rëndësishëm se muzika. 

Mënyra më e mirë për të shpjeguar 
këtë proces pune dhe të menduari 

është përdorimi i muzikës së 
Beethoven-it, Bach-ut. Vetëm kur 
dikush i nënshtrohet rregullave, ai njeh 
sekretet e muzikës së tij dhe fiton lirinë 
brenda ketyre rregullave.

B.Q: Ju jepni mësim në Universitetin 
Stella Vorarlberg në Austri dhe 
në Akademinë Perosi në Itali dhe 
gjithashtu keni dhënë dhe vazhdoni 
të jepni master-classe-e në tërë botën. 
Mendoj se ka një raport të veçantë të 
muzikantit me mësimdhënien. 

Për shembull, më kujtohet romani 
“Loja e rruazave prej qelqi”, ku Herman 
Hesse i jep muzikës rolin e epërm të 
përvojës shpirtërore dhe diturake. 
Mjeshtri i muzikës është figura më 
ndikuese në edukimin kastalez. 
Takimet e fëmijës Kneht me mjeshtrin e 
muzikës, luajtja e fugave me të, janë me 
edukative se tërë mësimet mekanike, 
ashtu si fëmijës tërë qyteti i dukej në 
festë pas takimit me mjeshtrin. Ajo çka 
është më e rëndësishme është se flitet 
për “harenë”, të cilës duhet t’i shërbejë 
edhe dija, urtësia njerëzore. “Në 
fundin e jetës së vet ky burrë (mjeshtri 
i muzikës) e kishte virtytin e haresë në 
një masë të tillë, saqë rrezatohej nga ai 
si drita nga një diell dhe u përcillej të 
gjithëve si dashamirësi, si gëzim jete, 
si gjendje e mirë shpirtërore, si besim 
e siguri dhe rrezatohej më tej nga tërë 
ata që e kishin përthithur mirëfilli 
shkëlqimin e saj. [...] Synimi më i lartë 
dhe më fisnik për mua dhe mjaft të 

tjerë është të arrijmë këtë hare. Kjo 
hare s’është as kotësi as vetëkënaqësi, 
ajo është aftësi njohëse dhe dashuri në 
shkallën më të lartë, është pohim i çdo 
realiteti...” 

Ju thoni Rudens se mësimdhënia 
është e rëndësishme për ju, çfarë bëni 
ju konkretisht për të rinjtë?

R.T.: Mësimdhënia për mua është 
shumë e rëndësishme, pasi ndjej 
dëshirën që të përcjell diçka nga ajo që 
kam mundur të përjetoj vetë. Unë jam 
i interesuar edhe për të mbështetur 
studentët në formimin e personalitetit 
dhe individualitetit të tyre, në një 
mënyrë specifike sipas individualitetit 
dhe prirjeve të tyre, por edhe të 
zhdërvjellët njëherësh. 

Disa nga veprimtaritë e mia lidhen 
pikërisht me forma me anë të të 
cilave mund të mbështesim të rinjtë. 
Jam i ftuar i rregullt për të dhënë 
kurse të nivelit të lartë në violinë 
(Master Class) në SHBA-të, Azi, dhe 
kam qenë pjesëtar jurie në konkurse 
ndërkombëtare. Studentët e mi janë 
fitues të konkurseve ndërkombëtare 
si Lipizier (Itali), Eurovision, Spohr etj. 

Gjithashtu, shoqata ndërkombëtare 
“Friends of Rudens Turku e.V” me 
qendër në Mynih, ka për qëllim 
mbështetjen e muzikantëve të rinj të 
talentuar.

B.Q: A e justifikoni gabimin në 
interpretim në emër të një interpretimi 

pasionant? Ta themi ndryshe, më mirë 
një interpretim i saktë dhe i ftohtë 
emocionalisht, apo një interpretim 
me ndonjë gabim, por i fuqishëm 
emocionalisht?

R.T.: Në lidhje me këtë mendoj se 
një interpretim i saktë emocional është 
i duhuri. 

B.Q: Ju keni themeluar tre festivale 
në tre vende te ndryshme në Europe, 
njërin prej të cilëve që kur ishit student. 
Vërej se i jepni një rëndësi të veçantë 
kombinimit të mësimdhënies dhe 
aktiviteteve koncertale. Çfarë vlere 
dhe efikasiteti shikoni tek ky kombinim 
që e vijoni tashmë si një përvojë të 
suksesshme?

R.T.: Unë kam patur fatin e mirë 
që në moshën 13 vjeçare m’u dha 
mundësia të futesha në universitet 
dhe të studioja me profesoreshë Ana 
Chumachenco-n në Universitetin e 
Mynihut. Gjatë rrugëtimit tim si një 
violinist i ri, kam punuar dhe jam 
takuar gjithashtu edhe me Ida Hendel, 
Neeme Jörvi, Lord Yehudi Menuhin, 
August Everding, prej të cilëve kam 
mësuar dhe përfituar shumë. Mendoj 
dhe e shoh si detyrën tonë që edhe 
ne, ashtu si mësuesit tanë na kanë 
dhënë më të mirën e tyre, t’ua kalojmë 
gjëneratës së re dijen, emocionin dhe 
përvojën tonë. 

Për të realizuar këtë dëshirë dhe 
mision, jam shumë i lumtur që drejtoj 
tre festivalet në  Starnberg, Seefeld 
dhe Flims, ku mbi 250 studentëve 
nga e gjithë bota u jepet mundësia 
të studiojnë, të shtyjnë kufijtë dhe 
të shkëmbejnë me njëri-tjetrin nga 
kulturat e vendeve të ndryshme prej të 
cilave ato vijnë. 

Në këto tre festivale, së bashku 
me profesorët dhe artistët që marrin 
pjesë, gjendet trupi dhe shpirti në 
balancë dhe muzika kumbon si një 
urë e përbashkët midis gjeneratave dhe 
vendeve, hapësirave, kohëve. 

B.Q: Në Gjermani ka një diasporë 
të madhe të shqiptarëve të Shqipërisë 
dhe të Kosovës dhe njerëz si ju kane 
kontribuar në tejkalimin e stereotipit të 
emigrantit ekonomik, duke dëshmuar 
një Shqipëri tjetër, prej së cilës dalin 
njerëz të formuar, të frymëzuar, të 
talentuar dhe me kërkesa të larta 
edhe në vendin pritës. A mendoni se 
kjo diasporë mund të bëjë më shumë 
për zhvillimin e Shqipërisë? (P.sh. akti 
i dhurimit të katalogut të partiturave 
të Shtëpisë Botuese Henle Publishers 
është një mundësi dhe një ndihmë e 
madhe për studentët.)

R.T.: Shqipëria është një vend i vogël 
prej të cilit kanë dalë mjaft talente 
të spikatur dhe origjinalë. Shpresoj 
shumë që kjo traditë të vazhdojë edhe 
në të ardhmen me sukses. Unë e shoh 
si detyrën tonë të përbashkët që të 
rikthejmë dijen dhe mundësitë që ne 
kemi drejt potencialeve të këtij vendi.
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Një aktivitet i thjeshtë në dukje por që 
mori harkun me dafina para dhe pas 

udhëtimit. Do të përuleshin tek dy burra 
të mëdhenj, duke shkelur mbi barin e butë 
përpara kalasë, para Skampës antike, tek 
përmendorja e Lef Nosit dhe një nderim i 
thellë tek varri i Et’hem Haxhiademit. Dhe 
befas, duke reshtur paksa bisedat  herë 
të zhurmshme dhe herë-herë melodioze 
të autobusit, shkrimtarët e ardhur nga 
vise të ndryshme të Shqipërisë dhe të 
diasporës, apo edhe nga trojet e tjera 
shqiptare, i dhanë një falënderim poetit 
Rexhep Shahu, Klubit të Poezisë dhe 
donatorit Flamur Hoxha. E meritonin. Po 
si, more, ne jemi gati të dëgjojmë lajme 
të zeza vrasjeje, përdhunimi, grabitjeje 
dhe çdo gjëje tjetër të allasojtë - edhe në 
Elbasan – e të mos kujtohemi për këtë 
ceremoni që u kushtohet dy emrave 
të mëdhenj të kulturës e të politikës, 
historisë kombëtare. Asnjë rresht, 
asnjë kronikë, asnjë fjalë për autobusin 
me shkrimtarë, ardhur nga Tirana, 
nga Shkodra, Pogradeci, Berati, Vlora, 
Prizreni, Tetova, nga Brukseli dhe nga Nju 
Jorku, për ta sjellë më afër nderimin për 
këta dy korifej. Këtë sfidë di ta bëjë bukur 
vetëm një njeri: Rexhep Shahu.

Do të duhej të dëgjohej atë mbrëmje 
të tetë dhjetorit se “Shkrimtarët e 
organizuar nga Klubi i Poezisë, me 
mbështetjen e humanistit  Flamur 
Hoxha, deputet, nderuan shkrimtarin e 
vdekur në burgjet e komunizmit Et’hem 
Haxhiademi edhe patriotin e madh Lef 
Nosi, firmëtar i Deklaratës së Pavarësisë së 
Shqipërisë dhe ruajtës i këtij dokumenti 
themeltar, të cilin e ka pushkatuar 
partia komuniste dhe ai nuk ka varr.” 
“Para kësaj shtatoreje dhe para 
shkrimtarëve, si organizator i këtij 
pelegrinazhi, - tha Rexhep Shahu, - Lef 
Nosi i jep dinjitet e krenari këtij bulevardi 
të bukur të Elbasanit, e bën më të bukur 
këtë bulevard e këtë qytet, u jep atyre 
edhe më qytetari e fisnikëri. Ashtu 
si kalaja që është rrënjë e këtij qyteti 
edhe Lef Nosi është rrënjë e këtij qyteti, 
rrënjë e kulturës dhe kombit shqiptar. 
Pak njerëz ka si Lef Nosi që na mësojnë me 
e dashtë këtë atdhe. Lef Nosin e pushkatoi 
Enver Hoxha dhe e la pa varr, por ai jeton 
në shpirtin e zemrën e çdo shqiptari.”

Gjithë kohën që kam ndenjur në 
Elbasan, veç asaj dite që nuk munda të 
isha pjesë e pelegrinazhit të shkrimtarëve 
kam menduar për Bibliotekën Publike 
në këtë qytet, që ka në gjirin e tij ajkën 
e kulturës shqiptare të traditës, jam 
tronditur thellë, aty gjen një mjedis 
jo ashtu si e mendon dikush nga larg 
bibliotekën muzeale të Elbasanit, të 
fëmijëve, të të rriturve dhe gjithkujt tjetër, 
ku mund të njihet gjerësisht nga afër 
me veprimtarinë e jashtëzakonshme të 
Kristoforit (i ashtuquajtur Kristoforidhi), 
po edhe tërë odisenë e padëgjuar të librit 
shqip, shkruar së fundmi në veprën e 
tij UDHËKRYQET E KRISTOFORIT DHE 
AVENTURA E LIBRIT SHQIP, nga Prof. Dr. 
Xhevat Lloshi dhe që pret të botohet nga 
UEGEN, të aq e aq burrave dhe grave të 
shquara të këtij qyteti të madh, të cilit i 
kujtohet kultura në ndonjë kumt aty-këtu, 
kurse krimi i sotëm është ulur këmbëkryq 
dhe u bie daulleve të televizioneve, të 
rrjeteve sociale dhe gazetave të ditës. 
Ndaj dhe e dinim që në fillim se këtë 
pelegrinazh nuk do ta zinte ngoje askush, 

përveç ndonjë media që e ka emancipuar 
veten dhe merret me gjëra për të qenë.

E megjithatë dikujt nuk iu durua.
E morët vesh? Jo? Çudi! Nafta sot filloi 

të shitet me 260 lekë litri.
Çudi, tha një tjetër, ndoshta Braholli, 

dje në Kosovë ishte me 1,8 euro. Shumë 
edhe atje, po  me ne s’krahasohet dot 
askush!

Mos more, po qershia që shitet me 
300 lekë një kilogram. Dhe të mendosh 
që qershitë po i hedhin hendeqeve dhe 
skërkave se nuk i ble kush!

Fundja, u hodh dikush nga mesi! 
Do ruajtur aleanca me “Open Ballkan”, 
çmimet që vijnë nga marrëveshjet e 
tromaksura, apo të mbetemi pa bukë fare! 
Ç’thoni!?

Dhe ja kështu, hidh e prit dhe fjala 
vete te libri. Namik Dokle qesh nën 
buzë. Po fjala vete edhe tek takimet me 
Ismail Kadarenë tek “Juvenilia”, fotot që 
shpalosen në instagram apo në facebook 
etj. Fundja veprën e tij e ka botuar Onufri 
dhe ky i takon Elbasanit, apo jo. E di që 
dikush mund ta cilësojë nga Berati. E çfarë 
jo tjetër? Po meqë zumë ngoje librat, kjo 
nuk shkon që të mos mendohemi dy herë 
për atë që themi. Sikur 12 bibliotekat tona 
që kanë ndërtesat e tyre të paktën, të 
merrnin nga 10 ekzemplarë për titull, do 
bëheshin 120 libra të shitur, pjesën tjetër 
që nuk e shet dot tregu, do ta përdorë 
miqësia, po edhe orët letrare... Mos! 
Erdhi buçima e liqenit të Pogradecit, mos 
i zër në gojë shkollat! Aq do ministria e 
arsimit dhe i le pa punë mësuesit. Apo ke 
harruar që sot është më pak se gjysma e 
shkollave gjallë! U thanë sytë e shkollave 
për nxënës dhe për libra... Ta themi hapur 

ç’mendojmë, de, se na u nxi jeta duke e 
mbushur mendjen me lugë bosh, zbrazur...

Dhe ecim nëpër Elbasan, ku rritet 
bari nëpër kalldrëm dhe hapen petlat 
e karafilave dhe të trëndafilave kuq si 
gjaku, ku çel edhe lilaku blu, ku rritet 
befas çmimi i çmendur i domates dhe i 
mollës, kur mendon se po humbet shijen 
vetë fusha dhe mali, ku rritet tektuk edhe 
ndonjë fëmijë i vogël, ku vritet në cep 
rruge ndonjë kriminel a drogmen, ku 
rriten bliret anash shëtitores, ku njerëzit u 
tremben vezëve dhe pulave, të cilat dikur i 
mbanin në bahçet e shtëpive elbasanllije 
plot portokalle e limonë dhe ku rriteshin 
perimet më të mira në botë, që i thau tymi 
i metalurgjikut dhe oxhaku i çimentos 
me tym më të zi nuk bëhet. Po të qe aty 
Milianov Kallupi poeti, vëllai i Vladimirit, 
pa vajtur ende tek Shën Vladimiri, do të 
thoshte se na vrau korrenti elektrik, të 
cilin e prodhojmë pa lekë dhe e shesim sa 
frëngu pulën, se gazi që do të gazifikojë 
Shqipërinë dhe së këndejmi edhe një copë 
Ballkan, pa pyetur për vëllazëri shqiptare, 
të cilën e ka marrë ferra uratën, se 
makinat me naftë aq të shtrenjtë tanimë 
janë shtuar si rrënja e hithrës (e ke parë 
si vëllazërohet hithra dhe grami!?). Po 
buka, hë? Po vargani i pafund i pleqve 
që i gëzohet atij pensioni që ndonjë gojë 
e fëlliqur e quan edhe qesharak! Hapu 
të vërtetave, njeri, ne kemi ardhur në 
Elbasan të nderojmë trashëgiminë tonë, 
ashtu siç do vinim në Manastir, në Korçë, 
në Stamboll, në Kajro, në Bukuresht, në 
Vjenë, në Paris, në Moskë e kudo ku ka 
ndritur pena shqipe dhe ka lënë gjurmë 
në histori. Hapju, pra, të vërtetave! Sepse 

ato nuk janë të ndenjura në ujëra të 
cekëta, as cergë merimange, as hije, as 
terr, as kënetë, as lutje dhe as puthje në 
gjumë... Të vërtetat duhet t’i themi troç, 
pa u menduar dy herë! Dhe “mallkojmë” 
duke thënë me gojën plot: na u futshin 
të vërtetat edhe në ëndrra! Sepse kështu 
ajo do të na ngacmojë të organizojmë 
pelegrinazhe edhe në Varret e Mbretërve 
Ilirë në Selcën e Poshtme, edhe para 
Lasgushit dhe Mitrushit buzë Liqerit, 
me një falënderim tronditës, edhe në një 
zgjim të trembur, edhe kur policia – pasi 
të vë drogën në bagazhin e makinës – vjen 
e të vë prangat, veçse jo më në ëndërr... 
Atëherë duhet bërtitur fort: shfrytëzoje 
rastin, poet! Fundja poeti hapet për çdo 
gjë. Po pse, hë, edhe për fëmijët që mezi i 
kemi – se dikur (edhe në vitet tetëdhjetë 
e jo më të shkosh në pesëdhjetën apo 
gjashtëdhjetën!) kishim mbi tetëdhjetë 
mijë fëmijë që hynin në klasat e para, 
kurse tani lum miku mezi bëhen nja njëzet 
mijë! Ah, kjo politika që e shkretoi vendin, 
pale librin! E kush mund të kujtohet pë 
bibliotekat e fëmijëve, të cilat duhet (dhe 
jo vetëm duhet!) të bëheshin siç thotë 
populli me një këmbë?...

Sa i bukur dhe i freskët u zgjua 
Elbasani i tetë qershorit! Por, sigurisht 
i tronditur dhe duke belbëzuar diçka 
nëpër dhëmbë, duke hedhur vështrimet 
(edhe ato të vëngërta e dyshuese!) deri në 
Valsh e Shelcan ku pikturoi dikur Onufri 
i madh, po edhe një vështrim zhbirues që 
gjithmonë e më shumë turbullohet nga të 
qeshurat që shpërthejnë edhe nga drita e 
luleve që t’i ngulin sytë me një vështrim të 
pakuptueshëm, saqë krejt qyteti të duket 
krejt i dalldisur, duket nga uria e madhe 
që të shohë një turmë shkrimtarësh që po 
e vizitojnë. Kjo nuk ishte vetëm përsiatje 
e Bujar Balliut nga Pogradeci, i cili bashkë 
me Istref Haxhillarin bëjnë dyshen më të 
re të prozatorëve pogradecarë. Përfytyroj 
kohën kur edhe këta një ditë do të 
jenë përkrah Lasgushit e Mitrushit, dy 
kolosëve të paarritshëm siç më thoshte 
Anastas Kostandini, Tasoja, piktori, në një 
shëtitje përgjatë studios së tij përdhese aq 
ndjellëse e mes luleve të oborrit.

E pamundur të ndaheshe prej 
Elbasanit asaj dite. Dielli, siç nuk ndodh, 
binte me rrebesh dhe e spërkatte një tis i 
hollë freskie. Diku do të kishte rënë shi. 
Bënin çmos që të shmangnin shpjegimet 
me njëri-tjetrin për arsyet që i kishin 
detyruar të ishin aty të gjithë bashkë, në një 
ditë, në një kohë, edhe pse s’qenë të gjithë 
viktima të së njëjtës arsye. Unë do të sillja 
në vëmendje ca vargje të Roland Gjozës se 
perënditë ishin të këndshme / ditë e natë 
luteshin për ne / ngjëronin bukë dhe qepë 
/ dhe askujt s’i vinte keq / po sepse thjesht 
janë në dietë / dhe ndërkohë askush nuk 
thoshte të vërtetën / se krizës s’kishin 
ç’i bënin / as perënditë e pavdekshme 
vetë... E pra Elbasanit nuk i vjen kush 
për pushime, sepse ia mbathin për në 
Gjinar, sa më afër Onufrit, se fqinjësia 
me një mikeshë do t’ia reduktonte kujtdo 
mërzinë që, pa të, sigurisht, do të ishte 
me tepri aty, në atë kohë tejetr të zënë, që 
bluante me mendjen e vet të shkruante 
një kronike të dytë për pelegrinazhet jo 
vetëm njëditore, po edhe ato më të gjata, 
një ose dyjavore, më këmbë.  Ndonjë 
kishte për t’i varur buzët dhe mbase 
mbante mëri qëkurse ishte ngjitur në 
këtë skenë, paçka se mendonte të lidhej 

ELBASANI DHE 
SHKRIMTARËT 
E DASHURUAR 

ME TË
Reportazh nga Xhevair Lleshi
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përsëri me Elbasanin, siç do të thoshte 
Beatriçe Balliçi teksa lutej për të vëllanë, 
kompozitotin, Alfonsin ose Meri Lalaj që 
u nda dhe nuk erdhi dot në Elbasan, nëse 
do të arrinte të përftonte ndonjë kënaqësi 
të re artistike prej këtij udhëtimi. 

Ne e gjetën në ditën e zjarrtë dhe ai 
është qyteti më i ndezur e më i trazuar 
prej ndijimeve të reja e të paprovuara 
të dëshirës, të frikës dhe zemërimit, që 
luftonin njëra me tjetrën brenda qenies së 
tij – kohëve të fundit - të tronditur keqas. 
Ai po merrte një premtim prej secilit nga 
poetët dhe shkrimtarët eë pelegrinazhit 
krejt miqësor. Dikush, duke dihatur e zier 
nga inati, e pa veten ngushtë, pasi lotët 
ia mbushën sytë. Ah! Ai e kish kuptuar 
fare qartë, kushdo do të hutohej nga kjo 
skenë xhelozie, krejt i tronditur teksa 
sheh se si po vërtiteshin gjërat, madje ai 
ose ajo vë re se Elbasani po e mbështjell e 
përqafon në krahët e tij, madje e qetëson 
dhe e ngushëllon sa e si mundet. Po si 
kështu? Si mund ta mendoje këtë përpos 
si një takim e thagmë!? Atëherë duhej të 
mendoje se edhe te kisha e At’Markut 
po të qemë, edhe në manastirin e Shën 
Joan Vladimirit, do të bindeshim se 
kushdo do përpiqej t’i rregullonte gjërat 
e veta. Qenkej e vërtetë, pra, që Elbasanin 
e dashka secili qoftë edhe për fare pak! 
Atëherë, do të përsëritej e djeshmja? Do 
të shuanin dritën për ta parë intimisht 
më mirë, do të rrinin në errësirë gjer në 
agim në Elbasanin e Dhaskal Todhrit, 
Kostandin Kristoforit, Aleksandër 
Xhuvanit, të Dhimitër Shuteriqit... Pastaj, 
duke qenë ende i turbulluar, dhe me një 
lloj angështie, ti, shkrimtar a poet, jep 
fjalën se këtu nuk mundet ta shmangësh 
vizitën, të qenit pelegrin, duke dëshiruar 
që ta mbash premtimin ndaj tij, sepse kjo 
duket vërtet serioze. E kujt do t’i kishte 
shkuar në mendje për historitë e një nate 
në Elbasan? Dhe ky, me siguri, do t’i qe 
dukur aq i mirë, aq i ëmbël dhe që do t’ia 
kishte qejfi të vazhdonte gjatë, shumë 
gjatë kjo vizitë, sidomos duke shëtitur 
nëpër Kalanë e mahnitshme nëpër 
rrugica dhe dyqane? Ai e kishte fiksuar 
të luante rolin e qytetit për së mbari, për 
këdo, ndaj e mbante pezull, me qëllim që 
të fitonte pikë tek ai, duke e bërë për vete. 
Eh, në rregull, atëherë! Le të kapardisej 
dhe të vendoste vetë, nëse do të donte që 
njëri prej nesh ta mbante akoma varur 
ose jo tabelën e pelegrinit; po të mos i 
pëlqente, le të ikte vetë nga sytë këmbët, 
ose të ulej me pamjen ceremoniale të 
një fqinji që i vjen për vizitë, ndonëse do 
të përjetonte emocionin e thellë, në një 
dalldi, sikur t’i kishte rënë në kokë për 
këtë qytet, me një qëndrim pezull prej 
taktikave të zgjuara dhe të përditshme, 
të kridhej në natyrën e tij sanguine dhe 
jo të infektuar të paktën deri tani, që 
edhe të shkaktonte marramendje, një 
kaos të tmerrshëm brenda vetes. Një 
qytet kaq serioz, që përshkonte me një 
hap tërë dinjitet historinë dhe kulturën e 
madhe, mbetur me një bibliotekë sa për 
të shpëlarë gojën, e cila kafshonte natën 
dhe qante me dënesë, e pezmatuar në 
kulm, duke sjellë nëpër mend gjithmonë 
të njëjtin imazh të vjetër, atëherë kur bëri 
të vetat librat e Haxhiademit dhe Nosit. 
Mirëpo, kësaj here, Elbasani dukej i 
vendosur t’i jepte fund torturës. Përgjatë 
ditës, teksa ecnin shkrimtarët mbi 
rrugët e tij, i zhytur në paqen e madhe të 

Histori 
e një diabeti

Poezi nga Shqiptar Oseku

1.
”Ndrydhe pak gishtin që të të dalë gjak”, 
thotë mëkuesja.

(Veni re që s’e quaj ”infermiere”.)

2.
Trupi im s’e tret mirë sheqerin.
Ndoshta s’bën mjaft insulinë.
ose ndoshta indet më janë lodhur tepër
e s’e zbërthejnë dot insulinën
ashtu si duhet.

3.
Kjo gjendje vie për shkaqe të ndryshme, 
thotë ajo.
Tipi 2 që ke ti ka shkallë të lartë trashëgimie. 
Edhe mënyra e jetës luan rol.

(Veni re si e shmang fjalën ”sëmundje”.)

4.
Lexo: historia jote brez pas brezi luan rol.
Jot ëmë me diabet. Yt atë me diabet.
ushqimet kalorike të popullit që ka vuajtur 
nga uria
e që është zënë tërësisht i papërgatitur
nga shekulli XXI.

5.
Sot vdesim më shpesh nga mbipesha 
se nga plumbi.

Por.

6.
Gjyshërit e mi u rritën të ngordhur nga uria.
Ikanakë fëmijë ikanakësh.
I mësuan fëmijët e vet të puthin bukën e 
misrit 
në mënyrë rituale, e t’i falen Zotit mbas 
hajes
me duar mbi fytyrë: si për të lexuar në 
heshtje 
nga Libri i Vuajtjeve.

Ata fëmijë u bënë dikur prindërit tanë.

7.
Im atë na edukoi si ateist:
s’do të mbulonim më kurrë sytë me duar.
Ne do të numëronim syhapur sa herë 
hëngrëm mish
gjatë javës. Sa prej nesh u shkolluam. 
Sa prej nesh kemi punë, që të hamë shpesh 
mish. 

Statistikat sasiore u bënë
feja jonë e re.

8.
Më vonë mungesat e padukshme do të na 
vrisnin
nëpër pyje të plotnisë.

Por.

9.
Ime ëmë kujton ende se diabeti iu shkaktua 
nga mallëngjimi i mërgimit.
Ndoshta indet i janë lodhur tepër nga 
ndarjet
e s’ia zbërthejnë dot të gjitha largësitë
ashtu si duhet.

10.
Kur ika në mërgim mblodha në valixhe
shijet e fëmijërisë, kujtimet, fetë e të parëve:
fije indesh të këputura prej ndarjesh. 
U mësova të puth bukën e huaj si ritual, 
me duart mbi fytyrë Si për të mbyllur në 
heshtje
Librin e Harresës.

Por trupi nuk harron.

(Veni re si kam tentuar ta harroj këtë ndër 
dekada.)

11.
E ndrydh gishtin që të më dalë gjak.
Bashkë me të del një histori ndrydhjesh të 
përcjella
Brez pas brezi.

heshtjes, ai kishte menduar edhe për një 
sjellje të egër. Do t’u lutej vizitorëve të 
linin librat e tyre në bibliotekën e qytetit. 
Për këtë do të lutej edhe shkrimtari i ri 
Aldion Çela me romanin e tij të parë, 
botuar së fundmi.  

Kështu, menjëherë pas shkëmbimit 
të fjalëve të para mes poetëve dhe 
shkrimtarëve me Elbasanin, ai u përpoq 
ta kapte e ta shtrëngonte pas vetes secilin 
prej tyre, me të dyja duart, natyrshëm, pa u 
zemëruar, madje duke vënë buzën në gaz. 
Më bëhej se ai do ta kapte secilin përsëri, 
me dhëmbët e shtrënguar fort, me atë 
buzëqeshjen e përhershme në buzë dhe, 
pa u vënë në siklet, ia mbante duart në të 
vetat. I foli thjesht, me “ti” secilit, me aq 
dashuri, sepse ca ditë të prillta do t’i vinin 
qershorit pas datës tetë, ditë të vërteta 
pranvere që çdokush u gëzohet si fëmijë, 
sepse vetëm prilli vjen kurdoherë me një 
sensualitet tronditës dhe në ajër ndjehet 
gjaku blu turbullues, sepse të gjitha gratë 
e bukura i sheh si atë ditë qershori për 
të na sjellë në ditët më magjepsëse të 
Elbasanit. 

Rexhep Shahu dhe gjithë miqtë e tij 
pelegrinë të një dite pa zheg e me diell 
të freskët, ndihej i ngacmuar, i eksituar, 
i tërbuar, aq sa kurrë nuk kisha parë 
ndonjë në atë gjendje. Sikur të hynte 
frika, gati t’i vije secilit gishtat te goja që 
t’ia pengoje klithmat që ai s’i përmbante 
dot dhe, duke e ulur zërin, t’i thoshe duke 
iu lutur që të mos çonte zë, të heshtte, ta 
linte në hullinë e vetë mrekullinë. Veç do 
të ktheja kokën pas duke e lënë në mes 
mendimin. Bashkë me dritën e ditës dhe 
muzgun e mbrëmjes, teksa kushdo ishte 
duke shëtitur futej brenda nesh për të na 
uruar mirë-largimin, lamtumirën. Dhe 
shtrëngonim duart pa folur, me fytyrën 
në hije, dukej qenë larg punëve që dihet 
se nuk po shkojnë mirë, se gjëra të urryera 
po ndodhnin kudo. Mund ta kthejmë 
mendjen menjëherë nga Ukraina dhe 
nga kriza bashkë me qeverinë që sidomos 
kulturës i ka vënë duart në fyt...

Si përherë, largimet bëhen pa pipëtirë, 
të fshehur akoma atje, prapa vetvetes. 
Për një kohë mbeteshe në errësirë dhe 
ti i mban sytë prapa, i tërhequr me vrull 
nga malli befasues i ditës që u mbyll aq 
shpejt. Secili e përfytyronte veten të kapur 
e të kapërthyer fort me ditën, drekën dhe 
mbrëmjen që po ikte, duke lozur e duke 
qeshur në një përfytyrim real, pastaj 
të ndalnim një çast, të putheshim e 
përqafoheshim, duke mbytur të qeshurat 
me to, derisa përplasnim mendimet pas 
hijeve dhe krizën sunduese krejt lakuriqe. 
Nuk po e kuptonim dot se ishim ende 
nën efektin e asaj që tashmë mungonte, 
nën përkëdhelinë e gjurmëve që na 
dhuronte tradita, që çelte si një lule e 
bardhë dashurie që rritet, e poshtëruar 
dhe e neveritur nga dita që jetojmë, 
duke i shërbyer asgjësë. Dhe ndiejmë të 
skuqemi prej turpit papritmas, me një lloj 
emocioni që e lë çdo gjë të drithëruar, pa 
frymë, ndërsa po aq befasisht ndiejmë një 
nevojë për të qeshur e për të qarë, krejt 
të tronditur, edhe pse na vlonin dëshira 
të zjarrta, të cilat na bënin të skuqeshim 
përsëri. Kurrë më parë nuk kishim provuar 
diçka të tillë, të mbushur me dashuri, 
Elbasan! Kurrë!... 

Tiranë, më 13 qershor 2022
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Në librin “Nënë Tereza, shenjtorja e 
periferive”, të studjueses Ines Murzaku , 

e shkruar me një metodologji të avancuar 
kërkimore e përmbajtësore, do të hasim 
një këndëvshtrim tjetër mbi profilin jetësor 
e njerëzor të Nënë Terezes, një profil ky i 
eksploruar nga brenda, prej atje ku buron 
fuqia e një gruaje që mbushi planetin me 
rrezatim human e shpirtëror.

Ky libër vjen pas një hulumtimi shterrues 
që autorja ka bërë, duke depërtuar në 
dimensionet më pak të njohura të natyrës 
njerëzore, ashtu siç del i shpalosur edhe 
portreti Nënë Terezes, e cila  erdhi nga 
periferitë dhe u nis drejt periferive. Në fakt 
vet gjeografia prej nga vinte Nënë Tereza 
ishte periferi e Perandorive të ndryshme, 
por kjo nuk e pengoi atë që Periferinë ta 
ridimensionoi në një planimetri planetare ku 
ajo barti me vete ngrohtësinë njerëzore për 
njeriun e braktisur. Duke qenë prodhim i kësaj 
gjeografie, Nënë Tereza e shndërroi Periferinë 
në imazh të largët frymëzimi për të gjithë 
ata që do të donin të dinin pak më tepër për 
Shkupin, vendlindjen e saj. Për këtë arsyse u 
shkruan edhe shumë libra e studime, mirëpo 
libri që kemi në duar kap një dimension 
tjetër të përfaqësimit të mikrokosmosit 
në  planimetrinë globale. Subjekt i  kësaj 
planimetrie ishte edhe Nënë Tereza, e cila 
personalitetin e formoi gradulaisht duke 
mindërtuar sosologjikisht e psikologjikisht 
fillimisht vibracionet e ndikimeve familjare 
dhe të rrethit ku ajo u lind   deri në vitet e rinisë 
në moshën 17 vjeçare… Këto vibracione nga 
jeta fëminore lanë gjurmë të pashlyeshme 
në karakterin e shenjtores së ardhshme. 
Periferisë autorja ia shtoi dimensionin e 
përkushstimit e dashurisë njerëzore dhe me 
këtë ajo ka rrëzuar një tezë se vetëm nga 
qendrat  e mëdha metropolitane dalin njerëz 
të shquar…

Libri projekton në mënyrë të shkëlqyer 
rrathët koncetrik të    zgjerimit të rrezeve 
prej ku do të piqet më vonë brumi i një 
peronaliteti, ndikimi së cilës nuk erdhi si 
rezultat i fuqisë politike e ushtarake, por i 
fuqisë së shpirtit… Në libër do të vërejmë 
se Nënë Tereza nektarin eparë të dashurisë 
njerëzore e kishte marrë nga familja…
Familja e saj ishte e lumtur dhe përbëhej nga 
prindërit Babai Kola e nëna Drania, vëllai 
Lazri dhe motra Agia, të cilët    formonin 
kopshtin ku po shtresohej nektari i parë i 
një edukimi të mirëfillt qytetar e kombëtar. 
Shtëpia e tyre ishte e hapur për Zotin, 
si dhe për mysafirët dhe nevojtarët. Kjo 
shtëpi mbase ishte edhe shkolla e parë 
shpirtërore e Nënë Terezës ku dera e hapur 
për mikun dhe për njeriun në nevojë 
paraqiste radiografinë e një familje tipike 
shqiptare që në sofrën e shtruar për mysafirë 
reflektohej rrezja e buzëqeshjes mikprtiëse. 

Ky ishte një realitet social e psikologjik në 
Shkupin e fillim viteve të shekullit të kaluar 
që autorja ka arritur ta transponojë me 
mjete mjaft të avancuara shprehëse duke e 
portertizuar edhe profilin e Nënë Terezës si 
një protagoniste që me vete mori magjinë 
e tringëllimave të kalldërmit të Shkupit, 
për t’i shndërruar ato në një pengagram 
kujtese në partiturat e mëdha të një misioni 
të shenjtë…   

Falë këtij libri, periferia u globalizua 
dhe u ridimensionua në një dioptric tjetër, 
dhe mori gjithë vëmendjen e atyre që dinin 
shumë pak për biografinë e shenjtrores Nënë 
Tereza… Duke e paraqur Shkupin si një qytet 
që ndodhet në udhëkryqin e Ballkanit dhe 
qytetërimeve, ku kryqëzoheshin besimet, 
etnit, kulturatve dhe gjuhë e    ndryshme, 
autorja Ines Ines Murzaku zhvillon tezën e 
saj në libër se madhështia e një vendi nuk 
konsiston në dimensionin e tij material, por 
në atë shpirtëror, ku gjeografia kryqëzohet 
me historinë dhe nxjerr nga gjiu i vet njerëz 
që transferojnë mirësinë periferike në një 
dimension global … Kjo tezë nxjerr në 
pah këndvështrimin mbi dramën e njeriut 
i cili ballafaqohet me kontrastin midis 
realitetit të vrazhdë dhe natyrës suptile të 
njeriut që kërkon shpëtim në fuqinë e Hyjit. 
Edhe Gonxhe Bojaxhiu, si një 17 vjeçare, 
në vorbullën e këtij kontrasti  përjetoi 
«prekjen e Perëndisë» që shënoi thirrjen e 
saj fetare dhe e bëri të zotohej për të shuar 
etjen e Jezuit duke i shërbyer pa kushte të 
padëshiruarve. Për Agnesën, etja e Jezusit 
është që t’i bashkohet dëshirës së pafundme 
të Zotit për bashkim me ata që janë krijuar 
për ta dashur Perëndinë.

Kjo përvojë në periferi i dha energji 
dhembshurisë së saj për më të varfërit e të 
varfërve në Indi.

Pas një prologu të shkurtër mbi 
“Theology of Perifery”, katër kapitujt e pjesës 
së parë të këtij libri, “Periferitë personale”, 
trajtojnë fëmijërinë e Nënë Terezës, thirrjen 
misionare, caktimin në misionet në Indi dhe 
“errësirën shpirtërore” të saj shumëvjeçare. 
Tre kapitujt e pjesës së dytë, “Periferitë 
mistike”, krahasojnë spiritualitetin e Nënë 
Terezës me atë të tre shenjtorëve: Françeskut 
të Asizit, Padre Pio dhe Papa Gjon Palit II. 
Kapitulli i vetëm në pjesën e tretë, “Periferitë 
bashkëkohore” vendos në një paralele 
interesante pikëpamjen shpirtërore të Nënë 
Terezës dhe Papa Françeskut.

Ky libër u ofron lexuesve disa njohuri 
magjepsëse për jetën e Nënë Terezës, 
veçanërisht prejardhjen e saj shqiptare dhe 
shpirtëroren e saj misionare.

Libri është një studim shkencor mbi 
Nënë Terezën, i bazuar në dokumenta 
origjinale, letra të shkruara nga dora e 
Nënës.

Nënë Tereza dhe Papa Françesku janë 
takuar në periferi, e kanë bërë periferinë 
pjesë të jetës, të misionit dhe identitetit të 
tyre.

Ata të dy, kanë sjellë dhe sjellin periferinë 
dhe problemet e periferikëve, atyre njerëzve 
që shoqëria i ka mohuar, larguar e izoluar, në 
qëndër të vëmendjes. Nënë Tereza me zërin 
e saj i dha zë atyre që nuk kishin zë, i dha 
sy të verbërve duke perdorur popullaritetin 
e saj në media. Qëllimi i librit është të 
argumentoj se periferia e periferikët, 
kombet në periferi siç është rasti i kombit 

Shqiptar, kanë shumë për të ofruar, qendra 
mund të mësojë nga periferia.

Periferikët ose të margjinalizuarit, që 
ishin kokërrzat e nektarit shpirtëror të Nënë 
Tetrezës, ishin pra të sëmurët, të vetmuarit, 
të pamundurit ata të cilët kanë qënë gjithnjë 
në vëmëndjen e saj dhe të msionit që ajo i 
shërbeu deri në vdekje.

Ky libër i shkruar në anglisht nga një 
autore shqiptare peshën e argumentimit 
shkencor e bën të qëndrueshëm për faktin 
se janë plotësuar dy kritere fundamentale 
para se të përpilohet ky libër: në njërën 
anë autorja ka hulumtuar dhe arkivuar 
në maksumum rrugën jetësore të Nënë 
Terezës, kurse në anën tjetër ka investuar 
një motivim të jashtëzakonshëm për të qenë 
sa më afër natyrës së gjërave që ajo dëshiron 
t’i prek me dorë e t’i sheh me sy.

Si e tillë kjo vepër mund të merret edhe 
si model hulumtues e studiues, mbase edhe 
për faktin se ajo tash më është bërë pjesë 
e bibliotekave prestigjioze universitare në 
Amerikë dhe në Evropë, si dhe e rrjeteve 
librare globale të shitjeve online, një fakt 
ky që flet mjaft për fuqinë e ndikimit që 
mund të ketë ky libër në botën akademike e 
publike të vendeve ku ai është në qarkullim. 
Për ta përmbyllur këtë vështrim mbi librin 
në fjalë po sjell një mendim të autores e cila 
duke iu përgjigjur një gazetari se si ndikon 
fakti që vijnë nga periferia dhe jo nga qendra, 
ose si të thuash nga elita, në mënyrën se si 
ata shërbejnë, si vendosin se çfarë kauzash 
të jenë të rëndësishme dhe si e bëjnë jetën 
e tyre, ajo do të deklarojë: “Periferia në fakt 
ka shumë rëndësi që të njihet, të vlerësohet, 
të rivlerësohet dhe mendimi i këtyre 
periferikëve, të sillet në qendër. Kush janë 
periferikët? Për shembull Papa Françesku 
flet gjithmonë për emigrantët. Nënë Tereza 
i solli këta emigrantë, të varfrit, leprozët, të 
abandonuarit, fëmijët jetimë, ata që kishin 
Sida, të gjithëve u shërbeu por nga ana 
tjetër, Nënë Tereza solli edhe vëmendjen 
e botës tek problemet sociale që ishin me 
të vërtetë shumë të rëndësishme për t’u 
njohur. Dhe i solli në vëmendje edhe vlerat 
e këtyre periferikëve, sepse ata kanë shumë 
për të kontribuar në shoqëri. Unë marr për 
shembull jetën e Nënë Terezës. Ajo ishte 
periferike. Ku lindi ajo? Nën Perandorinë 
Otomane që në atë kohë po shkatërrohej. 
Ishin luftrat ballkanike, Lufta e Parë 
Botërore, luftrat etnike, ku u vendosën 
kufijtë e Shqipërisë. Nëna e jetoi këtë 
periferi. Por e jetoi periferinë edhe si grua, 
edhe si një person me origjinë shqiptare. 
Pra edhe nga kjo anë ajo ishte periferike. 
Kudo që shkojmë ne, sjellim pak tokë, si ai 
filizi dhe kudo që mbillemi, ajo periferi, në 
rastin e Nënë Terezës, shqiptarizmi është 
gjithmonë atje, i pranishëm. Libri analizon 
familjen e Nënës, që ishte tradicionale por 
edhe jotradicionale në të njëjtën kohë, 
vlerat e periferive. Nga ana teologjike për 
shembull edhe Jezusi ishte periferik, ai 
erdhi nga Nazarethi. Në Ungjillin e Gjonit 
shtrohet pyetja “se ç’gjëra të mira vijnë nga 
periferia”. Përgjigja që libri im jep është: Po, 
shumë gjëra të mira vijnë nga periferia”.

 Shkup, qershor 2022

Periferia dhe periferikët, 
dashurinë njerëzore 

mund ta bartin në qendër 
të botës

Libri “Nënë Tereza, shenjtorja e periferive”, i studjueses Ines Murzaku mund të  merret 
edhe si model hulumtues e studiues, mbase edhe për faktin se ajo tash më është bërë 
pjesë e bibliotekave prestigjioze universitare në Amerikë dhe në Evropë, si dhe e rrjeteve 
librare globale të shitjeve online, një fakt ky që flet mjaft për fuqinë e ndikimit që mund 
të ketë ky libër në botën akademike e publike të vendeve ku ai është në qarkullim.

Nga Emin AZEMI
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edenit të kafshonim dhe një herë mollën 
që të na mallkonin
syri i keq të prishej dhe ne dashurinë ta 
bënim prej qielli, ku engjëj s’ka
as zot, po veç shenjtëri absolute që fillon 
në zemrat e dashnorëve

të lashë zbuluar, në vargjet e mi para syve 
të ndezur të meshkujve
ishe aq e bukur, sa bota u bë e vogël fare, 
mjaftoi vetëm për dy mëkatarët
pa vëmendje ishim, pa dashuri për të 
tjerët, të mbytur te njëri –tjetri në detin e 
mishit
të grirë prej seksit, të marrë, të mallkuar, si 
eva dhe adami prej mëkatit fillestar

të konsumova, e dashur, në poezitë e 
shumta qe shkrova për ty,
tani ti s’je vetëm imja, por dhe e të tjerëve
shoh shumë duar që zgjaten drejt gjinjve 
të tu të mëdhenj me thithka mavi,
shumë buzë përvëluese
krahë dhe kofshë meshkujsh që dynden 
drejt teje, me furinë e furtunës
unë s’kam si të mbroj, përbuz veten që të 
lashë të zbuluar para meshkujve
dhe ata morën ç’morën, mëkat është lavdia
prej saj e pësojnë dashnoret e poetëve

tani mbete pa të fshehta
pa sekrete
ky ështe mëkati më i tmerrshëm

më fal, e dashur, poetët janë të çmendur, 
kush i dashuron edhe i mallkon
prej mollës që e kafshuan për të dytën herë

E KAM DHE UNË NJË TULLË 
NË NJU JORK

e kam dhe unë një tullë në nju jork
11 vjet derdha djersë te një çifut koprac 
dhe makut
s’di ku e kam atë tullë
e kërkoj në times square
ku punoja nga mëngjesi në mbrëmje në 
distriktin e modës
dhe të shtunave
se pronari im çifut kishte qëlluar hamës i 
madh
ma përlante një ditë të javës
me ata dhëmbët e tij prej ari
e kërkoj tullën time dhe më në fund e gjej
atë tullën e kuqe si me temperaturë
poshtë në metro ma bën me dorë
kishte zënë miqësi me një mi
që kishte bërë në të një vrimë
dhe kishte pjellë pesë këlyshë

11 vjet në atë metro
ku u treta dhe më dolën brinjët
tani kisha një tullë dhe një vrimë
që më kujtonte lizën e çudirave

SI KJO PRANVERË S’ISH PARË QË 
NGA KOHA E KRISHTIT

po vjen pranvera, kali i qyqes lëshoi një 
klithmë predhe
që ra diku në lëndinë dhe ngriti lart një 
akord qimiteri
dhe bisqet u hapën plot me fishekë lulesh
që shpërthyen me pohe e me bujë
o zot,
kë do të vrasin lulet nën qiej kaq të pastër, 
në këto kaltërsi ujërash?
s’do të kemi më buqeta trëndafilash për 
dasma
po veç bomba raketa e mina?
dhe pyjet prej kohësh po marrin pamjen 
e një karvani tankesh që shkelin mbi 
bubullima
ç’të jetë kjo pranverë ushtarake, si 
asnjëherë tjetër, që çel me gradë koloneli
me një ushtri bari të gjelbër?
ku janë gjneralët? po hanë e po pinë larg 
kësaj travaje,
ata japin veç urdhra që gjithçka e gjelbër
të bëhet e kuqe
qielli prej plumbi
ujërat prej tymi
drurët prej baruti
si kjo pranverë s’ish parë që nga koha e 
krishtit
kur u kryqezua në malin e eshtrave
po një fëmijë i vogël, i vogël fare, sa një gisht
erdhi me vrap dhe me gomë e fshiu këtë pamje
dhe vizatoi me lapsa me ngjyra
pranverën siç ishte.

E DASHUR, TË SHTRËNGOJ FORT 
SIKUR DO TË HUMBAS

e dashur, të shtrëngoj fort sikur do të 
humbas
kjo ndodh në një natë jargavani blu
kambanat ranë në gjashtë shoqëruar me 
imagine të xhon lenon
tymrat kane rënë poshtë dhe vijnë erë 
qymyr
lokomotivat e natës kalojnë mbi ne një 
herë në dhjetë minuta
me fërshellima të çuditshme metali
ne prej shpirti i kishim fërshëllimat tona, 
ndërsa hëna pasqyrohej në dritaren tënde 
kur ti shuaje dritën dhe flije
një qyqe larg derdh vajin

JAM I LUMTUR QË 
S’FESTOJ DITËLINDJE

cikël poetik nga Roland Gjoza

JAM I LUMTUR QË S’FESTOJ 
DITËLINDJE

fillikat i vetëm në atdhe
20 vjet që jetoj në amerikë
me një akullore në dorë
e lëpij dhe kujtoj të gjitha dashnoret në 
verë që donin akullore
dhe unë shikoja si iu kullonte në goje si 
spermë
20 vjet që vij në shqipëri në verë me një 
mall të hekurt
që është gati të kthehet në armë dhe të 
vras veten
kam 20 vjet që nuk i festoj ditëlindjet
dhe jam i lumtur prej happy birthday...  që 
kthehet në trishtim absolut plaku
rini s’ka më, s’bën dashuri, seksi 
degjeneron në një ëndje shqisash idiote
eci nëpër tiranë dhe miqtë jane aq pak
dhe emrat e tyre nuk dalin si dikur në titra 
filmash që s’shikohen
rinia është mbyllur në big brother
në love story
e hap fletën e mengjesit ( gjenezën ) me 
borën
dhe e mbyll fletën e fundit ( apokalipsin ) 
me orgji e dafrunga të zjarrta me donaldin
që i jep urdhër molierit të shkruajë don 
zhuanin modern
kështu e kaloj këtë 29 korrik në një zheg 
përvëlues
pa miq pa dashnore me një akullore në 
dorë
që e lëpij ndërsa pikon dhe lë gjurmë 
sperme në asfalt
e shkelin mijëra makina që iu bien borive
asnjëra nuk këndon happy birthday po, sa 
mirë me qenë shqiptar
29 korrik të gjithë janë plazheve
rinia bën dashuri blu midis qiellit dhe 
detit blu
unë kaloj nëpër tiranën e zbrazët i lumtur 
që jam në tiranë
dhe s’festoj ditëlindje
dhe s’di sa vjeç jam.

ATDHEU ËSHTË PEMË

atdheu s’eshtë nëna
atdheu s’është babai
ai s’i do fëmijët e tij
të pafajshëm,
po të egër, mizorë
kriminelë, hajdutë, mashtrues, tradhtar
ata që s’kanë turp
ata që janë të paaftë
ata do më shumë
mëkatarët
i mban mbi krye
mbi supe, mbi kraharor
si një pemë
frutat e saj
ne poshtë zhytemi në pleh
te krimbat dhe mizat e dheut
hapim tunele që të mbërrijmë te rrënjët
por nuk i gjejmë
atdheu është pemë
me rrënjët në xhepa.

MË FAL, E DASHUR, POETËT JANË 
TË ÇMENDUR

të kam konsumuar, e dashur, me 
mendjelehtësinë e një poeti të vetmuar
kurmin ta kam zbuluar në shkrime, 
kurmin tënd epshor, ku mblidhen të gjitha 
magjepsjet
nga helena e trojës te monro e hollivudit
lulet e të gjitha vendeve dhe qiejve t'i vura 
në duar
i urdhërova lumenjtë të futeshin në qepallat 
e tua përpara se të derdheshin në det
të merrnin ullinjtë e syve të tu dhe detin ta 
bënin prej ulliri
uria të ndryshonte, të mos hahej më buka 
e përditshme, po ullinj si në bibël
dhe ne të dy të shkonim në kopshtin e 

diku një lehje qeni përsëritet
pastaj bën qetësi e madhe, sikur qielli vë 
një pikë
e dashur, nuk ndahemi dot
ty një ankth të zë papritur
mua një ankth më zë, aq sa më bëhet se 
një armë diku u shkreh
dhe ti më bie në krah e vdekur, një plumb 
të ka përshkuar kraharorin
gjaku skuq sikur të ka rënë një yll në 
vendin e zemrës
kushedi dhe të kam humbur qëkur, por 
tani kujtohem se dikur kjo ka ndodhur
sa herë ka patur luftra
dhe gjithë ç’po ndodh është një përsëritje e 
çasteve para se të qëllonin
nuk di nga erdhi plumbi
nuk di për ç’arsye
në një natë jargavani blu
dashuria është pacifiste
dhe ne të dy
injorantë të luftës.

MËNGJES TE TIFFANY

mos harro, e dashur se nesër është e dielë
dhe do të shkojmë te mëngjes në tiffany
të pijmë kafe me qumësht
të blejmë te tezga e kilianit kameljet që do ti
dhe të kujtojmë truman capot
romanin e tij që u bë film
ti më kujton këpucët e reja të punuara me 
dorë
nga një artizan italian
që i kisha mbathur vetëm një herë
dhe i kisha harruar
ai artizan paskish bërë dhe këpucët e xhon 
lenon
që i kish mbathur ditën e vrasjes
mos harro, them unë, se duhet të shkojmë 
të hënën te mjeku
për të parë atë nishanin e çuditshëm që të 
ka dalë në krah
dhe ti më kujton datën 22 kur kam për të 
marrë përgjigjen te kardiologu
për takikardinë atë mbrëmje kur po lexoja 
kafkën
çdo ditë e kemi të zënë
çdo minutë
çdo sekondë
dikujt i shmangemi, dikujt
e dimë, por s’e themi se kujt
në dhjetor bocelli me të birin mateon në 
medison square garden
në dhjetor guggenheim muzeum për të 
parë chagall
në dhjetor carnegie hall me pjesë te bahut 
dhe bethovenit
në janar, shkurt, mars, prill, maj
ende se kemi vendosur
por si gjithmonë te mëngjes në tiffany për 
të pirë kafe me qumësht

GRATË E SË DIELËS

është e trishtë dita e perëndisë
dita e shtatë e javës
dita e pirgut të rrobave të palara
dita e shkundjes së shtëpisë prej pluhurit 
dhe njollave
dita e ndërrimit të parajsës me hadin
të vdekurit janë më të qetë ditën e shtatë
iu ndezin qirinj mbi varre
gratë
vdesin të dielën
në vend të shëtitjes nëpër parajsë
shtëpia arkëmort iu bëhet, në banjë duart
këmbët në dysheme
koka në avujt e kuzhinës ku këndojnë 
tenxheret
jashtë zogjtë cicërojnë nëpër drurë
të rinjtë puthen
gratë presin të bëhen gjyshe
shtojnë gjymtyrët
për bebet
burrrat kthehen nga rruga
të dielën
s’kundërmon parfumi
po era e gjellës dhe sapunit
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I kapte gjithmonë gjërat me një dorë. Shkonte 
drejt banjës duke e hapur derën me një 

dorë, po ashtu hapte edhe frigoriferin, merrte 
thikën, vishte bluzën apo pantallonat, deri 
edhe priste bukën, veç duke përdorur një dorë. 
Të djathtën. Kur i nevojiteshin të dyja duart, 
nuk e përdorte të majtën e cila ishte gjithmonë 
e bllokuar nga objekti në përdorim. Shpesh, 
për shembull, fiksonte mirë mbi tavolinë 
bukën me kockën e parakrahut të majtë dhe 
me të djathtën, priste fetën e bukës. E priste 
bukën shkel e shko, gjithmonë me sytë ngulur 
nga sendi amorf që kishte mbërthyer me 
thonjtë e dorës së majtë. Ishte një ves aq i keq 
sa gjithmonë babai, kur e shihte ashtu, bëhej 
përherë nevrik. Sillej sikur natyra ta kishte 
lindur veç me një gjymtyrë. Tek dora tjetër 
shtrëngonte gjithmonë objektin. Shpesh, 
babait nuk i durohej dhe i kthehej tërë mllef. 
“Do të ta thyej për tokë atë send!” i thonte me 
një lloj nervozizmi.

“Po po, ti!” ia kthente djali, me sytë të cilët 
nuk i hiqte nga sendi me sipërfaqen e limesët, 
krejt të shndritshëm.

“Ore, a e kupton që dukesh si handikapat 
ashtu, me një dorë. Sikur tjetra të të ishte 
paralizuar!” Flit me murin po deshe. Marjo 
vazhdonte të hante makaronat me salcë, 
dhe sytë, i mbante krejt të përqendruar, të 
përpirë nga ekrani i sendit të hatashëm. Kjo 
ishte ndoshta liria e re? Një vartësi totale 
nga ai send petë, drejtkëndësh, i lëmestë, 
150 gramësh, i cili po gllabëronte jo vetëm 
atë, por të gjithë racën njerëzore që prej dy 
dekadash?! Gjithkund. Nëpër rrugë, mbi 
autobusë, në metrò, nëpër shtëpia, thjeshtë 
përballë njëri tjetrit, njerëzit nuk bënin asgjë 
tjetër veç se rrinin me sytë ngjitur tek ky objekt 
i shndritshëm. E preknin ekranin me gishtin 
tregues, krejt të përthithur nga ai send, sikur 
të gjitha fijet e botës të ishin të lidhura me atë 
objekt sa i nevojshëm dhe praktik po aq edhe 
absurd. Shpesh ecnin si të tromaksur, nga t’i 
çonin këmbët, gati sa nuk përplaseshin me 
njëri tjetrin, gati sa nuk bënin aksidente, nga 
hutimi. Por ato, sytë, nuk i hiqnin kurrë nga 
ai send, të cilin e shtrëngonin në dorë. Kur i 
mbaronte bateria, ishte sikur t’i fironte vetë 
shpirti, ndaj trembeshin dhe shqetësoheshin, 
sikur ai objekt, jo vetëm të kishte shpirt dhe t’i 
dhembte, por të ishte vetë porta ndërlidhëse, 
gati magjike nga ku njerëzit e rinj, tashmë 
arrinin të komunikonin me tërë universin.  
Ishte si një epidemi e re, e rrezikshme e cila, 
pak nga pak po gllabëronte të tërë njerëzimin. 
Ai send, ishte futur aq thellë në jetën shoqërore 
sa pa të tashmë, asgjë nuk mund të bëhej, 
asgjë nuk mund të zgjidhej.

“Hiqe atë telefon kur të flas!“
“Flit ti se unë të dëgjoj!”
“Jo. Dua që ti ta heqësh, pastaj të filloj të 

flas.”
“Ore. Po të dëgjoj.” Ishin ulur tek tavolina. 

Njëri përbri tjetrit. Marjo, i kishte mbaruar 
makaronat. Tani po hante qoftet erëmirë. I 
brente pak nga pak si një miush i cili nuk ka 
uri, dhe tek ushqehej nuk i ndante sytë nga 
mini ekrani i androidit të tij.

“Ta thashë një herë. Fike atë telefon!”
“Hajt pra. Se jam duke bërë pak pushim 

mbas studimit ». u justifikua ai.
A e kupton se po bëhemi si alienët. S po 

arrijmë më të komunikojmë me njëri tjetrin 
as edhe brenda shtëpisë. Gjithkush në cepin e 
vet i zhytur tek telefoni i tij. Edhe duke ngrënë 
bukë do ta përdorim këtë të mallkuar telefon?! 
E kupton apo jo në ç pikë jemi?!” ngriti zërin 
burri.

“Hajt mo edhe ti. Ja se e fika!” vazhdonte 
të thoshte Marjo, por akoma e mbante ndezur 
telefonin ku njëra mbas tjetrës, mbasi ai i 
prekte me gisht, shkisnin imazhet që po ndiqte 
me sy, krejt i përpirë.

“Fike të thashë!” ulëriti babai.
“Pse ulëret?”
“Ta kam thënë pesë herë deri tani. Kur 

hahet nuk ndizet telefoni!“
“E di pra e di. Ma ke thënë!”
“Ta kam thënë por ti nuk merr vesh dhe 

bën sipbas kokës tënde!” Marjo e fiku me një 
shfryrje prej 13-vjeçari. E la mënjanë dhe 
prapë po me tërbim filloi të hajë.

“Hë më trego ç bëre sot?!” tha pastaj me 
rrëmbim.

Babait akoma nuk po i iknin nervat. Rrinte 
ashtu në heshtje, krejt i zemëruar dhe tek 
mbllaçitej shtrëngonte dhëmbët.

“Ky djall telefoni na e mori shpirtin. Po na 
gllabëron të gjallë. Na u ka bërë tmerr. Sa herë 

të kam thënë: ti duhet ta zotërosh atë, dhe jo 
ai të të zotërojë ty!”

“E di e di!”
“E din por nuk e zbaton. Ty sikur të ka 

lindur Perëndia me një dorë vetëm. Sa herë të 
kam parë që prej hutimit, duke ecur me sytë 
e ngulur tek tik toku, në vend që të shkosh në 
banjë je futur tek depo e rrobave të vjetra!”

“Jo more. Po ja fut kot.”
“Unë po ja fus kot?”
“Dëgjo këtu. Telefoni, e dimë është shumë 

i dobishëm. Na nevojitet për tu lidhur me njëri 
tjetrin, aty marrim informacione, argëtohemi, 
lexojmë, por nuk duhet kurrsesi që ai të na 
gllabërojë dhe ne të bëhemi skllevër të tij.”

“Nuk thua shyqyr që njeriu i sotëm, në 
vend të pistoletës në brez, mban një celular 
në xhep!”

“Po kjo ç lidhje ka?”
“Si nuk ka lidhje? Njeriu është emancipuar.”
“Mos ma dridh muhabetin!”
“Ti po ma dredh muhabetin” ia ktheu 

Marjo babait.
“Telefoni duhet të ketë oraret e tij në këtë 

shtëpi. Qartë!” ngriti zërin akoma burri. “Çfarë 
u bëmë ne këtu. Të huaj, apo jemi një familje?! 
Se s’po merret vesh asgjë. Gjithkush për hesap 
të vet. Mamaja tek fb-ku. Ti tek: tik-toku. Andri 
tek Youtube-i. S’po merremi më vesh. Shpesh, 
mamaja, thjesht për të më thënë diçka, edhe 
pse është në cepin tjetër të dhomës, preferon 
të ma shkruaj në telefon!”

“Ho re mo. Na mërzite edhe ti me këtë 
moralin tënd!”

“ç bëre sot në shkollë?”
“Asgjë s bëra. Të përditshmet”.
“Okay, më trego të përditshmen. Dua 

ta dëgjoj. E din ti sa është i rëndësishëm 
komunikimi direkt me njëri tjetrin. Kur isha 
unë i vogël, ishim dhjetë vetë në shtëpi dhe 
plaste muhabeti për shtatë palë qejfe!”

“Fillove ti?!” tha Marjo dhe u ngrit vrik nga 
tavolina. 

“Ku po shkon. Nuk ke mbaruar!”
“Dua të shkoj në banjë. Lejohet?”
Tha kështu dhe mbërtheu telefonin me 

thonj nga tavolina.
“Lëre atë!”
“E di vetë ç bëj”.
“Lëre atë aty!”
Ndërkohë Marjo e kishte marrë dhe po ikte 

rrëmbimthi drejt banjës. 
Ishin vetëm në shtëpi. Burri vazhdoi të 

mbllaçitej në heshtje dhe meditonte. Celulari 
vërtetë po ndërronte mbarë shoqërinë  
njerëzore që prej tre dekadash. Pak nga pak, 
ai po bëhej gjithnjë edhe më i domosdoshëm. 
Tashmë pa të nuk mund të jetohej dot. Në 
fillim kishte rezistuar me heroizëm. Gjatë. 
Kishte mbajtur fort Nokian e tij të dikurshme. 
Por pak nga pak, shokët në punë kishin filluar 
ta quanin: Arkaik. “Akoma me atë Nokia-n 
rrangalle ti ore? Ne jemi tek Android-i. Ne 
navigojmë në internet!” Tashmë, gati gjithçka 
ndodhte duke u futur nga ajo deriçkë e vogël 
abstrakte. Kalonte nëpër eter dhe shkonte 
gjithkund. Si një sistem intergalaktik i 
padukshëm, ku rrjete energjie madhore 
lidhnin me fije të padukshme të gjithë 
kozmosin që njihnim dhe zotëronim. Njeriu e 
kishte shpikur atë, okay. Por a e kishte vënë atë 
vallë vërtet në funksion thjeshtë të vetvetes? Të 
komoditetit të vetvetes? Apo ai objekt amorf 

po e transformonte atë tinëzisht pak nga pak 
dhe pa kthim? Pasojat? Pasojat nuk diheshin. 
Kush do ta mbante përgjegjësinë mbi të? E 
shpikëm armën bërthamore, tani mund të 
vetëshkatërroheshim? Kush do të përgjigjej për 
këtë? Shkencëtarët? Financuesit? Politikanët? 
Të gjithë ngrinin supet. Edhe tani me celularin 
njëlloj. Skenari po përsëritej. Asnjë nuk e dinte, 
asnjë nuk arrinte ta parashikonte impaktin e 
këtij sendi amorf në të ardhmen mbi jetën, 
mbi marrëdhëniet në shoqëri, në familje. Kush 
do të ishin efektet e teknologjisë me kalimin 
e kohës? Ç mentalitet, ç raporte, ç moral, ç 
ideologji do të formonte ai send tek ndërgjegjja 
kolektive? Do të ishte një proces konstruktiv? 
Distruktiv? Apo asnjanës? Asnjë nuk e dinte. 
Asnjë nuk mund ta parashikonte këtë gjë. 
Veç jeta do ta tregonte. Ishte hera e parë që 
njerëzimi po e eksperimentonte. Të shohim 
një herë ç do të bëhet? Ç do të ndodhte? Si do 
të transformoheshin marrëdhëniet njerëzore? 
Dukej pak si ajo historia kur robotët e shpikur 
dhe të programuar nga njerëzit, pak nga 
pak ishin rebeluar dhe ishin ngritur kundra 
vetë krijuesve të tyre. Kundra vetë njerëzve. 
Interneti, bashkë me të edhe celulari, ishte si 
një teh me dy të prera. Nga njëra anë ndihmonte 
aq shumë në shpërndarjen e informacioneve, 
në ndërlidhjen dhe komunikimin mes njerëzve. 
Ishte i rehatshëm dhe i aftë për të kursyer 
kohë. Po ndihmonte pra për të krijuar një 
ndërgjegje të re në racën njerëzore. Ndoshta 
edhe në emancipimin e shpejtë të tij. Mjaftonte 
të imagjinoje, fëmijët e sotëm të cilët dinin 
gati gjithçka, ndoshta edhe gjëra të cilat nuk 
duhej t’i dinin për moshën e tyre. Të cilët të 
krahasuar me gjeneratën e tij fare të paditur, të 
pafajshme, fare naive, këto të sotmit ishin më 
të zhdërvjellët, më të informuar, dhe gati gati 
më të avancuar nga intelekti. Dukej sikur nuk e 
kishin më atë pafajësinë e dikurshme. Shpesh, 
ai i shihte si “përbindësha” adoleshentë. Në 
teori ishin të mirë por në praktikë ishin zero. 
Nuk dinin as si të mbijetonin, as si të loznin, 
siç bënte dikur ai fëmijë. Nuk dinin as si të 
mbroheshin nga rrugaçët. Interneti ishte i 
dobishëm, por kishte edhe një internet tjetër 
të dëmshëm. Një internet të errët. Dark, ku 
lidheshin mes tyre për punë të mbrapshta 
pedofilë, kriminelë, hajdutë, mashtrues dhe 
anarkikë. Figura të errëta dhe të dyshimta, 
njerëz të sëmurë psikik, të cilët kishin krijuar 
rrjete komunikimi mes tyre. Ky internet i 
rrezikshëm, nuk arrinte të kontrollohej dot as 
nga policia. Ashtu siç kishte edhe një internet 
plot me informacione fallco dhe të kota, të 
cilat përziheshin me informacionin serioz 
dhe kompetent duke ngatërruar krejt njerëzit. 
Kishte një internet të papërgjegjshëm i cili 
pa kontrollin prindëror, mund ta dëmtonte 
fëmijën që lundronte në të. Liria totale kishte 
qenë vetë ideja themeltare e internetit, ku 
gjithkush mund të gjente gjithçka. Pa asnjë 
ndalesë, bllokim apo censurë. Por pak nga pak, 
me internetin njeriu po bëhej ndoshta edhe 
më delikat? Më i thyeshëm, i kontrollueshëm, 
ndaj manipulohej dhe sulmohej më kollaj. 
Njeriut po i fironte ndoshta liria, privacy-ja 
dhe sidomos pavarësia e tij. Tashmë ishte krejt 
i varur dhe i kontrolluar nga syri i Vëllait të 
Madh, krejt i varur nga ai sistem, në të cilin, 
prej të cilit, dhe nga i cili, hynin dhe dilnin 
shumica e informacioneve të mundshme. 

Burri e krahasonte shpesh internetin 
me një pyllishtë të madhe ku jeta, brenda 
kishte mbjellë gjithçka. Si bishën e uritur që 
shqyente më të dobëtin. Si perlën ashtu edhe 
mrekullinë e fshehtë të saj. Si në jetën e vërtetë 
ku e mira dhe e keqja ndërthureshin. Si njeriu 
i cili ishte sa hyjnor, po ashtu edhe aq pervers. 
Sa kriminel ashtu edhe aq mëshirëmadh. 
Edhe interneti, ndrynte gjithçka brenda. Nga 
pornografia pa limite, e cila po influenconte 
në krijimin e një mentaliteti kurvëror të ri, 
deri edhe tek informacioni më i pastër dhe i 
domosdoshëm. Një enciklopedi pa limite.

Por nëse njerëzimi po ecte, falë 
teknologjisë në një drejtim krejt të ri, ai nuk 
kuptonte kush ku dhe kur do të ndalej? Kush 
do të ishte fundi i këtij sistemi? Donte të dinte 
si do të përfundonte kjo histori.

 Në fillim. Vite më parë, nuk e kuptonte 
se si mund të bëheshin parà pa i prekur 
ato fare. Se si mund të krijohej plus valore 
thjesht në formë virtuale. Paratë tashmë 
ishin thjeshtë shifra. Zero pa fund nëpër 
banka, sisteme informatike, gjithçka mund 
të prodhohej. Njeriu mund të bëhej i pasur, 
pa pasur mundësinë të prekte asnjë lloj 
malli material. Vite më parë dikush ia kishte 
shpjeguar më konkretisht si funksiononte 
interneti. Një super tru, hiper memorje, mega 
bibliotekë, magazinë virtuale me qendër në 
Miami-t, kishte mbledhur dhe mbante brenda 
memories së saj, të gjitha informacionet 
e botës. Ndaj falë të cilit, gjithkush, duke 
paguar, mund të futej aty duke parë, vëzhguar, 
konsultuar o përdorur informacionet sipbas 
nevojave të veta.   

Burri vazhdonte të brente mishin e gjellës 
së zier. Lëngu plot me proteina, shija e qepës 
së zier me salcë, piperi i zi, ia shtonte shijen 
ushqimit të cilin ai tashmë po e shijonte 
krejtësisht vetëm. Tek mendohej, lëvizte kokën 
dhe shpesh fliste me zë edhe pse ishte vetëm. 
Që ishte i dobishëm interneti dhe telefoni, këtë 
as nuk e vinte në dyshim, por duke hyrë me 
kaq nxitim dhe prepotencë në jetën e rinisë, 
kushedi se si do ti vinte fundi kësaj pune. Nëse 
bota, për shekuj e shekuj kishte ecur me hapa 
breshke, dhe në shekullin e kaluar me hapa 
pak më të shpejtë. Tani, ajo, bota po vraponte 
me hap të lehtë. Por do të vinte një ditë që 
motori i saj do të përshpejtohej gjithnjë e më 
shumë, do të rriteshin xhirot e ingranazheve 
të saj dhe njerëzimi do të fillonte të ecte me 
galop. Për të shkuar ku? Asnjë nuk e dinte. 
Njeriu punonte, shpikte, krijonte për ta pasur 
jetën sa më të lehtë, të bukur dhe të rehatshme. 
Por komoditeti paska një çmim. Humbjen 
e privacy-së. Skllavërinë e re nga objekti i 
lëmestë, dhe sidomos rendja si i çmendur drejt 
të mirave materiale. Njerëzimi kishte arritur 
ndoshta në konkluzionin se parajsa mbi këtë 
tokë qëndronte tek kamja, luksi, mirëqenia 
materiale, komoditeti, rehatia? Skllav i këtij 
iluzioni, po harronte ndoshta të jetonte?

 Gjërat ndryshonin përditë. Atij i ngjante 
se njerëzimi ishte në stadin e fundit të xhirove 
të shpejtësisë. Nuk kishte se si. Me armët 
bërthamore, me shfrytëzimin sistematik 
të lëndëve të para, me ndotjet kimike 
dhe mbeturinat radioaktive, me centralet 
bërthamore, me ndotjen e ambientit, me 
prerjen pa hesap të pyjeve dhe me shfrytëzimin 
pa asnjë respekt të natyrës kjo rënje, kjo 
çmenduri e njeriut po arrinte ndoshta kulmin? 
Apo thjesht ishte një alarm i kotë. Toka ishte 
ndoshta shumë më e madhe dhe fare e aftë që 
të përthithte gjithë këto problemet e vogla në 
gjirin e saj? Gjithçka transformohej përditë. 
Aq shpejt dhe aq me nxitim sa nuk kishte kohë 
për të shijuar një të re, kur shpejt e shpejt dilte 
e reja tjetër. Ku po shkonin njerëzit? Nga po 
ecnin? Në një terr të ri teknologjik? Natyrisht 
dikush e dinte rrugën e këtij udhëtimi. 
Natyrisht kishte përgjegjësi për këtë udhëtim. 
A udhëheqës spiritualë. Ai nuk dinte asgjë. 
Ngriti gotën e verës së kuqe dhe piu vetëm. 
Heshtja e kuzhinës thyhej veç nga të qeshurat 
e mbytura të Marjos, i cili, me siguri, në banjë 
ku mbyllej shpesh, shihte video humoristike 
dhe ia kriste një të qeshure histerike. Një të 
qeshur me veten e vet, me asgjënë e mureve, 
thjeshtë duke komunikuar me objektin amorf 
nga ku e tërë bota, shpesh prezantohej e 
rreme, virtuale, herë e këndshme dhe herë 
cinike dhe pa shpirt. Një botë pa empati dhe 
krejt e rrezikshme. Një botë fare pa kontroll e 
cila i shpëtonte deri edhe kontrollit atëror dhe 
nuk shteronte kurrë.    

marjo
Tregim nga Artur Spanjolli
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Një udhëtim i vërtetë zbulimi nuk do të 

thotë të kërkosh peizazhe të reja, por të kesh 
vështrim të ri.
Marcel Proust

Vështrim i përgjithshëm

Në kërkim të kohës së humbur, është një 
përsiatje e gjithanshmepër kohën dhe 
kujtesën emocionale, por njëkohësisht edhe 
për muzikën, pikturën, letërsinë, për artin 
në përgjithësi, për dashurinë dhe xhelozinë, 
për ekzistencëndhe ndjesinë e dështimit 
që ngjyros me tone pesimiste vizionin 
prustian. Koha e tij e romaneve takohet 
me kohën e vërtetëhistorike, me ngjarjet e 
mëdha të saj në Francë si Çështja Dreyfus, 
anitisemitizmi, Lufta I Botërore, ndryshimet 
e përditshmërisë dhe u bën atyre vend për 
t’i futur në atë univers të madh krijues.Ai 
është njëkohësisht rrëfim dhe dokumentar 
shoqëror, anketë psikologjike dhe kronikë 
poetike. 

Sipas një ndërtimi ciklik në shtatë 
romane dhe një strukture të ndërlikuar, 
autori e mbështet unitetin rrëfimtar te 
përdorimi i vetës së parë, me të cilën ia del 
të ringjallë ecurinë e kohës që e ka shoqëruar: 
fëmijë i paqetë dhe i lidhur fort si i sëmurë 
me tëëmën, adoleshent vëzhgues, pastaj i ri 
borgjez dhe estet sallonesh... Për shkrimtarin, 
i vetmi mjet për tëgjetur kohën e humbur me 
anë tëpërdorimit tëndriçimeve të kujtesës 
së pavullnetshme,është tëhumbasëmes 
vuajtjeve deri në vdekje e tëshndërrohet 
në vepër arti. Duke e kuptuar se “ekziston, 
padyshim, tjetër gjë dhe jo hiçiqë mund të 
krijohet nëpërmjet artit”, ai orvatet ashtu 
si heronjtë e tij: shkrimtari Bergot, piktori 
Elstir, muziktari Vëntej, të “nxjerrë esencën 
e ndjesive tona për t’ua bashkuar ngjarjeve të 
mundshme të Kohës metaforike”.

Prusti ka krijuar një nga analizat e para 
të shoqërisë dhe të individëve që e përbëjnë 
atë, duke hartuar një anketë vetjake për të 
vërtetën e shpirtit njerëzor dhe të esencës së 
kohës. Gjeneza e motiveve në librat e tij është 
një proces i veçantë për formësimin e rrëfimit: 
gjithçka nis me fragmente shënimesh të 
shpërndara ( fletoret e para), pastaj vjen 
bashkimi i tyre në njësi rrëfimtare me fletore 
të numërtuara. Për shembull, në një fragment 
shënimesh në fletoren 57 ai shkruan: “Unë 
do t’ia arrij, sepse e kam kuptuar që ka të 
vërteta në esencën e përbashkët të kujtimeve 
dhe kjo është ajo që dëshiroja të mësoja”. 
Duke njohur shoqërinëe lartë, aimundi 
tëjepte botën e vogël snobe tëkohës, ku 
borgjezia e pasur (rrethi i Verdyrenve) dhe 
aristokracia (Germantët) fillojnë të shkrihen 
e të barazohen. I ndjeshëm ndaj ndryshimeve 
që ndodhin në jetën e brendshme të njeriut, 
Prusti vuri re se te i njëjti individ dëshirat 
dhe pasionet u nënshtrohen fuqive të 
pavetëdijshme e imagjinaredhe mbeten 
relative e të përkohshme. 

Për shembull, faqet e para të romanit 
Për Suaninme të cilin nis romani i madh 
Në kërkim të kohës së humburpërshkruajnë 
kujtesën e vdekur për kohën në Kombre 
(Combrey), në të cilin rrëfimtari kalonte 
pushimet e fëmijërisë, që ringjallet pak nga 
pak; krejt pjesa tjetër e tekstitpërbëhet nga 
kujtesa e gjallë që i solli atij mahnitja pas 
kujtimeve dhe rikujtimeve të kohës së ikur 
duke shijuar madlenën (një lloj ëmbëlsire e 
vogël me brumë në formë vezake) e zhytur 
në çaj. Dhe pak a shumë të gjitha librat e 
ciklit janë rindërtim i së shkuarës përmes 
kujtimeve. 

Ndërtimi muzikor i frazave, përdorimi 
i hollë i imazheve dhe metaforave, fryma 
impresioniste e rrëfimit, teknika e monologut 
të brendshëm, karakteri i mbyllur i tekstit 
që e trasformon objektin e vet të dukshëm 
nëesencë të shkrimit, e bëjnë veprën e Prustit, 
fillimisht të pritur jo mirë nga kritika, një nga 
piketat themelore të historisë së letërsisë 
universale.

Shumë studime janë bërë për muzeun 
imagjinar të Prustit dhe për gjenealogjinë 
e ideve dhe ende vazhdojnë të zbulohen 
ide të reja në prozën e tijtashmë të 

shqyrtuar aq shumë. Si krijim i madh për 
një unë të prekshëm deri në skaj dhe tepër të 
vetëdijshëm, Në kërkim të kohës së humbur, 
është edhe territori i të gjitha ndjesive, i të 
gjitha pasioneve, i të gjitha debateve filozofike 
e social-politike, i modës, i zakoneve, i 
individëve tip dhe i grupeve shoqërore shumë 
të përcaktuara në kapërcyell tëshekujve XIX 
dheXX.

Vepra e tij na fton të pyesim për 
ekzistencën e vetë kohës, për relativitetin 
e saj dhe paaftësinë e njeriut që të kuptojë 
të tashmen. Një jetë rrjedh pa qenëtë 
vetëdijshëm për këtë fakt dhe vetëm një 
ndijim i rastësishëm: te Prusti shija e 
madlenës apo pengimi në kalldrëmin e 
hotelit të Germantëve etj., bëjnë që të brofë 
në vetëdijen e tij e kaluara me tërësinë e saj. 
Episode të tilla e mbushin me mrekullira 
Në kërkim të kohës së humbur dhe bëjnë të 
kuptosh se vetëm koha që ka ikur, ajo që ka 
humbur, ka vlerë. Nga lëvizja e mendimit 
prustian, sillen gjithnjë të dhëna të reja 
që shpien më vonë në riorganizimin e tërë 
tekstit ekzistues dhe kështu pafundësisht. 

Redaktimi i "Në kërkim të kohës së 
humbur"

Prusti shkroi Fund (Fin), kur mbaroi së 
shkruari edhe tekstin e fundit të krejt ciklit 
romanor Në kërkim të kohës së humbur 
në pranverë të vitit 1922, por shtypja dhe 
korrigjimi i bocave para botimit bën pjesë në 
punën e fundme dhe ndonjëherë vendimtare 
të shkrimtarit për një vepër. Ja si i shkruan ai 
mes të tjerash botuesit Gaston Gallimard në 
qershor 1922: “[…] nuk mund t’ju them […] 
puna për ribërjen e këtij daktilografimi, në të 
cilin shtoj kudo dhe ndryshoj gjithçka, sapo 
ka filluar”. 

Ai kishte botuar katër libra të ciklit: 
Du côté de chez Swann (Për Suanin), 1913, 
me tri pjesë apo vëllime, njëri prej të cilëve 
është Un amour de Swann (Kur dashuronte 
Suani), vënë në një shqipe të përsosur nga 
përkthyesi Edmond Tupja; À l’ombre des 
jeunes filles en fleurs (Nën hijen e vashave në 
lule të moshës), 1918, çmimi Goncourt 1919; 
Le côté des Guermantes (Për Germantët), me 
tri pjesë, 1920-1921 dhe Sodome et Gomorrhe 
(Sodom dhe Gomorr),me dypjesë, 1921-1922. 
Tre librat e tjerë u botuan pas vdekjes: La 
Prisonnière, 1923 (përkthyer Robinja nga Edit 
Dibra, përkthyesja e Prustit, një titull mjaft 
domethënës dhe i gjetur) - ai sapo kishte filluar 
së korrigjuari bocat e shtypshkronjëssipas 

tekstittë tij të hedhur në të pastërdhe u shua 
kur ishte duke përpunuarpër të disatën herë 
fragmentin për vdekjen e Bergotit;Albertine 
disparue (Albertina e zhdukur), 1925 dhe Le 
Temps retrouvé (Koha e rigjetur), 1927. 

Libri i pare është himn për dashurinë 
e Suanit me Odetën; i dyti himn për 
rininë,por me një lloj qartësie dhe qetësie që 
dëshmojnëmë shumëpjekurinë e romancierit 
se sa realitetin e jetuar nga djali iri; i treti 
përshkruan betejën midis kohës së shkuar 
dhe asaj që është duke u jetuar, me zërin 
që ndryshon në pubertetkur papritmas 
seroziteti ende ngurrues do të shpërfaqet 
i lirëdhe gjithçka do tëlëkundet, vdekja do 
tështrijë tashmë hijen e saj tëerrët. Libri ka 
lëndë të ngjeshur dhe të gjitha episodet janë 
të lidhura; i katërti që në titull “vë në dukje 
simetrinë e dy qyteteve biblike dhe romani 
do të ishte disi i pakuptueshëm pa prologun 
në fund të pjesës së dytëtëGermantëve: 
Sodom dhe Gomorr I, domethënë takimi 
midis Sharlys (Charlus) dhe Zhypjë (Jupien)”, 
shkruan Antoine Compagnon në parathënie 
(Sodome et Gomorrhe, Gallimard, Paris, 1988, 
p.7) dhe qëështë një nga specialistët e veprës 
së Prustit; libri i pestëka vetëm dy personazhe 
Albertinën dhe Marselin me një aventurëtë 
çuditshme dashurie,një mrekulli krijuese, 
një vepër monumentale, simfoni, pikturë, 
poemë ku lulëzon në mënyrën më të përkryer 
stili prustian dhe qëu botua fill pas vdekjes 
së autorit. Për këtë libër, në fund të tetorit 
1922 Prusti ende i shkruante botuesit:  “Me 
përkushtimin që tregova për La Prisonnière 
(gati për t’u rilexuar), […] mirë do të ishte që 
të më dërgonitbocat e para që t’i korrigjoja; 
ky përkushtim, veçanërisht në gjendjen time 
të tmerrshme shëndetësore të këtyre ditëve, 
i ka shmangur disi prej meje vëllimet e tjera” 
(Marcel Proust, Correspondance, Gallimard, 
1989, p. 90). Por vdekja i tejkaloi qëllimet e 
tij: ai diktoi, pastaj shkroi vetë ngaqë kishte 
vështirësi në frymëmarrje dhe mbaroi me 
penë në dorë kur ishte duke ripërshkruar 
me imagjinatë një vdekje tjetër, atë të 
shkrimtarit në libër; libri i gjashtëqëmbyll 
ciklin për Albertinën,nis me frazën për 
ikjen e saj, domethënë është një roman që 
zhvillohet “me një të munguar, në të cilin 
zotëron një tonalitet prej mugëtire (Anne 
Chevalier, Albertine disparue, Gallimard, 
Paris 1989, parathënia f. VIII), pjesa e parëe 
këtij romani paraqet një dhomë zie me 
perde të ulura. Kështu lexuesi e ndjek këtë 
historitë plotë; i fundit, domethënë i shtatiLe 
Temps retrouvépërshkruan ngazëllimin e 
krijuesit si një privilegj që transfiguron një 

ekzistencë, e cila fillimisht i është kushtuar 
vuajtjes.“Shkrimtari është përkthyes i veprës 
që mbart brenda vetes”, thotë Prusti, dhe e 
fton lexuesin që të zgjojë unin në kërkim të 
botës së vërtetë. 

Le të rikthemi paksa te La Prisionière, 
qëështë libri i parë i botuar pas vdekjes së 
Prustit dhe përuron serinë e tre librave 
të mbaruar, por pa korrigjimet e tij 
përfundimtare në bocat e shtypshkronjës. Ai 
pa vetëm fillimin e tekstit të daktilografuar 
sipas dorëshkrimit tëtij e që e ngarkoi me 
shënime. Me përpunimin e fragmentit për 
vdekjen e Bergotit përpara tablosë Pamje 
nga Delfti e Ver Meer-it ( Jan Vermeer), 
autori thekson “idenë e rrugëtimit të 
shkrimtarit drejt vdekjes, që ndryshon nga 
rrugëtimi i kundërt i veprës së tij që shkon 
drejt pavdekësisë. Fitorja e artit ndaj vdekjes 
fizike”, shkruan Jean Milly në parathënien 
e romanit La Prisonnière. Pra, botuesi u 
përball me shtesa dhe ndreqjetë shumta, por 
megjithatë e vendosi botimin e tij në një kohë 
sa më të shpejtë. Aq më tepër që një frazë 
e shkurtër në fund tëSodome et Gomorrhe 
II lajmëronte emrin e Albertinës. Futja e 
romaneve për Albertinën në vazhdimësi të 
tekstit kryesor, përuruar nga vetë autori, 
ishte një lehtësim i madh për botuesin. 
Imagjinata e Proustit në këtë libër ka krijuar 
episode madhështore.

“E ndehur tërësisht mbi shtratin tim, me 
pamje tënjë natyrshmërie që nuk mund të 
sajohet, fytyra e saj më dukej sinjë degëz e 
lulëzuar që e kishin vendosur atje, dhe në të 
vërtetë kështu ishte: pushtetin e ëndrrës që e 
kisha në mungesë të saj, e rigjeja nëato çaste 
që i ndodhesha pranë, sikur duke fjetur ajo 
ishte kthyer nëbimë. […] Dëgjoja këtë flurim 
shushuritës, të mistershëm,tëëmbël si një 
puhi deti, përrallor si dritë hëne, që ishte 
gjumi i saj. […] Ajo që përjetoja atëherë ishte 
një dashuri përpara një gjëje aq të kulluar, 
aq të palëndët dhe aq të pakuptueshme si 
të kisha qenë para krijesave pa frymë që 
janë bukuri e natyrës” (La Prisonnière, GF 
Flamarion, Paris, 1984, f.162). 

Mendimi kritik

Në sajë të shkrimit,Prusti propozon botën e tij 
duke rikrijuar kohën, atë që gjithnjëi shpëton 
vëmendjes sonë.“Kjo metaforë apo ky model i 
romanit si peizazh, sinjë territor që e njohim 
vetëm duke ecur, krijon një fenomenologji të 
tërë leximi. Përgjatë tridhjetë ose pesëdhjetë 
faqeve të para të një romani lexuesiështë i 
hutuar dhe zakonisht ndihet ipështjelluar, i 
mungojnë pikat e referimit, nuk e di se ku do 
të shkojë. Pastaj bota e romanit i bëhet më 
e afërt:lexuesi ndërton një model pritjeje që 
ecuria e intrigës e vërteton dhe e korrigjon; ai 
ndihet përherë e më tepër në shtëpinë e vet. 
Por përvoja fillestare dhe paksa e lodhshme- 
një ndjesi çorientimi, humbjeje referimi, 
ndoshta edheankthi,ashtu si ndodh kur 
ecim me kujdes në një shtëpi të kredhur në 
errësirë, apo në një qytet të panjohur - është 
e paçmuar” (Antoine Compagnon, Proust, la 
mémoire et la littérature ‘Prust, kujtesa dhe 
letërsia’, Collège de France, Odil Jacob, Paris, 
2009, p.15).

Kritika ka shkruar se romani modern 
fillon me Prustin. Duke thyer modelin me 
nocionin e intrigës,ai shpik një mënyrë të re të 
shkruari; në bazë të kujtimeve e meditimeve 
të rrëfimtarit ndërtohet një univers i madh 
fiksional. Struktura e ciklit të romaneve 
me një titull përgjithësues e dëshmon më 
së miri këtë. Temat qarkullojnë sipas një 
harte me peizazh gjithëstinor dhe një loje 
lidhjesh që përafrohet me poezinë filozofike 
të fjalës. Prusti donte tëjepte jetën në lëvizje 
pa ndonjë rregull tjetër, veç atij të luhatjeve 
që karakterizon kujtesën emocionale. Ai ka 
lënë portrete të papërsëritshme, ka krijuar 
vende tëreja me imagjinatë, ka dhënë ide 
të reja përmes imazheve të mahnitshme 
të një kohe të rijetuar. “Uni ynë përbëhet 
nga mbivendosja e gjendjeve tona të 
njëpasnjëshme. Por kjo mbivendosje nuk 
është e palëvizshme” (Albertine disparue, 
Flamarion, Paris, 1989, f. 126). 

MARCEL PROUST 
Në kërkim të kohës 

së humbur (À la recherche 
du temps perdu)

Nga Dr. Feride Papleka

Nga Kosovar Berisha
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Më shumë se dyqind personazhe marrin 

jetë nga pena e tij duke përshkruar katër 
breza. Autori rikrijon vende kujtimesh, 
bukurish, vende që lidhen me fëmijërinë 
në Kombreapo në sallonet pariziane me 
mjediset aristokratike dhe borgjezeplot 
dëfrime, të përshkruara nganjëherë me një 
penë të mprehtë prej rrëfimtari ironik. Ky 
teatër social frymëzohet shpesh nga njerëz 
të vërtetë, për të cilët Prusti krijon portrete 
të paharrueshme, por që nuk uafsheh as 
tiparet komike, veset, dobësitë, çoroditjen. 
Personazhet që sjell ky vërshim shkrimi 
prustian, të cilët kanë tipare dhe karaktere të 
ndryshme, i janë nënshtruar provës së kohës. 
Kështu në kërkim të kohës së humbur është 
shndërruar në tablo të gjallë të epokës.Me 
personazhet si:Odetë, Suan, Zhilbertë, Orianë, 
Shën-Lu, Morel, Madam Verdyrën, princesha 
Germante, Albertinë, Sharlys, krijohet një 
lidhje dhe vazhdimësi nga romani në roman. 
Njëri prej personazheve, Sharlys (Charlus) 
është kthyer në hero i fiksionit botëror. Mendje 
e çuditshme, i mbrujtur me paragjykime 
feudale, por edhe me kulturë europiane (një 
emision radioje i këtij viti e quajti “mesjetari i 
kohëve moderne”), ai është mbase personazhi 
i parë homoseksual i letërsisë. Prusti është një 
ndër romancierët e parë europianë që e trajtoi 
homoseksualitetin në veprën e tij si fenomen. 

Koha nuk ekziston as në të tashmen, as 
në të ardhmen, por vetëm në të shkuarën, 
kuptimi i vetëdijshëm i së cilës është i afërt me 
vdekjen, thotë Prusti. Zbritja në shkallaren e 
Germantëve, gjatë së cilës rrëfimtari nuk i njeh 
menjëherë ata që kanë qenë bashkëkohës të tij, 
simbolizon pamundësinë për të parë kohën që 
kalon mbi ne ashtu edhe mbi të tjerët. Vetëm 
vetëdija e kohës që ka ikur arrin tëna japë 
ndjesinëe përditshmërisë së copëzuar.Me këtë 
vizion Prusti donte t’i shpëtonte ligjit të kohës 
për të mbërthyer me anë të artit realitetin e 
fshehur në pavetëdije e të “rikrijuar” nga 
kujtimet tona.Dhe ne i dëgjojmë e i shohim 
përmes fjalës së tij kambanoret e Martinville-t, 
bisedat dashurore të Suanit apo vallen e kokave 
te Për Germantët...“Irealiteti i tij nuk qëndron 
vetëm te fakti se ai e shndërronnëstrehëtë 
errëtdhe të dashur për lexuesin, por edhe te 
dyzimi. Ai është jo vetëm hero dhe aktor, por 
edhe shikues i veprimit të tij. Unit empirik 
që sapo përshkruhet, i kundërvihet uni 
përtejshqisor (transcendantale) që bën të 
mundur njohjen nga ana e tij të unit objekt dhe 
unit qëështësubjekt i perpektivës së rrëfimit” 
(Jean-Yves Tadié, Proust et le roman (Prusti dhe 
romani), Gallimard, Paris, 1971, f.31).  

Prusti e pagëzon sonatën e kompozuar 
nga Vëntej si himn të dashurisë së Suanit për 
Odetën në romain Un amour de Swann. Kjo 
përgjigje në një letër tregon se sa mbresa të 
thella kanë lënë Suani dhe Odeta te lexuesit: 
“Zonjë, Ju deshët të dinit se si duket Zonja 
Suan e moshuar. Nuk është shumë e thjeshtë 
që ta përmbledh me pak fjalë, por mund t’ju 
them se ajo është bërë më e bukur.

Kjo gjëshpjegohet sidomos me atë që 
ndodh në moshë tëpjekur. Odeta mënë fund u 
zbulua ose u shpik. Një fizionomi vetjake, një 
karakter i qëndrueshëm, një bukuri e veçantë. 
[…] Dhe mbi tiparet e saj tëçrregullta që për 
një kohë të gjatë u dorëzoheshin tekave të 
rastit […], ajo vuri këtë tip të palëkundur si 
një rini të përjetshme (Proust, Tekste, Aneks 
n.1, Gallimard, Paris,1989, f.45).

Analiza e snobizmit dhe e shoqërisë 
aristokrate dhe borgjeze të kohës së tij e 
bën veprën e Prustit një pyetje të madhe 
rreth shkaqeve shoqërore të formësimit 
tëindividit dhe të lidhjeve të tij me të tjerët, që 
janëinstrumente të ngjitjes apo të rënies. Ai 
është moralist, “Por një moralist që ndriçon 
me një ironi të pamëshirshme veset tona më 
të fshehta, dashuritë tona më foshnjarake 
[…] Kështu, filozofia bashkëkohore e Prustit, 
lidhet me një inteligjencë të pavullnetshme, 
e ngjashme me vullnetin e Qenies, e cila 
shqipton qartë në imagjinatë ndjeshmërinë, 
me të cilën përbëhet thellësia e kujtesës. […]  
Jeta sekrete e njeriut është roman; një roman 
i shkruar përjetësisht në trurin e tij […] (Julia 
Kristeva, Koha e ndjeshme, Gallimard, Paris, 
1994, f. 5, 598).

Ashtu si Balzaku, Proust-i ka ditur të 

krijojë një botë imagjinare, të populluar me 
personazhe që njihen sot si tipa, në të cilët 
mishërohet një karakteristikë e veçantë si: 
ambicia, çinteresimi, epërsia, rrëmbimi, 
dashuria, xhelozia, zemërimi, mondaniteti, 
plogështia… Gjithë vepra e tij shquhet për 
humorin e saj dhe përdorimin e metaforës. 
“Me shtatë librat dhe vëllimet përkatëse 
me rreth 3724 faqe (sipas botimeve) À la 
recherche du temps perdu, romani kryevepër 
më i gjatë në botë të llahtaris”, thotë Daria 
Galanteria, shkrimtare italiane dhe profesore 
e frëngjishtes në universitet. Romanet 
prustiane mund të lexohen sipas radhës, por 
edhe të veçuar. 

Stili i tij i të shkruarit të kujton shpesh stilin 
e të folurit, i karakterizuar ndonjëherë nga një 
frazë e gjatë “që të shastis me shpjegimet në 
kllapa qëe mbajnë paksa në ajër si ballonat, 
marramendëseme gjatësinë e tyre, duke të 
futur në një rrjet ndodhish aq tëngatërruara, 
sa do tëmbeteshim tështangurnga muzika 
e saj, nëse nuk do tëna tërhiqte papritmas 
ndonjë mendim injë thellësie të panjohur. 
(Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la 
littérature française, 2005, p. 700), porsipas 
“ritmit të një zhdërvjelltësie të pafund. 
Ai e pasuron tekstin e tij edhe me fraza të 
shkurtra, sepse ideja e përgjithshme se proza 
e Prustit përbëhet vetëm nga fraza të gjata 
është e gabuar (sikur, veç kësaj frazat e gjata 
të ishin një e metë)”. (Georges Cattaui, Proust, 
Dictionnaire Laffont-Bompiani, t.III, 1990, 
p.794).

Gjenia e Prustit qëndron te stili i 
tij, te fjalitë e gjata, që ndjekin spiralen 
e krijimtarisë, por edhe të gjendjes së 
tij shëndetësore, sipas disa studimeve 
psikanalitike të veprës. Kritika ka arritur në 
përfundimin se cikli i romaneve Në kërkim të 
kohës së humbur përfaqëson ripërtëritjen e 
përvojës letrare, një përpjekje pak a shumë 
metafizike dhe përbën bashkë me veprat 
e autorëve të mëdhenj të shekullit XX një 
etapë themelore në formësimin e prozës 
bashkëkohore.

Vlerësimi

Për romanin Në kërkim të kohës së humbur 
(À la recherche du temps perdu) janë shkruar 
më shumë libra dhe studime se për çdo 
shkrimtar tjetër francez. Ai është krahasuar 
me Montenjin (Montaigne). Madje André 
Gide (Zhid), pasi botoi Prusti librin e dytë 
shkroi se “për të kuptuar Prustin duhen 
lexuar Saint Simon dhe Montaigne”. 

Eshtë skenarizuar për film gjithë cikli 
romanor dhe vepra të veçanta të tij, madje 
njëra prej tyre ka shërbyer si libret për balet. 

Me kalimin e kohës Prusti është 
shndërruar në një nga autorët madhorë të 
shekullit XX dhe në botë mbahet si njëri nga 
autorët më përfaqësues të letërsisë frënge 
në të njëjtën shkallë si Dante, Shekspiri, 
Servantesi, Gëte, Folkneri në vendet e tyre 
dhe identifikohet me thelbin e asaj që quhet 
letërsi. 

“Në sajë të artit, në vend që të shohim 
vetëm një botë, tonën, ne e shohim atë të 
shumëfishuar, dhe sa më shumë artistë 
originalë që të ketë, aq botë do të kemi, 
të ndryshme nga njëra-tjetra, si ato që 
udhëtojnë në pafundësi dhe që shumë shekuj 
më pas kur ka shteruar burimi, nga i cili ka 
ardhur, burim që quhet Rembrandt apo 
Vermeer, na dërgojnë ende dritën e tyre të 
veçantë.” (Proust, Le Temps retrouvé ‘Koha e 
rigjetur’, Gallimard, Paris, 1989, f.75).

Mes autorëve dhe kritikëve të panumërt 
mund të përmenden: Antoine Compagnon, 
Jean-Yves Tadié, Gilles Deleuze, François 
Mauriac, Julia Kristeva, Maurice Blanchot, 
Albert Thibaudet, George Poulet, Philipe 
Sollers, Samuel Beckett, George Picon…

Ka një çmim tëquajturMarcel Proust.
Shumë ngjarje letrare, artistike dhe 

kulturore mbajnë emrin e tij.
Prusti po përkthehet edhe në shqip. 

Mendoj se ai duhet të futet në programet 
e Universitetit të Letërsisë për ta pasuruar 
horizontin e lexuesve të rinj me vizionin e 
një shkrimtari qëtashmë ipërket imagjinatës 
kolektive të njerëzimit.

Unë nuk ia ndaja sytë mëmës. E dija se kur 
të uleshim në tryezë, nuk do të më jepnin 

leje të qëndroja aty gjatë gjithë darkës dhe 
që për mos ta kundërshtuar tim atë, mëma 
nuk do të pranonte ta puthja disa herë në sy 
të të gjithëve, siç do të kisha vepruar po të 
isha në dhomën time. Gjithashtu, në dhomën 
e ngrënies kur e ndieja se po afrohej ora e 
caktuar, unë zija të bëja me atë puthje që do 
të ishte tepër e shkurtër dhe e shpejtë, gjithçka 
që mund të bëja fill i vetëm, zgjidhja me sy 
vendin, përgatitesha që në sajë të këtij fillimi 
me mend të puthjes, t’i kushtoja krejt minutën 
që do të më falte mëma, përfytyroja faqen e 
saj në buzët e mia, ashtu si një piktor që duke 
siguruar vetëm seanca të shkurtra pozimi, 
bën gati paletën dhe ravijëzon me mend sipas 
skicave, tërë atë që gjithsesi mund të vizatonte 
në prani të modelit. Por, para se të shtrohej 
darka, gjyshi pati mizorinë e pavetëdijshme 
të thoshte: “Vogëlushi duket i lodhur, do të 
ishte mirë të ngjitej për të fjetur. Për më tepër, 
sonte do të rrimë vonë”. Dhe im atë, që nuk u 
përmbahej me aq përpikëri rregullave, sa ç’u 
përmbaheshin gjyshja dhe mëma, tha: “Epo 
mirë, shko të flesh”. Unë desha ta përqafoja 
mëmën, por në atë çast u dëgjua tringëllima 
e zilkës. “Ik tani, lëre mëmën, i keni thënë 
mjaft njëri-tjetrit natën e mirë kështu, këto 
gjeste janë qesharake. Hë, pra nisu!”. Dhe m’u 
desh të largohesha menjëherë e të ngjisja çdo 
shkallare, siç thotë një shprehje popullore, 
“kundër dëshirës”, kundër zemrës që vlonte të 
kthehej pranë mëmës, sepse duke më puthur 
ajo s’i kishte dhënë leje zemrës sime të më 
ndiqte pas! Shkallarja e nëmurku më duhej 
të ngjitesha përherë i pikëlluar, lëshonte një 
aromë vërniku, që në njëfarë mënyre kishte 
përftuar dhe shkrirë në vetvete atë lloj të 
veçantë hidhërimi që përjetoja çdo mbrëmje 
e që ndoshta ishte ndjeshmëria ime që e bënte 
të tillë.

Me t’u ngjitur në dhomën time, m’u 
desh të zija të gjitha daljet, të mbyllja 
kanatat, të hapja varrin tim duke shprishur 
mbulesat e të vishja këmishën e natës si 
qefin. Megjithatë, para se të varrosesha në 
shtrat, pata një ndjesi kundërshtimi, desha 
të provoja një dredhi si i dënuar që isha. I 
shkrova mëmës duke iu lutur të ngjitej për 
një gjë të rëndësishme, të cilën nuk mund t’ia 
thosha në letër. U trishtova, sepse Fransuaza, 

kuzhinierja e hallës, që i kishin thënë të 
kujdesej për mua që kur ishim në Kombre, 
nuk pranoi ta merrte letrën. Isha i bindur 
se ajo e kishte aq të pamundur t’i çonte një 
porosi mëmës, në mes të bisedës kur kishte 
njerëz, sa ç’do t’i dukej një portieri teatri 
që t’i dorëzonte një aktori letër kur luante 
në skenë. Për gjërat që mund të bëhen ose 
s’mund të bëhen, ajo kishte një kod të rreptë, 
me shumë pika dhe me hollësi; si ato ligjet 
antike që përbri përshkrimeve rrëqethëse 
siç është masakrimi i fëmijëve të gjirit, 
ndalojnë me një delikatesë të tepruar zierjen 
e mishit të kecit në qumështin e së ëmës, apo 
ngrënien e dellit të kofshës së bagëtive. Duke 
e gjykuar nga kryeneçësia e beftë që shfaqte 
për të mos kryer disa porosi që i jepnim, ai 
kod dukej se lidhej me komplekset sociale 
dhe me stërhollimet mondane, të cilat nuk 
ia kishte frymëzuar as rrethi shoqëror e as 
jeta e saj si shtëpiake fshati. Në ndonjë rast, 
neni i kodit për të cilin kishte të ngjarë që, 
përveç po të binte zjarri, Fransuaza nuk 
do të shkonte ta trazonte mëmën në prani 
të zotit Suan për një njeri kaq pa rëndësi, 
siç isha unë, shprehte nderimin që kishte 
ajo për prindërit - njëlloj si për të vdekurit, 
priftërinjtë e mbretërit, - por edhe për të 
huajt, të cilëve u shprehim mikpritje, u 
tregojmë respekt që mbase do të më kishin 
prekur po t’i kisha lexuar në faqet e një libri, 
por që përherë më bezdiste kur e dëgjoja nga 
goja e saj, nga ai ton i rëndë e mallëngjyes që 
kishte kur fliste për këtë gjë e aq më tepër atë 
mbrëmje kur karakteri i shenjtë që i jepte ajo 
darkës, e shtynte të mos pranonte ta prishte 
seriozitetin e ceremonisë. Për t’i dhënë të 
drejtë vetes, unë nuk ngurrova ta gënjeja e 
t’i thosha që s’isha unë që kisha dashur t’i 
shkruaja mëmës, por ishte ajo që, duke u 
ndarë, më kishte porositur të mos harroja t’i 
ktheja përgjigje lidhur me diçka që m’u lut 
ta kërkoja; dhe se do të zemërohej shumë 
keq, nëse nuk i shkruaja dy fjalë. Më duket 
se Fransuaza nuk më besoi, sepse ashtu siç 
ishin parandjenjat e njerëzve primitivë më 
të fuqishme se tonat, ajo e përcaktonte 
menjëherë të vërtetën që doje t’i fshihje, 
nëpërmjet disa shenjave të pakapshme për 
ne; e vështroi zarfin pesë minuta me radhë, 
sikur shqyrtimi i letrës dhe mënyra e shkrimit 
do t’i shpjegonin natyrën e përmbajtjes ose 

DORËHEQJA E PARË
Marcel PROUST

Dorëheqja e parë është nxjerrë si tregim nga romani Në kërkim të kohës së humbur 
dhe është botuar me disa autorë të tjerë francezë. Aty tregohet pafajësia fëmijërore dhe 
pasioni i një mëme të dashur. Duke lexuar tregimin të rrëmben një mallëngjim dhe një 
emocion i thellë për ato skena të papërsëritshme familjare. Kjo është mënyra me të cilën 
di të shkruajë vetëm Marcel Proust-i.
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do t’i mësonin se ç’neni të kodit të saj duhej 
t’i referohej. Pastaj ajo doli me një pamje të 
përunjët që dukej sikur thoshte: “A nuk është 
fatkeqësi për prindin të ketë një fëmijë të 
tillë!” U kthye pas pak për të më njoftuar se 
ishin ende duke ngrënë akulloren dhe se qe 
e pamundur për kamarierin t’ia jepte letrën 
tani para të tjerëve, por që, kur të ishin duke 
larë duart, do ta gjente mënyrën për t’ia 
dërguar mëmës. Sakaq ankthi im ra; tashmë 
nuk ishte si pak më parë; pra nuk qeshë ndarë 
me mëmën për deri të nesërmen; meqë i 
shkoi letra ime, - sigurisht duke e zemëruar 
(mbase dyfish, sepse kjo taktikë më nxirrte 
qesharak në sytë e Suanit) - së paku po hyja 
i padukshëm e i mrekulluar në atë kthinë ku 
ajo do t’i fliste në vesh Suanit për mua, në atë 
dhomë ngrënieje të ndaluar e armiqësore, ku 
më dukej se rrinin fshehur kënaqësi egoiste 
dhe tmerrësisht të trishtuara, ngaqë mëma i 
shijonte larg meje. Ankthi hapej si një frutë e 
pjekur që zbutet dhe çan lëkurën, derdhej e 
projektonte gjer në zemrën time të dehur sytë 
e mëmës duke lexuar fjalët e mia. Tashmë 
nuk isha më larg saj; pengesat ishin zhdukur: 
një fill i mrekullueshëm na bashkonte. S’ishte 
vetëm kjo: mëma do të vinte patjetër!

Sëkëlldia që më kapi atypari, lidhej me 
mendimin se Suani do të ishte tallur keqas po 
ta kishte lexuar letrën time dhepo ta kishte 
zbuluar qëllimin ose në të kundërt - siç e 
mësova më vonë, atë e kishte bërë të vuante 
për vite të tëra një ankth i ngjashëm - askush 
më mirë se ai nuk do të kishte mundur të 
më kuptonte; ankthin që ndihet kur krijesa 
që duam është duke shijuar kënaqësi, atje ku 
nuk jemi ne kur nuk mund të vemi me të, atij 
ia kishte mësuar dashuria. Dashuria është e 
paracaktuar për një gjë të tillë; por kur ka hyrë 
te ne përpara se të na shfaqet në jetë, siç ndodhi 
tek unë, ajo pluskon duke pritur e vagullt dhe e 
lirë, pa ndonjë objekt të përcaktuar për t’u vënë 
në shërbim të një ndjesie sot, në shërbim të një 
tjetre nesër, herë-herë si dhembshuri prej biri e 
herë-herë si miqësi për një shok. Dhe gëzimi që 
provova kur u kthye Fransuaza e më tha se letra 
do t’i shkonte mëmës - edhe Suani e njihte këtë 
gëzim mashtrues - qe i madh.

[…] Mëma nuk erdhi dhe, pa pyetur për 
sedrën time, (duke treguar kujdes që historia 
me diçkanë të mos përgënjeshtrohej), më 
dërgoi këto fjalë me Fransuazën: “Mos prit 
përgjigje”, që unë prej kohësh e kam dëgjuar 
aq e aq herë në gojën e portierëve të hoteleve 
luksoze ose në gojën e shërbëtorëve të 
shtëpive të bixhozit, t’ia transmetojnë ndonjë 
vajze të gjorë që çuditet: “Si, nuk të tha gjë? 
Kjo është e pamundur! Sidoqoftë ju ia dhatë 
letrën time. Epo, do të pres edhe pak”. Dhe - 
ashtu siç e siguron ajo veten, se s’ka nevojë 
për ndihmën e portierit e që rri aty duke 
dëgjuar ndonjë bisedë të rrallë për kohën që 
shkëmben portieri me ndonjë gjahtar - unë 
e shkagova ofertën duke ithënë Fransuazës 
të më bënte shurup ose të rrinte me mua, u 
shtriva dhe mbylla sytë duke u përpjekur të 
mos dëgjoja zërin e prindërve që pinin kafe 
në kopsht. Por pas disa sekondash, ndryshe 
nga sa kisha besuar, duke u afruar çasti që 
do ta shihja, po më rëndonte ideja se mund 
të flija pa e parë mëmëndhe rrahjet e zemrës 
po bëheshin përherë e më të trishta, sepse 
unë e shtoja tronditjen duke i këshilluar 
vetes një qetësi që ishte pranim i fatkeqësisë 
sime. Papritur ankthi im iku, më pushtoi 
një lumturi siç ndodh kur fillon të veprojë 
një ilaç i fuqishëm që na largon dhimbjen: 
mora vendim të mos bëja asnjë përpjekje 
për të mbyllur sytë pa parë mëmën; duhet 
ta përqafoja me çdo kusht, megjithëse 
isha i sigurt se do të rrija pa folur me të 
për një kohë të gjatë. Qetësia që erdhi pas 
ankthit, më mbështolli me një ngazëllim të 
jashtëzakonshëm. Jo më e paktë se pritja, qe 
etja dhe frika e rrezikut. Hapa dritaren pa 
zhurmë dhe u ula në fund të shtratit, nuk 
bëja asnjë lëvizje, që të mos më dëgjonin ata 
poshtë. Edhe gjërat jashtë dukeshin të ngrira 
në një kujtesë memece, si të mos donin ta 
turbullonin dritën e hënës, e cila, duke 
dyfishuar dhe sprapsur çdo gjë nga zgjerimi i 
pasqyrimit të vet, më i ngrydhët e më konkret 
se ajo vetë, kishte holluar dhe njëkohësisht 
e kishte zmadhuar peizazhin si një plan të 
palosur gjer në çastin që e zbulojmë. Ndonjë 
gjethe gështenje lëvizte, por fërgëllima e 
saj e përpiktë, e plotë, e nuancuar gjer në 
ngjyrimet më të imta dhe bukuria e saj e 
përkryer, nuk bashkohej me pjesën tjetër, nuk 

shkrihej me të, mbetej e veçuar. Të shpalosura 
mbi këtë heshtje që nuk përthithte asgjë, 
zhurmat më të skajshme, ato që duhej të 
vinin nga kopshtet e anës tjetër të qytetit, 
hapeshin lehtë - lehtë me një përsosje të tillë, 
sa dukeshin sikur bënin së largu pianisimon 
e tyre, si ato motivet nën surdinë që luheshin 
nga orkestra e konservatorit, që megjithëse i 
dimë përmendësh, na duket sikur i dëgjojmë 
jashtë sallës së koncertit dhe se gjithë ata që 
kishin shkuar dikur - edhe motrat e gjyshes 
kur Suani u tregonte vendet - zgjasnin veshin, 
sikur të dëgjonin për fitoret e largëta të një 
ushtrie në mësymje, e cila nuk duhej ta kishte 
kaluar ende rrugën Trevis.

Unë e dija se pozita në të cilën e vija veten, 
para së gjithash, ishte ajo që mund të kishte 
për mua pasojat më të rënda, në të vërtetë 
më të rënda sesa mund t’i kujtonte një i huaj, 
nga ato që ai beson se shkaktojnë gabimet 
përnjëmend të pafalshme. Por në edukatën 
që më jepnin, radha e gabimeve nuk ishte 
e njëjtë si për fëmijët e tjerë, dhe prindërit 
e mi e kishin bërë zakon të më vinin njëlloj 
para përgjegjësisë (sepse pa dyshim s’kishte 
nga ato, të cilave duhet t’u ruhesha më 
shumë). Ato gabime siç e kuptoj tani, kanë të 
përbashkët se i bëja teksa i dorëzohesha një 
shtyse nervore. Gjithsesi kjo fjalë atëherë nuk 
përdorej dhe nuk përmendej origjina e saj që 
do të më detyronte të besoja, se më falej të 
bija në atë gabim, apo ndoshta, isha i pazoti 
t’i bëja ballë. Sidoqoftë, unë i njihja mirë si 
ankthin që u paraprinte ashtu 
edhe seriozitetin e dënimit 
që i pasonte; e dija 
gjithashtu se gabimi 
që kisha bërë pak 
më parë, ishte 
njëlloj si të 
tjerët, për të 
ci lët  i sha 
ndëshkuar 
r r e p t ë . 
Nëse dilja 
në shkallë 
gjatë çastit 
që mëma 
do të ngjitej 
për të fjetur 
dhe po të më 
shihte që isha 
ngritur për t’i 
thënë përsëri natën 
e mirë në korridor, 
nuk do të më mbanin në 
shtëpi, do të më nisnin që 
të nesërmen në kolegj. Kjo ishte e 
sigurt. Mirë, pra! Do të ishte më e thjeshtë të 
hidhesha nga dritarja pesë minuta më vonë. 
Ajo që dëshiroja tani ishte mëma që t’i thosha 
natën e mirë. Kisha shkuar shumë larg në 
rrugën që më çonte në përmbushjen e kësaj 
dëshire, prandaj s’mund të kthehesha pas.

Dëgjova hapat e prindërve që përcillnin 
Suanin; nga zilja e derës e kuptova se ai u nis, 
prandaj dola në dritare. Mëma pyeste tim atë 
në i ishin dukur të mirë karkalecat e detit 
dhe nëse zoti Suan kishte marrë fëstekë dhe 
akullore me kafe. “Mua nuk m’u duk keq, tha 
mëma. Kur të vijë përsëri duhet të përdorim 
një parfum tjetër “. - S’rri dot pa thënë se 
më duket që Suani ka ndryshuar, tha halla 
e madhe, ai ngjan si plak!”. Halla çuditej që 
e shihte më të moshuar nga ç’e mendonte. 
Ajo ishte mësuar të shihte te Suani atë 
adoleshentin e dikurshëm. Dhe prindërit e 
mi veç kësaj filluan ta quajnë jonormale këtë 
plakje. “Më duket se ai ka shumë telashe me 
atë shejtankë grua që shoqërohet në sy të të 
gjithë Kombreit me njëfarë zotërie Sharlis. 
Tërë qyteti i merr nëpër gojë”. Mëma shtoi 
se megjithatë kishte ca kohë që ai nuk dukej 
edhe aq i brengosur. “Sidoqoftë përherë e 
më rrallë e bën atë gjest që e ka krejt si i ati, 
të fshijë sytë e të kalojë dorën mbi ballë. Më 
duket se në të vërtetë ai nuk e do më atë grua.” 
- Sigurisht që s’e do më, u përgjigj gjyshi.- Ka 
kohë që kam marrë një letër prej tij për këtë 
çështje, por iu përgjigja se unë s’mendoja 
si ai. Ajo letër i shpreh qartë ndjenjat e tij, 
së paku ato të dashurisë për gruan e vet. Pa 
shiko! Ju nuk e falënderuat për Astin, - shtoi 
gjyshi, duke u kthyer nga dy të kunatat? - Si 
nuk e paskemi falënderuar! Ta themi midis 
nesh, unë ia kam kthyer me shumë delikatesë, 
u përgjigj hallë Flora. - Po, ti e bëre këtë në 
mënyrë të shkëlqyer: ishte e admirueshme, 
tha teto Selina. - Edhe ti u tregove e shkëlqyer. 

- Po, jam krenare për ato që thashë. - Si, këtë 
e quani falënderim ju! - thirri gjyshi. - Unë e 
dëgjova këtë, por e marrtë djalli, s’e kuptova 
se ishte për Suanin. Të jeni të sigurta se ai 
s’ka kuptuar gjë fare. -Por, shiko, Suani 
s’është i pagdhendur, e them me bindje se ai 
e ka kuptuar. Megjithatë unë nuk mund t’i 
numëroja shishet dhe çmimet e verës!”. 

Im atë dhe mëma qëndruan vetëm dhe 
u ulën një çast; pastaj im atë tha:„Mirë! 
Po deshe ngjitemi të flemë. - Si të duash, i 
dashur, sidoqë s’kam pikë gjumi; një kafe aq 
e lehtë me atë çikë akullore ma hoqën fare 
gjumin; por më duket se drita e aneksit është 
ndezur e meqë Fransuaza e gjorë është duke 
më pritur, po i them të ma zbërthejë jelekun 
sa të zhvishesh ti”. Dhe mëma hapi derën e 
thurur të tremes që dilte mbi shkallë. Pas pak 
e dëgjova të ngjitej për të mbyllur dritaren. 
Unë dola pa zhurmë në korridor; zemra më 
rrihte aq fort, sa nuk mund të ecja më tutje; 
sidoqoftë nuk ishin rrahje nga shqetësimi, 
por nga tronditja dhe gëzimi. Në parmakun 
e shkallës u duk dritëza që shpërndante qiriri 
i mëmës. Pas pak e pashë atë vetë e iu hodha 
në qafë. Në fillim, ajo më vështroi e habitur, 
duke mos e kuptuar se ç’po ndodhte. Më pas, 
fytyra i mori një shprehje të ftohtë, s’më tha as 
edhe një fjalë, dhe, ç’është e vërteta për një gjë 
më të vogël se kaq, ajo s’më fliste për ditë të 
tëra. Sikur të më kishte thënë një fjalë mëma, 
kjo do të thoshte se ishim pajtuar e se mund 
të flisnim. Por qe e tmerrshme. Më priste 

heshtja. Grindja do të kishte qenë 
diçka foshnjarake përpara 

këtij ndëshkimi të rëndë. 
Mëma dëgjoi tim atë 

që ngjitej dhe, për 
të  shmangur 

s k e n ë n  q ë 
m u n d  t ë 
n d o d h t e , 
më tha me 
një zë ku 
r e g ë t i n t e 
mëria: “Ik, 
ik shpejt, së 
paku mos 
të të shohë 

yt atë duke 
pritur kështu 

si i çartur nga 
mendtë!”.  Por 

unë i thosha: “Eja 
të më thuash natën 

e mirë” dhe ndërkohë që 
shihja i lemerisur mbi mur 

pasqyrimin e qiririt të tim eti që 
tashmë po ngjitej, e përdorja afrimin e tij si 
një mjet shantazhi, sepse shpresoja që mëma, 
duke më kundërshtuar ngaqë s’donte të më 
gjente babai ende atje, do të më thoshte: 
“Shko në dhomën tënde, se erdha”. Por ishte 
vonë, shumë vonë, im atë ishte përpara nesh. 
Pa dashur unë pëshpërita me vete këto fjalë 
që s’i dëgjoi njeri: “Më mori lumi”.

Nuk ndodhi ashtu. Im atë vazhdimisht 
nuk e shihte shumë të arsyeshme të veproja 
siç ishte pranuar në marrëveshjet me mëmën 
dhe gjyshen, sepse nuk e çante kokën për 
“parimet” dhe nuk mbante me vete librin 
Të drejtat e njeriut. Për një arsye fare të 
rastësishme, ose fare pa shkak, ai në çastin 
e fundit ma ndalonte një shëtitje krejt të 
zakonshme, aq të shumëpritur që s’mund të 
ma mohonin, pa shkelur betimin, siç bëri atë 
mbrëmje kur shumë kohë para orës rituale 
më urdhëroi të shkoja për të fjetur. Por 
edhe ngaqë nuk udhëhiqej nga parimet (në 
kuptimin që i jepte kësaj fjale gjyshja), ai nuk 
qe nga ata njerëz që s’tunden nga e vetja. Ai 
më vështroi paksa me një pamje të çuditur 
e të sertë, pastaj sapo mëma i shpjegoi me 
disa fjalë të palidhura se ç’kishte ndodhur, 
ai i tha: “Shko, pra, me të, meqë the se nuk 
ke gjumë, qëndro pak në dhomën e tij, unë 
s’kam nevojë për gjë. - Por, i dashur, u përgjigj 
me gjysmë zëri mëma, në kam apo s’kam 
gjumë, kjo nuk ngre peshë fare, nuk mund 
ta mësojmë këtë fëmijë… - S’është fjala për 
ta mësuar, - tha im atë duke ngritur supet,- 
ti e sheh se vogëlushi ka një brengë, duket 
në fytyrë që është i trishtuar ky fëmijë, dale, 
ne nuk jemi xhelatë! Kur të sëmuret, do të 
jetë vonë. Meqë ka dy shtretër në dhomën e 
tij, thuaj Fransuazës të përgatisë shtratin e 
madh dhe fli sonte pranë tij. Atëherë, natën 
e mirë! Unë që s’jam aq i shqetësuar sa ju, po 
shkoj të fle”.

Nuk mund ta falënderonim tim atë; do 
ta kishim acaruar me atë gjë që ai e quante 
ndjeshmëri e tepruar. Unë nuk guxoja të 
lëvizja; ai ishte ende përpara nesh, trupmadh, 
veshur me këmishë të bardhë nate, nën 
shallin prej kashmiri ngjyrëvjollcë e trëndafili 
që e lidhte rreth kokës qëkur i kishte filluar 
nevralgjia, me gjestin e Abrahamit që i thotë 
Sarës të niset me Isakun, në gravurën e 
Benozzo Gozzolit, të cilën ma kishte dhuruar 
zoti Suan. Ka vite që ka ndodhur kjo. Muri 
i shkallares ku pashë të ngjitej vezullimin e 
qiriut të tij, s’është më. Edhe tek unë shumë 
gjëra që pandehja se ishin të përjetshme, janë 
shembur dhe kanë zënë vend gjëra të tjera që 
më kanë sjellë vuajtje e gëzime të reja, të cilat 
s’do të kisha mundur t’i parashikoja atëherë, 
ashtu siç e kam vështirë t’i kuptoj tani 
vuajtjet dhe gëzimet e dikurshme. Gjithashtu 
ka kohë që im atë nuk mund t’i thotë mëmës: 
“Shko me vogëlushin!”. Mundësia e orëve të 
tilla nuk do të përsëritet kurrë më për mua. 
Por, ka ca kohë që kur mbaj vesh, kam filluar 
t’i shquaj fare qartë dënesat që arrita t’i 
përmbaja para tim eti dhe që shpërthyen, 
sapo mbeta vetëm për vetëm me mëmën. 
E vërteta është se ato s’kanë për të pushuar 
kurrë; dhe vetëm ngaqë tani jeta gjithnjë e më 
tepër vjen duke u fashitur rreth meje, i dëgjoj 
sërishmi, si ato kambanat e manastireve që 
nuk i lënë zhurmat e qytetit të dëgjohen gjatë 
ditës, aq sa kujton se janë ndalur, por që zënë 
të kumbojnë në qetësinë e natës.

Mëma fjeti atë natë në dhomën time. 
Atëherë kur kisha bërë një gabim të tillë, 
saqë prisja të mos më mbanin më në shtëpi, 
prindërit e mi më dhanë shumë më tepër 
nga ç‘do të kisha marrë prej tyre për një 
veprim të mirë. Edhe kur shprehej me një 
shpirtmadhësi të tillë, sjellja e tim eti ndaj 
meje prapë kishte diçka arbitrare, sepse 
përgjithësisht ajo lidhej më tepër me rrethana 
të rastit, sesa me një plan të paramenduar. 
Ndoshta edhe ajo që unë e quaj rreptësi, kur 
më dërgonte të flija, nuk e meritonte këtë 
emër në krahasim me mëmën dhe gjyshen, 
sepse natyra e tij, që në shumë pika s’afrohej 
me të tyren, pas gjase nuk e kishte pikasur 
deri atë çast, sesa fatkeq e ndieja veten 
mbrëmave, çka mëma dhe gjyshja e dinin fare 
mirë; e megjithëse më donin, s’kishin qejf të 
më lehtësonin vuajtjen, sepse ngulmonin 
që të mësohesha për ta zotëruar veten që të 
më pakësohej ndjeshmëria e të më forcohej 
vullneti. Nuk e di, nëse do të kishte kurajo 
im atë, i cili kishte njëdashuri krejt tjetër 
për mua: por me të kuptuar se vuaja, i tha 
mëmës: “Shko ta qetësosh”. Mëma ndenji 
atë natë në dhomën time, dhe, si të donte të 
mos m’i prishte brerja e ndërgjegjes ato orë, 
të  cilat ishin krejt ndryshe nga orët që kisha 
pasur të drejtë të shpresoja, kur Fransuaza 
që e kuptoi se po ndodhte diçka e pazakontë 
tek shihte mëmën të ulur pranë meje e që e 
mbante dorën time në dorën e vet duke më 
lënë të qaja pa zë, e pyeti: “Zonjë, ç’ka zotëria 
që qan ashtu?”, iu përgjigj: “Por ai nuk e di 
as vetë, Fransuazë, është pak nervoz; bëma 
gati shtratin e madh dhe shko të flesh”. 
Kështu, për herë të parë trishtimi im nuk 
u cilësua më si një gabim i pavullnetshëm, 
por u pranua hapur si gjendje psikologjike 
për të cilën nuk isha përgjegjës; ndihesha i 
lehtësuar, sepse nuk më vriste ndërgjegjja 
për lotët e hidhur që derdhja, mund të qaja 
pa e quajtur mëkat. Nuk kisha më krenari të 
sëmurë përballë Fransuazës nga ky ndryshim 
i ngjarjeve, që, një orë pasi mëma s’kishte 
pranuar të ngjitej në dhomën time e më ishte 
përgjigjur në mënyrë mospërfillëse se duhej 
të flija, ngrihesha në dinjitetin e një të rrituri 
që më kishte bërë të arrija përnjëherësh 
pjekurinë që sjell hidhërimi dhe shfrimi në 
lot. Duhej të isha i lumtur, por nuk qeshë. Më 
dukej sikur mëma më kishte bërë lëshimin 
e parë që duhej të kishte qenë i dhimbshëm 
për të, se ishte dorëheqja e parë nga ana e saj 
përpara figurës sime ideale që kishte sajuar 
në mendje, dhe se për herë të parë ajo që 
ishte aq guximtare, e pranonte humbjen. Më 
dukej që, nëse kisha arritur një fitore, e kisha 
arritur kundër saj, se ia kisha dalë mbanë t’ia 
ligështoja vullnetin, siç do të kishin mundur 
të bënin sëmundja, brengat, ose mosha, se 
e kisha bërë të lëshonte pe, dhe, nëse atë 
mbrëmje po fillonte një epokë, ajo do të 
mbetej si një datë e trishtuar.

Përktheu Feride Papleka
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1. “Kometa në luginën Mumin”
 e autorit Tove Jansson, përkthyer 

nga Virgjil Muçi

Të g jithë banorët e luginës së 
Muminëve janë të emocionuar ngaqë 
kanë marrë vesh se pranë tyre do të kalojë 
një kometë. Por ata alarmohen shumë 
kur mësojnë se ka mundësi që kometa të 
bjerë e të shkatërrojë gjithçka në luginën 
e tyre. Atëherë Mumintrolli së bashku 
me mikun e tij Snifin, vendosin të ngjiten 
te Observatori, që ndodhet tek Malet e 
Vetmuara, për të biseduar e marrë vesh më 
shumë nga profesorët që gjenden atje. Gjatë 
rrugës ata kalojnë aventura të shumta, të 
mrekullueshme, me shpella të fshehta, 
shtëpi të ngritura majë pemëve, e kështu me 
radhë. Por në fund gjithçka zgjidhet më së 
miri dhe dielli vazhdon të ndriçojë luginën 
e tyre njëlloj si më parë.

Tove Jansson, shkrimtare finlandeze, 
që shkruan në suedisht, duke qenë pjesë 
e pakicës suedeze që jeton në Finlandë. 
Në Finlandë ajo konsiderohet ‘monument 
kombëtar’. Fituese e çmimeve më të 
mëdha kushtuar letërsisë për fëmijë, Tove 
Jansson njihet në mbarë botën për librat e 
saj, sidomos për serinë e Muminëve, e cila 
konsiderohet sot pjesë e fondit të artë të 
letërsisë më të mirë botërore për fëmijë. 
Botimet IDK ka në plan botimin e gjithë 
serisë së Muminëve.

“Tove Jansson është padyshim një nga 
shkrimtaret më të mëdhaja të letërsisë për 
fëmijë të të gjitha kohërave. Ajo ka aftësinë 
e rrallë të shkruajë libra që iu pëlqejnë 
fëmijëve, por që ke qejf t’i lexosh me ëndje të 
madhe dhe kur i ke kaluar të gjashtëdhjetat, 
si unë.”   - Sir Terry Pratchett   “

2. “Fundi i të gjitha ditëve” i autorit 
Jenny Erpenbeck, përkthyer 

nga Irena Nasi

Fitues i Çmimit “Independent Foreign 
Fiction” dhe “Hans Fallada”, romani 
“Fundi i të gjitha ditëve”, i shkrimtares së 
mirënjohur gjermane Jenny Erpenbeck, 
përbëhet në thelb nga pesë “libra”, ku secili 
çon në një vdekje të ndryshme të së njëjtës 
protagoniste femër të paidentifikuar. Por si 
mund të kishte shkuar gjithçka ndryshe? 
- pyet rrëfimtari. Kapitulli i parë fillon me 
vdekjen e një foshnjeje në Perandorinë 
Habsburge të fillimit të shekullit të njëzet. 
Në kapitullin tjetër, e njëjta vajzë rritet 
në Vjenë pas Luftës së Parë Botërore, por 
një pakt që ajo bën me një djalë të ri çon 
në një vdekje të dytë. Në skenarin tjetër, 
ajo i mbijeton adoleshencës dhe shkon në 
Rusi me burrin e saj. Të dy janë komunistë 
të përkushtuar, megjithatë heroina jonë 
përfundon në një kamp pune. Por fati i saj 
nuk mbaron me kaq…

“Fundi i të gjitha ditëve” ofron një 
pasqyrë unike të shekullit të njëzet.

“I mrekullueshëm, elegant dhe 
emocionues... i egër po aq sa edhe virtuoz.” 
-Deborah Eisenberg, The New York Review 
of Books

3. “Jelgava 94” i autorit Jānis Joņevs, 
përkthyer nga Diana Çuli

Protagonist  i  romanit  është 
katërmbëdhjetëvjeçari Jānis, një djalë 
nga Jelgava me rezultate mjaft të mira në 
shkollë, i cili mundohet të jetojë pa u vënë 
re. Megjithatë, duke rënë në dashuri me 
shoqen e tij të klasës Kristine dhe duke bërë 
aksidentalisht miq të rinj me nofkën Vdekja 
dhe Zombie, ai befas i kthehet stilit alternativ 
të jetesës. Fillon të kujdeset për veten, të 
luajë në një grup muzikor, të dëgjojë muzikë 
metal, të veshë rrobat e duhura. 

Historia e librit është vendosur në 
sfondin e ngjarjeve të vitit 1994, me 
momente kyçe si vdekja e Kurt Cobain, 
liderit të grupit “Nirvana”, vdekje e cila 
ndikoi në jetën e të rinjve të Jelgavës, të 
fillojnë të dëgjojnë muzikë heavy metal, 
lulëzimi i tregut ilegal të disqeve muzikore 
dhe rifitimi së fundmi i pavarësinë së 
Letonisë nga Bashkimi Sovjetik çka solli 
trazira ekonomike dhe sociale. Libri flet për 
adoleshentët e viteve ‘90. Në kërkimin e tyre 
për veten dhe të ndryshmen, ata i drejtohen 
të ashtuquajturës kulturë alternative. Libri 
ka të bëjë me rininë e asaj periudhe kur 
secili përpiqet t’i rezistojë botës, të mos jetë 
si gjithë të tjerët. Po a funksionon kjo vallë? 

Jānis Joņevs (lindur më 1980 në Jelgava) 
është një shkrimtar letonez. Pas studimeve 
në gjimnazin lokal të Jelgavës, ai shkoi 
në Riga ku mori një diplomë master nga 
Akademia Letoneze e Kulturës. Romani 
“Jelgava ‘94” është libri i parë i autorit, roman 
i cili ka marrë disa çmime, më i rëndësishmi 
është Çmimi i Bashkimit Evropian për 

Letërsinë në vitin 2014. I vlerësuar nga 
kritika si “një biografi e zgjuar dhe e gjallë e 
brezit të autorit”, pas publikimit të tij, libri 
shpejt fitoi popullaritet në Letoni.

4. “Biseda mes miqsh”, i autores 
Sally Rooney, përkthyer 

nga Ines Ekonomi

Dublin në ditët tona. Fransis and Bobi, 
dikur të dashura, tashmë janë thjesht shoqe 
të ngushta, studente që aspirojnë të bëhen 
shkrimtare, të bëra të njohura për shfaqjet, 
në të cilat lexojnë poezitë e tyre. Në një prej 
këtyre shfaqjeve ato njihen me Melisën, një 
fotografe profesioniste më e madhe në moshë, 
e martuar me Nikun, një aktor. Në takimet 
mes tyre ato diskutojnë për botën, për jetën e 
tyre, kritikojnë kapitalizmin e fenë, njëlloj siç 
bënin dikur personazhet e Xhojsit. E kështu 
nis një histori miqësie, por në të njëjtën 
kohë, dhe një histori dashurie, që në një farë 
mënyre ua përshtjellon jetën të katërve, kur 
Fransis bie marrëzisht në dashuri me Nikun, 
duke rrezikuar befas të gjithë ekuilibrin e 
miqësisë së tyre. Por romani “Biseda mes 
miqsh” nuk është thjesht një histori e lehtë 
dashurie e tradhtie bashkëshortore: ai është 
para së gjithash portreti i një brezi të tërë të 
të rinjve në ditët tona, që nuk arrin të gjejë 
vendin në botën e sotme. Zëri i Fransisit, 
njëherësh poetik, spontan, herë-herë naiv, 
por gjithnjë aq i freskët, në të vërtetë është 
zëri i gjithë një brezi. 

Sally Rooney është një autore irlandeze, 
e cila sot konsiderohet nga kritika si 
“Salingeri i ditëve tona”, “romancierja më e 
madhe e viteve 2000”. E lindur në vitin 1991, 
ajo është autore e tre romaneve, të cilët 
kanë patur një sukses të jashtëzakonshëm 
në mbarë botën, si nga kritika ashtu dhe 
nga lexuesit. Romani i saj “Njerëz normalë” 

u kthye në film prej BBC, me 12 seri, fitues 
i çmimit Emmy në 2020. Po ashtu romani 
“Biseda mes miqsh” është duke u bërë film 
po nga BBC, po me 12 seri, që do të dalë 
gjatë vitit 2022.

5. “Peshqit nuk kanë këmbë” i 
autorit Jón Kalman Stefánsson, 

përkthyer nga Agim Doksani

Jón Kalman Stefánsson, lindur më 17 
dhjetor, 1963 është një shkrimtar islande. 
Romani i tij “Peshqit nuk kanë këmbë”në 
vitin 2017 u nominua për Man Booker 
International Prize. Ai ka qenë gjithashtu, 
katër herë i nominuar për Çmimin Letrar 
të Këshillit Nordik.

“Peshqit nuk kanë këmbë” është në 
të njëjtën kohë historia e një familjeje të 
vetme si dhe një ep i historisë dhe kulturës 
islandeze. Ajo paraqet një panoramë të 
veçantë të Islandës moderne dhe të mënyrës 
se si ajo është formësuar nga ndikimet e 
jashtme. Keflaviku është një qytet që njihet 
si më i errëti i Islandës, jetesa e të cilit 
varet tërësisht nga një bazë ushtarake e 
ShBA-së, analogji me idikimin e Amerikës 
në kulturën dhe etikën islandike nga 
vitet ’50, deri në mijëvjeçarin e ri. Aty Ari, 
shkrimtar dhe botues, i larguar qysh para 
dy vitesh bashkë me familjen, kthehet nga 
Kopenhageni pasi i ati po i vdiste. Papritur, 
gjendet i rrethuar nga kujtimet e rinisë së 
kaluar duke dëgjuar Pink Floyd dhe Beatles. 
Mes gjithë tyre, është një vajzë që s’mund 
ta harronte, fati i saj e shoqëroi përgjithnjë. 
I humbur në dhimbje e nostalgji, ai kapet 
gjithashtu edhe nga historia se si gjyshërit 
i ishin dashuruar në Nordfjordur. Dashuria 
e tyre tragjike zbërthehet përballë sfondit 
të natyrës së dhunshme dhe tipareve të 
pafalshme islandeze.

Pesë libra të 
rinj në shqip 

nga letërsia 
bashkëkohore 

evropiane

Botime të reja nga shtëpia botuese IDK
me mbështjetjen e Creative Europe
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Pas shumë vjetësh që nuk ishim parë, 

me mikun e vjetër të ditëve tona parisiene 
(ai ishte student i rregullt në INALCO, unë 
azilkërkues), me Sébastien-in, takohemi 
(befasisht) pikërisht aty ku duhej të 
takoheshim. Në hollin e Teatrit “Oda” në 
Prishtinë, vetëm pak çaste para së të niste 
spektakli i shfaqjes “The Handke Project”, 
sipas tekstit të autorit tashmë të njohur, 
Jeton Nezirajt e, në regji të bashkëshortes 
se tij, zonjës Blerta. Kjo rrethanë, sikur 
vetvetiu, imponoi fillimin e kësaj bisede 
çasti e rasti.

- Në fillim krejt çka ka të bëjmë (thuhet) 
në lidhje me këtë shfaqje dhe, përgjithësisht, 
lidhur me bashkëpunimin tend të frytshëm 
me z. Jeton Neziraj?

 
- Sébastien: Këtë shfaqje, të cilën fati bëri 
që e shikuam bashkë mu para skenës dhe 
shumë afër me aktorët e shkëlqyeshëm, 
e cilësoj mbas së pari të një rëndësie 
të madhe për shkak të rrethanave që 
përjetojnë sot Europa me kthimin e luftës 
në hapësirën e vet, ndërsa këto rrethana 
na ngjallin në rajon shumë kujtime dhe 
dhimbje.  Kjo shfaqje shtron çështjen e 
rolit të artistit dhe intelektualit në kohën 
e luftës dhe bën demonstrimin se mund 
të jesh në të njëjtën kohë një shkrimtar 
me nam botëtor që fiton çmimin nobel të 
letërsisë si edhe një i verbër i paaftë për 
të vështruar rrethanat bashkohore. Mund 
të dish të tregosh një histori që duket e 
besueshme pa e ditur historinë e hidhur 
që zhvillohet para syve tënd të verbëruar. 
Por shfaqja shtron sidomos çështjen a 
mund te jetë një artist i verbëruar (këtu 
prej ideologjisë raciste dhe serbomadhe) 
një artist i mirëfilltë?... Ky nuk sheh 
varrezat e Srebenicës dhe shpik teori të 
tjera ndërsa pas disa viteve hiç gjë nuk pa 
për krimet kundër njerëzimit të tjera të 
kryera në Kosovë. Shfaqja na tregon bile 
se sa më të mëdhenj janë gënjeshtrat dhe 
numri i viktimave (8000 në Srebenicë) 
aq më e lehtë është për Handken dhe 
propagandën e Milosheviçit të fshehë të 
vertetën... ndërsa del paradoksi që është 
më e vështirë të fshehesh realitetin e 
vrasjeve me numra të vogla (“Try to do it” 
thonë në shfaqje). Shkurt, kjo shfaqje na 
rikujton edhe gënjeshtrat e disa krimeve 
masive që Serbia provoi në këtë kohë t’i 
vishte UÇK-s (bie fjala në Reçak)  ose edhe 
NATO-s (bie fjala në burgun e Dubravës). 

Sot në Ukrainë, përjetojmë të njëjtën 
dukuri. Por më duket se me gjithë 
mjetet më të fuqishme dezinformimi të 
kohës sonë që bëjnë pjesë në arsenalet e 
luftërave të këtij shekulli, kjo propagandë 
ruse arrin vetëm pjesërisht qëllimin që e 
kishte arritur gati propaganda serbe në 
kohën e luftërave të viteve 90: në vend se 
të jetë në gjendje të veprojë për të ndikuar 
në disa hallka politike dhe vendimmarrëse 
të vendeve dhe opinioneve publike të 
jashtme, kjo propagandë sot mund vetëm 
të kufizohet në mbajtjen e opinionit të 
vet rus në mjegullën e gënjeshtrave... 
Gjithsesi, duke marrë parasysh të kaluarën 
dhe të tanishmen e luftërave në Europë 
na duhet të njohim meritën dhe trimërinë 
e artistëve që në këto datë të 9 dhe 10 
qershorit aq të veçanta për Kosovën (dhe 
Serbinë) ata luajtën shfaqjen nê fjalë mu 
në Beograd...  

Sa për bashkëpunimin me Jeton 
Nezirajin që u konkretizua më 2020 me 
bashkë-përkthimin e botuar në Francë 
të dy dramë-komedive të tij, mezi pres ta 
vazhdoj edhe me “Projekti Handke”, siç 
më kanë besuar këtë përkthim krijuesi i 
rrjetit të përkthyesve të teatrit Eurodram 

Dominique Dolmieu përmes shtëpisë 
botuese L’Espace d’un Instant si edhe 
autori. Secili i të dyve kanë arritur të 
krijojnë një mjedis i paparë për artistët 
e teatrove me një jehonë europjane dhe 
ndërkombëtare. Duke ditur çka është 
duke bërë i pari sot me promovimin 
e teatrit alternativ të Ukrainës ose të 
Bjelorusisë dhe duke parë rëndësinë e 
tekstit të ri të së dytit, ndihem i nderuar 
të marr një përgjegjësi në përhapjen e 
mëtutjeshëm të ideve që luftojnë kundër 
mohuesve të krimeve kundër njerëzimit, 
ndërsa pa dyshim se edhe ky tekst do të 
japë kontributin e vet pozitiv për imazhin 
e Shtetit të Kosovës.      

-Je me detyrë zyrtare në Prishtinë. Për 
të satën herë je në Kosovë dhe, cili është 
angazhimi yt i radhës? Si e gjete Kosovën 

këtë herë në krahasim me periudhën e 
fundit?

SG: Për të satën herë vërtetë por me 
një ndërprerje të gati 12 vjetëve që nga 
periudha prill 1997-janar 2010... Kështu 
që jo vetëm Kosova ka ndryshuar por 
edhe unë... Kësaj rradhe, përmes një 
marrëveshjeje midis Kosovës dhe Francës 
u emërova si këshilltar për çështjet 
europjane pranë Z. Besnik Bislimi, i pari 
Zëvendës Kryeministër për integrimin 
europjan, zhvillimin dhe dialogun. Varem 
teknikisht nga agjensia ndërministror 
Expertise France por meqë ajo është 
pjesë përbërëse e grupit të Agjensisë 
zhvillimore të Francës (AFD) i përgjigjem 
edhe kësaj, ndërsa në praktikë varem prej 
udhëzimeve politike dhe diplomatike të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme përmes 

ambasadës në Prishtinë. Shkurtimisht, 
prania ime si edhe të homologeve në 
pesë vende të tjera të rajonit janë një 
pjesë modeste e zbatimit të strategjisë 
kombëtare për Balkan të shtruar nga 
Kryetari i Frances më 2019.

Si e gjeta Kosovën?... Pra, së pari le të 
theksojmë se çdo vit kam qenë një a dy 
herë në Kosovë ose në vendet fqinj brenda 
vitit për arsye privat ose si i ftuar, ndërsa 
u morra me përkthimet letrare të tjera 
(Eqrem Basha më 2018, ose në me Zija 
Çelën e Shqipërisë më 2021). Artikujt e mi 
të botuar në Francë, ngaherë të përkthyera 
shqip në shtypin e Kosovës, ose librin e 
përbashkët që mblodha dhe botova në 
Francë më 2014 dhe që u përkthye te 
Koha më 2015 dëshmojnë që u mbajta 
vazhdimisht në dijeni për zhvillimet në 
vend. Por jo vetëm në Kosovë - sepse me 
gjithë punë të tjera në fushën politike në 
Francë (me Partinë socialiste në selinë e 
të cilës mbuloja çështjet ndërkombëtare 
edhe europjane) ose me disa periudha 
kohore në misione ndërkombëtare 
jashtë - krijova vullnetarisht më 2018 në 
Fondacionin Jean Jaurès (Zhan Zhores), 
me prirjen socialdemokrate, Observatorin 
për Balkan përmes të cilit veprova për 
të hapur një hapësirë të re në Paris për 
zërat e rajonit si edhe për idetë e reja për 
zgjerimin e BE në një ambient që lejon 
shkëmbimet me institucionet françeze.

Për t’u kthyer te pyetja jote, më 
duket se më 2012 më kishe pyetur në 
një intervistë për kur do të kthehesha në 
mision në Kosovë... Të përgjigja atëherë 
që do të përgatitesha për të gjetur 
mundësinë aplikimi kur do të ndiej 
erën e ndryshimeve... dhe sipas meje që 
nga marsi 2021 u hap një kapitull i ri i 
historisë së Kosovës, dhe këtë e them duke 
qenë i zhytur në rrethanat e Kosovës që 
nga ardhja ime e parë më korrik 1990. Si 
rrjedhojë, mendoj që Shteti i ashtuquajtur 
Newborn më 2008 është duke u rritur 
shpejt... 

- Je një shqipfolës i  mrekullueshëm, 
mendoj unë. Gjuhën shqipe flet dhe e 
shkruan drejtë e pa gabime, si albanolog i 
shquar shqiptar të ishit, fryt i njohjes së thellë 
i gjuhës shqipe dhe hireve (veçorive) të saj 
dhe, fal qëndrimi tënd të gjatë në Kosovë e 
Shqipëri, u kurorëzua me publikimin  e librit 
voluminoz “Kosovo: récits sur la construction 
d’un État” si nismëtar dhe bashkë drejtor i 
redaktimit rreth përgatitjes dhe botimit tij 
na tregon më hollësisht mbi jehonën dhe 
interesimin në opinionin lexues francez dhe 
atij frankofon gjithandej, lidhur me këtë 
publikim që e përgatite me zell e përkushtim.    

- SG: “Merciminderit” për fjalët e mirë 
por mendoj që kam ende një rrugë të 
gjatë për përmirësimet, ndërsa është e 
qartë sipas meje që nuk mund të quhem 
albanolog sepse për disa arsye lidhur 
me jetën time nuk pata mundësinë as 
disponimin të përkushtohesha studimeve 
ne fushat hulumtuese. Në fund së fundit, e 
shoh veten si një shqipfolës i vetëmotivuar 
pas një rruge që shkela rastësisht në 
moshën 20 vjet ndërsa u mbarta nga 
rrethanat e kohës por edhe nga bindje 
vetjake kundër padrejtësive.

Sa për librin e përbashkët që mblodha 
ky u lind pikërisht nga inati që më lindi 
pas botimit të një libri të trashë kundër 
së vërtetës për Kosovën, të botuar nga një 
gazetar dhe një shtëpi botuese françeze 
të famshëm atë vit të 2014-tës. Kundër 
lobimit të Serbisë provova një lobim tjetër 
me mjete më modeste. 

Punë e paepur 
e një burri 

francez

Bisedë rasti, enkas për lexuesit e së përjavshmes 
ExLibris, me parisienin Sébastien Gricourt, 

me mision në Kosovë

Bisedoi Bajram SEFAJ 

(Vijon në faqen 21)
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"inati" i 
philip roth 

Nga Kosovar Berisha

Vitet e pesëdhjeta dhe të gjashtëdhjeta 
të shekullit XX në historinë amerikane 

portretizohen si dekada protestash, 
trazirash dhe zhgënjimi. Fundi i Luftës 
së Dytë Botërore supozohej se do të sillte 
zhvillim të gjithmbarshëm si dhe paqe në 
botë, por në të vërtetë veçse e përgatiti 
njeriun për një zhgënjim tjetër të madh dhe 
provokoi luftëra të reja e ndarje të botës në 
taborë. Lufta e Ftohtë, lufta koreane, lufta 
në Vietnam, lufta për të drejtat e njeriut, 
lufta kundër racizmit e diskriminimit 
gjinor përbëjnë vlugun e kësaj periudhe. Ky 
kaos luftërash e protestash, represionesh 
dhe kundërvëniesh rravguan subjektin e 
tronditur, paranojak, i cili në njërin krah 
është konformist dhe i përgjegjshëm, ndërsa 
në tjetrin eruptiv dhe (vetë)shkatërrimtar. 
I tillë është edhe Markus Mesner, 
protagonisti dhe narratori i romanit “Inati” 
(2008) të shkrimtari amerikan, Philip 
Roth, një nga përfaqësuesit më eminentë 
të postmodernizmit, autor i romaneve të 
njohura si “Ankimi i Portnoit” (1969), “Del 
hija” (2007), “Gjiri” (1972), “Nemesis” (2010), 
“Pastoralja amerikane” (1997), “Martesë 
me një komunist” (1998), “Njolla njerëzore” 
(2000), “Përulja” (2009) etj. 

Ironia

Ngjarjet e romanit “Inati” vendosen në 
kapërcyellin mes viteve 50’ dhe 60’, vite 
kur u formuan shumica e mendimtarëve 
dhe artistëve postmodernë,...sepse këto vite 
janë koduar në mënyrë kundërthënëse: 
vetëmiratimet në të kundërtën e angazhimit; 
solipzimi borg jez në të kundërtën e 
demonstratave, mbajtja e mësimit – greva, 
f lower power (Hutcheon 1988, 281).  
Duke qenë edhe vetë një personazh i 
kësaj periudhe, Philip Roth-i, i rikthehet 
vazhdimisht asaj në romanet e tij, ashtu 
si rikthehet në vendlindjen e tij në Njuark 
si dhe në ambientin e tij etnik hebraik, në 
pikën e nisjes së aktit të tij të shkrimit, siç 
kthehet një doras në vendin e tij të krimit.   

     Po ç’do të thotë kthimi në një tip të 
tillë letërsie? Ikje për të harruar të tashmen 
dhe për të himnizuar të kaluarën, siç bënin 
romantikët? Ikje në të kaluarën për ta 
kritikuar të tashmen për t’i ikur censurës 
shtetërore, siç bëjnë shkrimtarët në vendet 
socialiste? Jo. Rikthimi në të kaluarën, në 
pajtim me poetikën postmoderne, formacion/
periudhë së cilës i takon edhe vetë Rothi, vjen 
si argëtim, parodizim a ironizim i së kaluarës 
dhe historikes me ç’rast ky ironizim realizohet 
në dy modalitete: ironi ideo-tematike dhe ironi 
formale, dhe në tri nivele: në nivel të autorit, të 
narratorit dhe të protagonistit. Ironia thumbon 
shoqërinë amerikane të asaj periudhe, ajo 
bie mbi trysninë që kjo shoqëri ushtron mbi 
individin i cili ende nuk e ka rimarrë veten 
nga Lufta e Dytë Botërore,  mbi luftërat “e 
pakuptimta” amerikane, mbi ideologjinë 
ekzistuese politike e religjioze, pastaj edhe 
mbi ndërrimet e shpejta ideologjike; pra, 
një ironi e shtritë në rrafshin ideo-tematik 
me synim të shfaqjes së mospajtimit, por 
dhe distancimit nga fajet e shoqërisë. Ironia 
tjetër ndërtohet në aspektin formal përmes 
intertekstualitetit (raportet historike mbi të 
dhënat e luftës mes dy Koreve, poezisë së E.E. 
Kamings “i këndoj Olafit të hareshëm dhe të 
madhërishëm”, librit “Historia e Republikës 
amerikane”, esesë së famshme të Bertrand 
Rasellit “Përse nuk jam i krishterë”, himnit 
kombëtar kinez, librit “Winesburg, Ohio” të 
Sherwood Andersonit, “Natës së dymbëdhjetë” 
të Shekspirit etj.), i cili në të shumtën hyn në 
funksion të protagonistit, në tipizimin e tij, 
por dhe në funksion të autorit për të ironizuar 
dhe për të thelluar rrëfimin e romanit. 
Ndërkaq tri nivelet ironia janë: në nivelin e 

parë, përmes rrëfimit të Markusit të sinqertë 
ironizohet familja, shoqëria dhe institucionet 
amerikane; në nivelin e dytë, përmes rrëfimit 
të narratorit ironizohet karakteri i Markusit, 
i cili me zgjedhjet e tij të rëndomta, rastësore, 
madje komike kishte pësuar; ndërsa në 
nivelin e tretë, përmes “shënimit historik” të 
autorit ironizohet narratori duke dëshmuar 
triumfin e revoltës dhe të të revoltuarve, për 
të sugjeruar se Markusi ishte një pionier i 
kësaj revolte. Ai ishte i pari që vuri në dyshim 
autoritetin atësor, shoqëror dhe institucional. 
Dhe, vënia në dyshim e autoriteti që ishte 
rezultat i parimeve morale të viteve ‘60 është 
edhe qëndrim boshtor postmodern. 

Narrator-i/-ët

Si realizohet rrëfimi në romanin “Inati”? 
Në roman na shfaqen tre tipa narratorësh: 
narratori-autor, narratori dhe narratori-

personazh. Pjesa më e mirë e romanit 
përbëhet nga rrëfimi rivizitues i Markus 
Mesnerit mbi vargun e ngjarjeve që e 
sollën në gjendjen që ai mendon se është: 
një i vdekur që përçon rrëfimin e vet nga 
përtej-varri, vend në të cilin i duket sikur 
ka miliona vjet që ndodhet. Pandehma e 
tij se është i vdekur krijon mundësinë për 
ironizim nga narratori i ri, i cili shfaqet pas 
mbarimit të rrëfimit të Markusit e që jepet 
në kapitullin me titull “Nën morfinë”. Loja 
me të kaluarën tani nuk qëndron në duart 
e Markusit-narrator, por në atë të narratorit 
të ri, i cili shfaqet për të sqaruar se Markusi 
nuk kishte vdekur, por ishte i plagosur duke 
dhënë shpirt, dhe se e gjithë “kujtesa” e tij 
ishte rrëfyer nën ndikimin e morfinës. Me të 
mbaruar jeta e Mesnerit mbaron edhe zëri i 
tij rrëfyes. Mbarimi i tij do të thotë mbarim i 
historisë së jetës së tij, por jo edhe i historisë 
së jetës rrethit tij, jetë e cila rrëfehet nga zëri 
i ri narrativ heterodiegetik në kapitullin 

“Dalja nga terri”. Kapitulli i fundit “Shënim 
historik” risjell autorin-narrator, i cili më 
parë është shfaqur në fillim të librit në 
kapitullin me titull “Falënderime”, për të 
nxjerrë në pah burimet e shfrytëzuara në 
roman. Kësisoj, autori vë në lojë teknikat 
shkencore akademike dhe obsesionin e 
tyre të citatësisë, por edhe njëkohësisht 
aplikon teknikën artistike postmoderne 
të poioumenon-it. Rrëfimi i autorit bashkë 
me atë të narratorit shërbejnë si korniza 
të rrëfimit të Markusit dhe prania e dy 
të parëve është më shumë e karakterit 
formal. Pra, kemi të bëjmë me një lojë 
të bartjes së kompetencës narrative nga 
autori te narratori-personazh, nga narratori 
personazh te narratori dhe nga narratori te 
autori. Rrëfimi qendror është ai i Markusit 
si narrator.

Markusi si narrator homodiegetik kujton 
të shkuarën e tij nga distanca njëvjeçare 
përmes rrëfimit që karakterizohet nga 
fragmentarizmi , diskontinuiteti, nga 
digresionet e shumta, nga detajet që japin 
përshtypjen e një mbamendjeje fotografike 
të ngjarjeve, në anën tjetër nga hendeqet 
e shumta në vargun e ndodhive që e 
përmbysin atë përshtypje. Nga ai rrëfehet 
historia e viteve vendimtare që e çuan drejt 
vdekjes, nga ikja prej shtëpisë meqë nuk 
duronte kontrollimin dhe trysninë e të atit, 
regjistrimi në Universitetin e Uajnsburgut, 
konflikti me shokët e kampusit, dashuria 
e pafat me Olivian, zënka me dekanin e 
djemve për shkak të shërbesave fetare deri 
në “fundin e tij”. Rrëfimi i tij nuk është i 
njëtrajtshëm dhe nuk ka një përfundim të 
dhënë nga ai vetë, në pajtim me strukturën 
narrative postmoderne e cila groposet me 
anë të epilogëve postmodernë. Epilogu i 
takon narratorit heterodiegetik i cili i shton 
disa pika themelore të ngjarjeve që rrëfimit 
“të detajuar” të protagonistit i mungojnë. 
Ndërkaq, këtë rrëfim e mbështjell rrëfimi 
kornizë i autorit, i cili del me një qëndrim 
ideologjik. Ai sjell rezultatin historik të 
revoltës së dëshiruar nga protagonisti, të 
cilën, ironikisht, ai vetë nuk e ka arritur. 

“A” në mësim, por jo në jetë

Romani “Inati” mund të quhej romani i 
personazhit, meqë rreth tij ndërtohet e 
gjithë ngjarja të cilën ai vetë e rrëfen. Markus 
Mesner, nxënës i kujdesshëm, i përgjegjshëm, 
i zellshëm, i palodhur i A-së, në horizont të 
të cilit duket suksesi dhe lumturia, rrëfen se 
si nën trysninë e shoqërisë dhe për shkak të 
zgjedhjeve të tij të gabueshme do të shkojë 
verbërisht drejt asaj që ai i frikësohej më së 
shumti: luftës dhe vdekjes së parakohshme. 
E gjithë kjo tatëpjetë jetësore e Markusit 
kalon nëpër faza, të reduktuara në katër 
fjalë kyçe: shtrëngim-inat-revoltë-pësim. 
Nën shtrëngimi e të tjerëve, Markusi nuk 
revoltohet, por shpreh zemërimin e tij 
pasiv duke ikur apo duke bërë zgjedhje të 
gabueshme, nga të cilat pëson. Shtrëngimi 
fillon në familje: i ati i Markusit ka frikë 
se mos e humb të birin, i cili është afër 
të qenit i rritur, andaj e kufizon atë dhe 
e përcjell ngado. Markusi që nuk duron 
këtë shtrëngim, andaj gjen mënyrë për 
t’iu shmangur të atit: ndërron kolegjin 
dhe qytetin. Atje e pret një grumbull tjetër 
trysnish. Kolegji konservator detyron 
studentët që të dëgjojnë dyzet shërbesa 
deri në diplomim, gjë të cilën Markusi si 
një ateist i palëkundur dhe një adhurues 
të Bertrand Rasellit nuk mund ta tolerojë, 
andaj me indinjatë (inat) tërhiqet nga 
ndjekja e shërbesave. Shtrëngimi i tretë 
dhe më i padurueshmi është shtrëngimi 
seksual që bëhet nga kolegji. Ky shtrëngim 
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ose kjo trysni që ushtrohet në studentët manifestohet (shpërthen) në forma të pahijshme, 
si: akti i “fellatio-s” që i bëhet Markusit në takimin e parë nga vajza Olivia Haton, apo akti 
i masturbimit të Flaserit (shokut të dhomës së Markusit,  ekscentrikut homoseksual) mbi 
gjërat personale të Markusit, ngaqë pritshmëritë e realizimit të një dashurie mes tyre ishin 
të pamundura kur mendohej se obsesioni i tij homoseksual do të takonte refuzimin e madje 
edhe pështirosjen e Markusit; apo dhe akti që edhe më shumë e dëshmon reaksionin e 
studentëve së autoritetit të shkollës. Dhe, në fundi: akti i revoltës së Markusit ndaj dekanit 
që e çon atë drejt përjashtimit nga kolegji, drejt rekrutimit në ushtri dhe drejt pësimi të tij 
përfundimtar. Se sa është e motivueshme që një nxënës i notave A të shkojë drejt një fundi 
të tillë, përgjigjja na del: faji tragjik – hamartia. Ky mjet i tragjedisë antike këtu tash vihet në 
lojë nga një shkrimtar postmodern, ngaqë këtu nuk kemi më heroin tragjik, përfaqësuesin 
e denjë të popullit, bartësin e historisë dhe të rrëfimeve të mëdha, por kemi studentin e 
zakonshëm të një lagjeje periferike të Ohajos, i cili bëhet mjet që shërben për të ironizuar 
me heroin tragjik dhe për të vënë në dyshim metarrëfimet. 

Trajtat e shqendërzimit dhe kodimi i dyfishtë

Krahas largimit nga rrëfimet e mëdha,  largimi nga qendra ose shqendërzimi është një tipar 
tjetër postmodern i romanit “Inati”. Kjo vërehet qoftë në zgjedhjen e ambientit ku vendoset 
ngjarja si mënyrë për t’i ikur qendrave të mëdha amerikane, familjes tipike amerikane duke 
preferuar periferinë dhe minoritetin, apo qoftë në poetikën e romanit që ka si synim të rrënojë 
hierarkitë arti i lartë/art i ulët, pra shmangia nga qendërzimi dhe hierarkimi i artit. Ngjarja 
e romanit vendoset fillimisht në Njuark, Nju Xhersi e më pas në qytezën Uajnsburg, Ohajo. 
Markus Mesner vjen nga një ambient i ngushtë i një familje kasapësh hebrenj, një minoritet 
që kishte filluar të përshtatej në Amerikë, por që ende ruante kulturën etnike. Kjo theksohet 
sidomos nga profesioni që ushtrojnë. Ata janë kasapë kosherë, kasapë që presin mishin sipas 
ritualeve hebraike. Pjesa më e madhe e romanit del si zë i një hebreu, një minoritari në një 
vend që gjakon për shkrirjen e dallimeve në një komb të vetëm: amerikan. 

     Duke u nisur nga parimi i shqendërzimit të artit dhe nga ajo që njihet si double-coding 
(broadcast/narrowcast coding) që manipulon me dy tipa lexuesish: lexuesin semantik dhe atë 
semiotik , romani “Inati”, duke qenë një roman postmodern, e synon dhe e arrin rrafshimin 
e dallimit art i lartë dhe art i ulët. Ky roman mund të lexohet në njërën anë si historia e 
dhembshme e një adoleshenti i cili ka dëshirë të bëhet i suksesshëm, t’i bëjë prindërit krenarë 
dhe të gjejë dashurinë e jetës, por që nuk arrin. Në qendër të interesimit të lexuesit semantik 
është pikërisht rrugëtimi jetësor i Markusit, peripecitë e tij jetësore e mbi të gjitha, mbase, 
lidhja e tij e pazakontë dashurore me Olivian. Kurse lexuesin semiotik e tërheq ajo që njihet 
si zhvendosje zhanrore ose provokimi i kufijve të zhanrit, duke bashkuar tipin e shkrimit 
fiksional me atë historik; struktura e ndërliqshme narrative me narratorë të ndryshëm me 
analepsa e prolepsa dhe rrjeti i gjerë intertekstual nga letërsia, historia e kultura.   Pra, 
në njërën anë romani luan me tema të njohura për lexuesin, kurse në anën tjetër luan me 
teknikën e veçantë të shkrimit. Tema e njohur e kënaq lexuesin semantik, por nuk e mërzit 
lexuesin semiotik, ndërsa teknika e veçantë e shkrimit që e kënaq lexuesin semiotik, kalon 
pahetueshëm pranë lexuesit semantik. Kështu romani “Inati” arrin të kënaqë të dy tipat e 
lexuesit.  

Romani “Inati” është romani i 29-të i Philip Roth-i dhe pjesa e dytë ciklit romanor 
“Nemesis”, ku hyjnë edhe romanet “Everyman”, “Përulja” dhe “Nemesis”. Tema e përbashkët 
e tyre lidhet me nocionin antik grek të “nemesis-it” ose të pamundësisë së shmangies së 
ndëshkimit apo fatit tragjik. Vdekja në veçanti është tema që e preokupon autorin tashmë 
të plakur. Megjithëse, romani “Inati” nuk është një nga krijesat e mbrujtura nga dëshira për 
eksperimentime postmoderne, siç është shembull “Ankimi i Portnoit”, si krijimi i rinisë së tij 
shkrimore, ai paraqet një nga romanet më të mira të Philip Rothit dhe mbase një nga romanet 
më të mira amerikane të fillimshekullit XXI. 

Mendova shpejt një koncept me përmbledhjen e dëshmive të disa dhjetëra 
françezeve që kishin vepruar dhe punuar në dhe për Kosovën në periudha dhe 
mandate të ndryshme, në mënyrë që të paraqiten zëra të ndryshme te cilat duke 
mos fshehur kritikat e tyre mbeteshin pozitiv ndaj Kosovës dhe perspektivave 
të saja. Edhe nëse më erdhi keq që nuk arrita të mbledhja këto intelektualë që 
kishin vepruar gjatë viteve 90 për ngritjen e çështjes së Kosovës në Francë, arrita 
të mbledhja tekstet e rreth 30 Françezëve që vepruan në Kosovë prej vitit 1999 
deri më 2010. Mes atyre, janë disa ish ambasadorë ose ish gjeneralë por edhe 
disa këshilltar ose veprimtarë të shoqerisë civile në fusha të ndryshme. Por jam 
gjithashtu mirënjohës te “mentori im” Gilles Pernet të cilin e pata si drejtor për 
Balkan nê ministrinë e mbrojtjes ku punova më 2003 si analist. Autoriteti i tij bëri 
të mundur disa kontakte të njerëzve kyç që nuk kisha dhe për kêtë arsye e bëra 
bashkë-autor i librit. Por shpreh edhe mirënjohjen time për profesorin e njohur të 
shkencave politike Jacques Rupnik i cili na bëri një parathënie të pasur rreth Shtetit 
të Kosovës në berjen e sipër dhe për të shpjeguar pse ky ishte një sfidë për BE. 

Për këtë nismë, pata marrë prej fillimit mbështetjen e Ambasadës së Kosovës 
por edhe të MPJ françeze, sepse fund së fundit libri tregon edhe kontributin e 
Francës në çlirimin e Kosovës si edhe në ngritjen e Shtetit te saj. Për veten, në këtë 
libër, kufizohem në tregimin e përbashkët me një bashkombas me të cilin isha atë 
ditë për të përjetuar ditën e shpalljes së Pavarësisë (...tregim i cili ndryshon shumë 
nga përkthimi i komedisë satirike, por jo aq jashtë realitetit, Fluturim mbi teatrin 
e Kosovës të Jeton Nezirajt)... por gjithsesi qe për mua një ditë tepër e veçantë duke 
marrë parasysh ditën e parë që kalova në Kosovë më korrik 1990... 

Më duhet edhe të theksoj që ndërsa isha duke mbledhur dhe përpunuar tekstet 
e ndryshme, për një kohë të gjatë nuk pata asnjë siguri për njê shtëpi botuese, dhe 
aspak prej asaj që botoi librin e porositur nga Serbia dhe që ma refuzoi botimin 
e librit si kundërpërgjigje... E gjeta më në fund dhe jam mirënjohës shtëpisë Non 
Lieu e cila është e angazhuar dhe e mësuar me rajonin. 

U habita, dhe botuesi gjithsashtu, që 1000 kopjet e librit u shitën në Francë dhe 
që krijoi një interes të jashtëzakonshëm (për një kohë të gjatë nëpër media isha i 
paraqitur si autori i librit), dhe më erdhi edhe shumë mirë që u bë për disa vjet një 
referencë për studentët që merreshin me çështjet politike, europjane edhe të së 
drejtës ndërkombëtare. Në vitin 2015 u përkthye edhe u botua në Kosovë nga Koha 
(Kosova: Tregime mbi ndërtimin e një Shteti) por që moti as aty nuk gjendet më 
asnjë kopje. Një gjë që më kënaqi më së shumti është që libri u vlerësua si i dobishëm 
për t’u shpërndarë nga diplomatët e Kosovës në Paris nëpër bashkëbiseduesve të 
botës frankofone si një vegël për lobimin e njohjeve. 

- Angazhimi yt, këtu e atje, sidomos kohëve të fundit, në përkthimin e letërsisë 
shqiptare në gjuhën madhe franceze, është tejet çmueshëm, veprat e cilëve autorë 
shqiptarë, tanimë “flasin” frëngjisht dhe, cilët janë shkrimtarët që do t’ua “mësosh” 
këtë gjuhë të madhe, të njohur si gjuhë e poezisë!

- SG: Më herët i kemi përmendur Eqrem Bashën (Lakorja e Ik’sit), Zija Çelën 
(Djalli komik) dhe Jeton Nezirajn, por vetëm së vonshmi (dhe jo tamam si ti e kishe 
paralajmëruar sivjet në Ex Libris) ia nisa me romanin Liria ime nga Mehmet Kraja, 
romani i te cilit më la “pa fjalë”... për të thënë sa shumë më ka prekur dhe jo për 
të shprehur një paaftësi për të përkthyer... por kam edhe dëshirë një roman tjetër 
të Zija Çelës (Lavjerrësi i qytetit), një autor me të cilin u njoha në Tiranë gati në të 
njëjtën kohë si me ty... ndërsa pres sivjet një ose dy botime të tjera në frëngjisht: 
së pari dëshminë e masakrës në burgun e Dubravës të shkruar nga Enver Dugolli 
(Qark i (pa)mbyllur burgjesh), dhe tregimin e shkruar nga Luan Rama dhe e bazuar 
në një histori të vërtetë që lidh Franca me Korçën gjatë luftës së parë ballkanike 
(Një heshtje e gjatë). Në këto dy raste, dhe përveç miqësive të hershme me autorët, 
kam edhe një ndjenjë vetjake lidhur me dy temat të cilat më shtynë t’i mbaroja 
sivjet këto punime. Marr edhe rastin për të të rikujtuar se përkthimin e parë që 
botova ishte një tregim prej teje të pranuar në një revistë letrare françeze rreth vitit 
1995. Fjala është për  tregimin “Gjumi i pagjumë”, ose “L’insomnie”, ndërsa nuk 
e harroj detyrimin që mora për redaktimin e përkthimit të romanit tënd “Parisi 
kot”, që ia kishe besuar dikujt tjetër përkthimin në frëngjisht. Me gjasë shumë pak 
punë do të kem aty. 

-Në fund, z. Sébastien, dy–tri fjalë, si homazh, për mësuesin, pedagogun tënd, 
profesor Remzi Përnaskën, intelektualin e shquar shqiptar, tashmë të ndjerë!

- SG:  Kur sivjet më nëntor do të shënohet 50 vjetori i Kongresit për Drejtshkrimin 
besoj që shkëncëtarët e gjuhës do të rikujtojnë edhe të ndjerin Remzi Përnaska i cili 
morri pjesë atëherë më 1972 në këtë ngjarje të rëndësishme. Dijetar dhe gjuhëtar 
i mirëfilltë, prej atij i kam mësuar themelet e gjuhës si edhe dialektikën gegë dhe 
toskë të cilën ia mësova leximin përmes teksteve të vjetër dhe studimeve gjuhësore 
krahasuese. Në këtë kohë, mësimet e tij më ndihmuan për të mbajtur motivimin 
dhe vendosmerinë time ndërsa kaloja edhe nëpër periudha dyshimesh për zgjidhjet 
e mia të jetës... Më kujtohet sidomos hera e parafundit që e pashë para vdekjes së tij 
më nëntor 2020 kur për përvjetorin e dhjetëvjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 
shkurt 2018 ia dorëzova në Paris ekzemplarin e parë të romanit të Eqrem Bashës të 
përkthyer. Kisha dëshirë ky roman të dalë mu atë ditë dhe botuesi më kishte sjellë 
vetëm një kopje që ia dhashë profesorit që më kishte mësuar aq shumë, dhe që më 
kishte ndihmuar kur u sistemova në Tiranë herën e parë më 1992...

Au nom des nombreux lecteurs de l’hebdomadaire Ex Libris, je te remercie 
chaleureusement!

      Prishtina, 10 juin 2022

(Vijon nga faqja 19)
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E QESHURA E 
ZORBA GREKUT 

COPËZA BISEDASH, 
kinse

IMPRESIONISTE…

Ç’mbetet nga një libër? Siç nuk janë të 
njëjtë librat dhe ajo që marrim prej 

tyre, nuk është e njëjtë. Dhe libri është në 
jetë gjatë kohës që e lexojmë, pastaj dhe 
ai bëhet kujtim, emocion I dikurshëm, 
flasim për të… dhe sipas Borgesit leximet 
më të mira janë rileximet.

Duke riparë romanin “Zorba” 
të shkrimtarit fqinjë grek Nikos 
Kazantzakis, ajo që m’u përshfaq 
fuqishëm këtë radhë ishte e qeshura me 
zë, e ndjeva më shumë se çdo here, madje 
e dëgjoja.  e tij. 

Dhe po flisja me një mik, po i thosha 
se librat e bukur, se si duket ky epitet për 
librat, një mik jetër imi, nuk e duronte dot, 
pra kur librat na duhen dhe i çmojmë, le 
të jenë të një gjuhe a vendi tjetë a tjet;er 
kohe, marrin një pakohësi, s’janë vetëm 
njohje e histori të letrave, por, po e them 
menjëherë, librat kanë shpirt, kanë një 
mister dhe të kumtojnë më tepër se 
ç’lexon nëpër fletë, ngjarjet shpërthejnë 
më përtej se ç’përmblidhet midis dy 
kopertinave si dy dyer të rrëzuara… 

Më ka goditur e qeshura e Zorbas, 
shtova. Ajo s’është thjeshtë e qeshur.  

• • •

…i isha rikthyer romanin “Zorba”, 
një botim i para nja 20 vjetëve, nuk qe 
shtypur dhe aq mirë, vende vende zbehtë, 
por ndjeja në asht atë miqësi të atyre 
dy burrave, sa mitike, po aq dhe reale, 
ballkanas kokëkrisur, të paktën njëri 
prej tyre patjetër, që edhe pse humbin e 
u shëmbet gjithçka që kanë sendërtuar 
në një ishull, që edhe pse quhet Kreta, 
është metaforë e ishullit të jetës, pra 
edhe kur dështojnë, e kuptojnë mirë se 
ka diçka më të madhe, më përtej kësaj, 
më thelbësore a vetë thelbi: të jetuarit 
fuqishëm edhe në humbje, është liria e 
vetes, ngjan me atë të erës, me të qenit 
i natyrshëm si vetë natyra, shpirtmadh 
e gazplotë dhe në dëshpërime njëlloj 
si në gëzime, se humbjet s’janë vërtet 
humbje dhe fitoret s’janë vërtet fitore, se 
rëndësi e vlerë ka që je njeri dhe duhet 
të jesh besnik i gjithçkaje njerëzore, 
në fund të fundit të duash pa cak jetën 

në plotshmërinë e shfaqjeve të saj, të 
qeshësh, furishëm, me zë, por dhe të dish 
të vdesësh, jo më vonë se ç’duhet…

• • •

Po copëza “Zorbe” gjenden midis 
nesh, në marrëdhënie me veten e me të 
tjerë. Unë jam lexuesi i urtë, po përsiatja, 
dhe përkthyesi në shqip i romanit duket 
me plot shpirt Zorbe.

Po më mrekullonte shqipërimi, 
Profesor Stavri Dajo dukej sikur e kishte 
rishkruar duke sjellë frymën e veprës, 
madje deri edhe dufin e dallgëve, dhe 
gulçet e çmendura të gjakut, rënien 
e yjeve dhe heshtjet, etj, etj. E si të 
mos trembesha nga qeshja e beftë e 
Zorbës? Edhe përkthyesi ka venë foljet 
që përdorim për kujat apo qetë, thotë 
për Zorbën që herë hingëlliu, bulëroi, 
lëndueshëm.

Dhe vazhdonin të më nëpërmendeshin  
miq dy e nga dy, copra “Zorba-sh” me 
copra shkrimtarësh të tjerë, me qeshjet 
e tyre në mes…

• • •

Në fillim fare të viteve ’90, pas 
rënies së sharlantantë të diktaturës, 
kur mijëra e mijëra shqiptarë u dyndën 
për të ikur, sidomos për në Greqi e Itali, 
tutje nëpër Europë, kalonin kufirin dhe 
rreziqe pafund, po edhe Zorba kështu 
kishte ikur, plot me aventura, në Serbi 
e Rumani, etj, e deri në Rusi, binte 
dhe çbinte në dashuri, për atë s’kishte 
rëndesi dashuria, por jeta me dashuri, 
qeshte avdallshëm, përbindshëm, nejse, 
desha të them se në atë kohë vjen tek unë 
në Tiranë një nga fantazmat e tij, e kam 
fjalën që më dhuruan librin “Zorba, por 
italisht. Në shqip s’ishte ende.

- Doja t’ja jepja një tjetri, - më tha 
dhuruesi, - s’e gjeta, më duhet të iki dhe 
po ta jap ty, - qeshi paksa, djallëzisht si 
me pak Zorbë.

• • •

Ndoshta jam unë ai tjetri dhe më 
takonte, po mendoja, pa qeshur, por tani 
them se më shumë i takonte mikut tim, 
shkrimtarit Lazër Stani, se ai më duket se 
e ka libër kyç, në disa intervista ka thënë 
se është libri “që të shtang”, që “e do më 

shumë nga të gjithë”, “në atë libër gjendet 
shpirti i stërgjyshërve të mi të lashtë”… 

Vendosa ta rishoh me sytë e Lazër 
Stanit. S’ishte e lehtë, por gjithsxesi 
tërheqëse. Dhe po më pëshfaqej Lazri 
I përzier me Zorbë dhe po tëgjoja të 
qeshurën e tyre të njënjëshme. 

Nënvizoja fletëve siç e kam zakon. 
Vizat si kavot e teleferikut të minierës 
që donte të ndërtonte Zorba me paratë 
e shkrimtarit, por që të dy duket se s’ja 
kishin dhe aq idenë, aq realë, por jo 
realist, s’parashikon se ç’i priste, humbja 
e sigurtë, atyre u interesonte e tanishmja, 
veprimi, pasioni për të bërë, nuk e njihnin 
humbjet, ishte e jashtme, ndërkaq ata 
i besonin një miniere tjetër, që s’ishte 
asgjëkundi dhe kudo, asaj të jetës, por 
dhe të ëndrrës, vetëm ajo të bën të pasur 
me gëzimet e saj, të bën të qeshësh edhe 
me tragjeditë…

• • •

Miniera në roman del pak, e paqartë,  
ndoshta autori s’donte të merrej me të 
a nuk e njihte. Dhe doja të flisja me 
mikun tim, Ilir Malindin, kemi qenë 
bashkë në burgun e Spaçit, në minierë 
si skllevër, ishte dhe “Zorba” me ne, 
por me emër tjetër, i thasshë, unë nuk 
njoh lexues më të pamëshirshëm se ai, 
trillan, nihilist, i thellë, ngacës, lexon 
greqisht, se mërgoi shumë vite atje, 
vdes për librat, por dhe autorët i vdes, 
qesh çiltërsisht, befas, “Zorbë” dhe 
ai, megjithëse kundër “Zorbës”, jo të 
gjithit, e di ai ku dhe pse. 

- Duhet ta kesh lexuar deri në moshën 
20 vjeçare, thotë një kritik grek, - më 
thotë sikur unë të kisha bërë faj që e kisha 
kaluar atë moshë dyfish e më shumë. 

Pres të më thotë ndonjë thagmë. 
Është gati të flakë borsalinën tutje, po 
inatin e ka me kokat, së pari me të vetën. 
Qesh me zë, ai, dhe vazhdon duke më 
thënë se sa pa kuptim i ishte dukur vargu: 
Qeshu, rini, qeshu, se bota është e jotja! 
Madje dhe propagandistik. 

Çudi si na ka pëlqyer. 
Po ishim te rinj.
Po kur qesh Zorba plaku?

• • •

Vërtet ç’është e qeshura e Zorbas? Ai 
më kollaj qesh, se sa flet. Ai tregon me 

Nga Visar Zhiti
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vallet e tij më bukur, më qartë, më gjatë. 
Po ç’janë të qeshurat në përgjithësi? 
Fjalori, dihet, që të zhgënjen.

Gjeta se një Profesor nga Universiteti 
i Pensilvanisë, kishte qenë dhe drejtor 
i Shoqatës Amerikane të Psikologjisë, 
Martin Seligman, në një studim për 
origjinën e lumturisë zbulon se janë 
sensi i humorit dhe i të qeshurës si një 
reagim ekskluziv i qenies njerëzore duke 
u bërë kështu një mekanizëm i karakterit 
tonë për të përballuar vështirësitë me një 
qëndrim më të shëndetshëm.  

Shkencërtët na zbulojnë përfitimet e 
të qeshurit:

1. Redukton praninë e kolesterolit në 
gjak, pasi është e barabartë me ushtrimet 
aerobike.

2. Nxit tretjen duke rritur kontraktimet 
e muskujve të barkut.

3. Ndihmon për të qetësuar 
zemërimin.

4. Bën të mundur një qëndrim mendor 
që zvogëlon mundësinë e sëmundjes, 
sepse rrit rrahjet e zemrës dhe pulsin dhe 
sepse kur qeshim lëshojmë endorfinë 
(hormonet e lumturisë).

5 .  R e dukt o n  g lu koz ë n  n ë 
gjak. 

6. Na çliron nga emocionet negative 
si frika dhe ankthi.

7. Rritin marrëdhëniet shoqërore.
Zorba duket sikur i di të gjitha këto, 

madje nuk ka nevoje t’i dijë, mjafton t’i 
kryejë, të veprojë.  

Dhe i porsalinduri buzëqesh. Dhe ka 
që kanë një buzëqeshje hyjnore dhe të 
vdekur 

• • •

Po i afrohesha fundit… të romanit. 
Përkthimi kumbonte si poemë, 
ndjeheshin aromat e barit, dukeshin 
retë, hëna si gji gruaje, vejusheje, do të 

ndërhynte Zorba duke mos vazhduar 
dot, do t’i mjaftonte një valle e çakërdisur, 
me plot hijeshi. por edhe lotët duket se 
janë shqipëruar. 

Nuk e kisha takuar ndonjëherë 
përkthyesin Stavri Dajo, e dija si emër, 
ishte nga pakicat greke në Jug, s’e dija 
ku ishte tani, do të doja ta përgëzoja me 
zemër për punën, por si, ku? Dhe ngjau 
e papritura për mua, më vjen një mesazh 
prej tij në messenger, e pabesueshme, 
po a ishte ai? Po, po. Më kërkonte një 
shërbim fare të lehtë, t’i tregoja diçka, që 
i duhej për punët, për ato që shkruante. 
Ia kreva me dëshirë. Dhe si Zorba dhe 
unë, i rashë ziles së tij në messenger, 
sokëllita si ai, po ke bërë një mrekulli, 
i thashë, më shumë jam me ty se me 
Autorin, qeshi fort, fjalët pikojnë si hoje 
mjalti, gumëzhijnë si bletët, Zorba flet 
shqip… 

Kam patur mësues Mitrush Kutelin 
dhe Petro Zhejin, më ktheu. Të dy janë 
“Zorbë”, e ndërpreva, kanë pathosin e 
tij, çakërdisjen magjepse në gjuhë. Stavri 
Dajo tani jeton në Selanik, nga andej 
përreth ishte dhe Zorba, maqedonas, dhe 
është Profesor i letërsisë në universitetin 
“Aristotle”, është dhe botues, ka nxjerrë 
prapë romanin “Zorba”, shqip dhe ku, në 
Selanik, bukur, kur, në 2016. Do ta dërgoj? 
- më pyeti.

Është si një poemë kryeneçe, i thashë 
sërisht, që i ka dhënë romanit nga epika 
e vet, por dhe shpella mungesash. 

A t’ja lexoja ç’kisha shkruar nxitimthi 
në fund të librin, në faqen e mbetur 
gjysmë e bardhë? Më duket se ndokund 
ndërpritet, ku s’duhet dhe zgjatet te të 
thënat, por dhe të pathënat. Skenat e 
dashurisë në vetën e parë i ka shmangur, 
gabim, dhe ka cekur ato të Zorbës që nuk 
di të dashurojë, veçse si kalë.

Përkthyesi qesh me zë. Edhe 
papagallin e ke përkthyer, shtova, i cili del 

here pas here nga kafazi i tij dhe shkon 
në kafaze romanesh të tjerë. 

Ku, ku? 
Do të të nis botimin e ri, më premton 

Profesori-përkthyes.

• • •

Më duhej filmi. Eda ime pagoi online 
që ta shikonim në shtëpi në ekranin 
e televisorit. Prodhim i vitit 1964, por 
Anthony Quinn mbetet një Zorbë i 
shkëlqyer. Sa bukur qesh me zë. Gurgullon 
së brendshmi. Shpirt. Dhe Alan Bates 
që bën shkrimtarin, alteregon, edhe ai 
qesh bashkë me Zorban. Lila Kedrova 
theksonte anën komike, ajo qesh dhe 
mes lotëve, ndërsa Irene Papas atë 
shalos dhe tragjiken, e bukur si një lule 
e egër, buzëqeshëse pranë himnerave, 
arvanitase, ndërsa regjisori Michael 
Cacoyannis m’u duk se plotësinte mirë 
mangësi të romanit, teksa ku më ishte 
dukur si një komedi franceze, në film 
ishin shndërruar në grotesk greko-
ballkanik. Muzika e Teodoraqisit me 
vallen në fund, më shumë ajo e qeshur 
e begatë, poshtë reve, me dallgë pas 
shkumëbardha si dhëmbët që qeshin, 
etj, janë një porosi e madhe gjithë art të 
pavdekshëm…

• • •

Renditet në 100 librat më të mirë në 
botë të të gjitha kohërave, sipas Qendrës 
Norvegjeze të Librit, 2002, shkruan 
përkthyesi dhe botuesi Stavri Dajo në 
botimin e Selanikut. Po kanë kaluar 20 
vjet? Romani është botuar në 1946 në 
Greqi, ishin ende gërmadhat e Luftës II 
Botërore dhe diktaturat komuniste  po 
forcoheshin egërsisht, Greqia i kishte 
shpëtuar atyre dhe Zorba s’rrezikonte të 
hynte në ndonjë burg. 

Ne, unë me miqtë e mi, me të cilët 
u përfshiva në bisedat për Zorbën, nuk 
kishim lindur ende. Dhe shkrimtati 
francez Albert Camus mori çmimin 
“Nobel” në vitin 1957, vetëm me një 
votë më shumë se Kazantzakis, kështu 
se ku lexova. Pse, sa janë ata që votojnë 
në Akademinë Suedeze? Komiteti 
përzgjedhës, me sa di, përbëhet vetëm 
nga 5 akademikë. Dhe Camus paskësh 
thënë se “Kazantzakis është 100 herë 
më i mirë se mua”, dmth se Camus. 
Po për akademikët e Nobelit? Dhe 
“Murtaja” është “Zorba” dhe “Zorba” 
është “Murtaja”…

Çmimet prishin punë, Zorba do 
e flakte, jo, do ia dhuronte ndoca 
vejushave, do të kishte krijuar ndonjë 
shoqatë bamirëse me to, sa pa rënë 
murtaja, pandemia,  duke shpërthyer në 
të qeshura zëlartë, që degjohen dhe në 
vende te tjera e kohë të tjera. Ajo është 
kryevepra e tij, bamirësia më e madhe.

• • •

Më nxiti Zorba të flasim kështu për 
atë, botimi tjetër i ri në “Literatus” në 
Selanik, dhe shqip, interesante kjo, e 
them prapë, po pse, normale në fund 
të fundit, me përkthimin e përmirësuar 
të Dr. Stavri Dajos, që do të thotë se 
kreshta e dallgëve që rreh ishullin e 
jetës, të jetë dhe ca më e lartë, vërshim 
hëne më shumë, tualet dhe buzëqeshje 
të re vejushave, po dhe shkrimtarit të 
Zorbas, ndërsa Zorbas vetë britmë më 
të fuqishme jete. 

Po edhe mua më shtoi temën “Zorba” 
në bisedat me miqtë, me Ilir Malindin 
në Tiranê, kërkim të Lazër Stanit, ku 
është ai, në New York? Të dy bëjnë një 
Zorbë. Dhe zbulova Dr. Stavri Dajon në 
Selanik. 

Po Kreta, edhe atje ka shqiptarë të 
ikur. Ishulli që ka nxjerrë shkrimtarin 
gjenisl Nikos Kazantzakis, po pse ka 
dhe ca zakone që ngjajnë me ato të 
Veriut tonë si gjakmarrja? Dhe po ajo 
hije zymtane dhe krenari si e maleve? 
Nga Kreta ishte dhe poeti Odisea Elitis 
dhe nënën ai e kishte arvanitase. E kemi, 
pra, një nënë që ka një bir me çmimin 
“Nobel” në letërsi. Po poeti shkodran, që 
e dua shumë, Zef Zorba, pse ky mbiemër 
i njëjtë?

Sidoqofte rëndësi ka e qeshura e 
Zorbës, të shton pasionin për jetën, 
të një jete bio, në harmoni me veten 
dhe natyrën, miqësore, kur sot është 
aq e vështirë, dhe ai, edhe pse ndjehet 
besimtar pa Zot, po aq shumë dhe i 
djallit, të mëson të qeshurën, jo atë 
sarkastiken, të mllefosurën, kur s’ke se 
ç’bën tjetër, as atë zyrtaren, lajkataren, 
nga zori, apo ironiken, të ftohtën, të 
gënjeshtertën, mos o Zot, të qeshurën 
tallje, shpërdorimin e saj banal, por të 
qeshurën e vërtetë, të madhe dhe të 
begatë, që del nga brenda, nga thellësitë 
e gjoksit, po edhe të tokës, ku vemë 
këmbët, se edhe toka qesh, po edhe të 
qiellit, se fytyra ka qiellin afër dhe vetëm 
njeriu e ka këtë veti, që e bëri të qeshurën 
të gjallë gjallë dhe art. Nuk ka më sublime 
se e qeshura e sinqertë. Më thuaj si qesh 
të të them se cili je. Prandaj dhe duhet 
ta japësh. 

Është jeta që qesh nga që është, edhe 
kur nuk e di, edhe nga përtej. Kuptoji të 
qeshurat e saj parajsore…




