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Përkujtohet njëvjetori i ndarjes 
nga jeta të poetit Demir Gjergji

Ridvan dibra: 
Të mjerë ata 
shkrimtarë stinorë, 
që presin me padurim 
fryte nga letërsia e tyre

Shkrimtarin Ridvan Dibra e kam pasur pedagog përgjatë studimeve për letërsi në Shkodër 
dhe kjo është edhe një prej arsyeve pse e kam pritur me shumë dëshirë këtë bisedë, aq më 
tepër tani kur kam kontribuar sadopak në dy librat e tij të fundit, “Gruaja që deshe” të 
botuar më 2021 me një pasthënie timen dhe “Histori të thjeshta, krejt të thjeshta” botuar 
më 2022, redaktor i të cilit jam. 

Bisedoi Andreas Dushi

Sot, në orën 11.00,  në Muzeun Historik 
Kombëtar, salla "Kostandin Shpataraku"
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Profesor Ridvanin e kam pasur pedagog përgjatë studimeve për letërsi në Shkodër dhe kjo është 
edhe një prej arsyeve pse e kam pritur me shumë dëshirë këtë bisedë, aq më tepër tani kur kam 

kontribuar sado pak në dy librat e tij të fundit, “Gruaja që deshe” të botuar më 2021 me një 
pasthënie timen dhe “Histori të thjeshta, krejt të thjeshta” botuar më 2022, redaktor i të cilit jam. 

Ridvan dibra: 
Të mjerë ata 

shkrimtarë stinorë, që 
presin me padurim fryte 

nga letërsia e tyre
Bisedoi Andreas Dushi

A.D.: Për herë të parë me ju 
profesor, jam takuar në fakultet, unë 
si student ndërsa ju si pedagogu im. 
Besoj, ligjëronit analizën e tekstit. Kur 
po bënit apelin, qysh në krye erdhi 
radha ime dhe ju, pasi unë thashë 
këtu, me ironi të hollë më pyetët nëse 
isha unë ai që kishte botuar një novelë. 
Po, thashë me ndrojë. Ju sigurisht, 
nuk besoj se e kujtoni, ose nuk do ta 
kishit kujtuar po mos ta përmendja 
unë në Panairin e Ulqinit (2022), por 
mua më ka mbetur në mend si një 
ccast i ccuditshëm, i veccantë... E 
thashë këtë për t’ju bërë një pyetje: 
Nga pikëvështrimi i shkrimtarit dhe 
i profesorit, si e shihni letërsinë që 
rishtazi po shkruhet e botohet katër 
– pesë vjetët e fundit nga shkrimtarë 
në moshë të re?

R.D.: Po, Andreas, ashtu duhet të 
ketë ndodhur. Nuk e vë në dyshim. 
Por më vjen keq që paskam përdorur 
ironinë. Zakonisht, tregohem 
i kujdesshëm me studentët që 
dëshmojnë prirje letrare. Bile, rrekem 
t’i përkrah e t’i stimuloj. Tani lidhur me 
pyetjen tuaj. Nuk e di a e njoh sa duhet 
letërsinë që shkruajnë shkrimtarët në 
moshë të re këto vitet e fundit. Leximet 
e mia tashmë janë reduktuar dhe 
përqendrohen kryesisht te klasikët. 
Por me aq sa kam lexuar, flas për 
disa autorë të rinj nga Shqipëria dhe 
Kosova, vërej tendencën për një frymë 
e ndjeshmëri të re në letrat shqipe. 
Dhe kjo është diçka e bukur. Edhe e 
pritshme. Jo pa nostalgji, kujtoj veten 
e disa autorë të tjerë në vitet ’90 dhe 
rrekjet tona për të sjellë pikërisht këtë: 
një frymë e ndjeshmëri të re në letrat 
shqipe, duke iu kundërvënë estetikisht 
famëkeqit realizëm socialist. 

A.D.: Keni folur shpeshherë për 
postmodernizmin dhe në një intervistë 
kujtoj ta keni quajtur realizëm. Po në 

fakt, si mendoni, a është realiteti i atillë, 
pra postmodern, apo postmodernizmi 
është real? Pula-vezën, veza-pulën... 
Mes realitetit dhe postmodernizmit, 
cili është shkaku e cili pasoja?

R.D.: Po, kam folur e përsiatur jo 
rrallë për post-modernizmin. Qoftë 
edhe për faktin se më kanë “akuzuar” si 
të tillë, domethënë si shkrimtar post-
modern. Por edhe sepse këtë argument 
e jap si lëndë mësimi në Universitet. 
Kujtoj se disa prej romaneve të mi të 
hershëm kritika (kryesisht ajo që vinte 
prej Kosovës) i pat quajtur të tillë, 
domethënë post-modernë. Ndërkohë 
që unë vetë, atëherë, dija fare pak 
rreth këtij përcaktimi. Domethënë 
kisha qenë post-modern pa e ditur 

se isha i tillë. I bëra këto sqarime të 
tepërta për të thënë se - në gjykimin 
tim - vepra letrare, akti krijues, është 
para së gjithash e në radhë të parë 
raport ndjeshmërie me realitetet e 
shumëfishta brenda dhe jashtë teje 
e, mandej, edhe rezultat i leximeve, 
kërkimeve, studimeve e konceptimeve 
teorike apo formale. Në këtë kuptim, 
gjithnjë sipas gjykimit tim, në një 
periudhë kohe realiteti brenda dhe 
përreth meje u shfaq shumëformësh, 
i copëzuar e kaotik, post-modern. Dhe 
si i tillë u reflektua mandej edhe në 
veprën time letrare. 

A.D.: Profesor, pas këtyre dy pyetjeve 
tepër të përgjithshme, lehtësisht të 
shmangshme (atëherë pse i bëra?!), 

dua t’ju pyes për letërsinë tuaj. Si 
fillim, të ndalemi pak te Egoboka. 
Çfarë është ajo për ju dhe, ju duket se 
përgjatë viteve jeni larguar prej saj?

R.D.: Toponimin letrar (nuk po di si 
ta quaj ndryshe) Egoboka kam nisur ta 
përdor qysh në romanin tim të parë, 
“Nudo”, dhe më pas, për shumë vite, 
edhe në vepra të tjera. Tani nuk më 
kujtohen çastet dhe rrethanat e kësaj 
ideje. Por mbaj mend që atëherë, para 
tridhjetë vitesh, ende nuk e kisha 
lexuar Folknerin dhe s’dija gjë për 
hapësirën e tij të famshme imagjinare 
Yoknapatawpha. Ashtu siç nuk e kisha 
lexuar “Njëqind vjet vetmi” të Markezit 
dhe s’kisha dijeni për Makondon 
e tij. Në këtë kuptim, gjetjen time 
mund ta quaj orig jinale. Egoboka? 
Ndoshta bashkim i dy fjalëve: egos, 
atij motori shtytës brenda nesh 
dhe bokës, tokë gurishte pa bimësi. 
Me Egobokën kam dashur të krijoj 
hapësirën time imagjinare letrare (më 
shumë të brendshme e shpirtërore 
sesa gjeografike), ku të marrin jetë 
idetë e mija krijuese. Konstatimi 
juaj se përgjatë viteve i jam larguar 
përdorimit të këtij toponimi letrar, 
më duket i vëmendshëm dhe i saktë. 
Po, kjo ka ndodhur në prozën time 
të viteve të fundit. Ndoshta sepse ajo 
është bërë më konkrete, duke u lidhur 
me disa etapa kyçe të jetës sime. Si 
fëmijëria, për shembull. Apo rinia dhe 
pjekuria. 

A.D.: Në librin tuaj të fundit 
“Histori të thjeshta, krejt të thjeshta” 
ka parabola të shkurtra ku subjekti 
ndërtohet mbi të njëjtën linjë si në 
një roman pasardhës. Ky shtegtim i 
një historie nga një zhaner (parabol 
– histori e thjeshtë) në një tjetër 
(roman – histori e ndërlikuar) nga 
vjen? Zanafilla është përherë parabol 
dhe mandej, ka raste kur filli shtrihet 
më gjerë e më gjatë deri në roman?

R.D.: Po, keni të drejtë. Duke 
perifrazuar me pak humor, do të 
thosha: “Në fillim ishte parabola, 
mandej erdhi romani”. Kam disa raste 
në krijimtarinë time kur një parabolë, 
e thjeshtë, e vockël, më ka shërbyer 
si nxitje e shtysë për një roman apo 
novelë. Mjafton t’ju përmend njërin 
prej romaneve të mi më të dashur, 
“Gjumi mbi borë”: në fillim, gjithçka 
qe në përmasat e një parabole prej jo 
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më shumë se dhjetë fjalish. Pse ndodh 
kjo, domethënë ky shtegtim i historisë 
nga parabola në roman? Ndoshta 
sepse, më shumë me intuitë, e kam 
ndjerë që historia meritonte më tepër 
se një parabolë (pa dashur aspak t’ia 
zbehi vlerën këtij zhanri); përmasat 
e parabolës sikur ia merrnin frymën 
historisë a gjetjes që vlonte brenda 
meje. Një përvojë të tillë e ndesh 
edhe te disa shkrimtarë të shquar të 
letërsisë botërore. Kujtoni Kafkën, për 
shembull.

A.D.: Nuk e di nëse shkruani më 
poezi, por së paku nuk botoni. Plagët 
e Moisiut ka qenë libri juaj i fundit i 
atillë... Ndërsa për librin Thjeshtë, libri 
juaj i parë keni shkruar shumë, kujtoj te 
Gjumi mbi borë që edhe e përmendët. 
E keni tradhtuar ju poezinë apo jeni 
tradhtuar prej saj?

R.D.: Po, vazhdoj të shkruaj poezi. 
Veçse rrallë, tepër rrallë. Megjithatë, 
një libër me poezi them se e kam gati. 
Por nuk di nëse do guxoj ndonjëherë 
që ta dërgoj për botim. Trembem dhe 
ndihem i pasigurt. Ngaqë e çmoj deri 
në adhurim Poezinë. Ndoshta dhe pse 
vuaj pasojat e asaj tradhtie ndaj saj (ne 
e tradhtojmë poezinë, ajo kurrë neve), 
siç shpreheni ju. Edhe pse, përmes 
elementëve jo të pakët poetikë në 
prozën time, sikur jam rrekur të bëj 
një “mea culpa”.

A.D.: Librat e fundit, sidomos 
Gruaja që deshe zhvishen përherë e 
më tepër nga ironia e sarkazma, aq e 
përhapur në krijimtarinë tuaj (Nudo, 
Kanuni i Lekës së Vogël etj.) duke u 
kthyer në manifeste të qarta estetike. 
Është zgjedhje e qëllimshme apo 
një fazë e re, ardhur natyrshëm në 
krijimtarinë tuaj?

R.D.: Nuk e di, ndoshta keni të 
drejtë. Këtë ma kanë thënë dhe disa 
lexues të vëmendshëm të veprës sime. 
Edhe pse unë gjykoj pak më ndryshe. 
Nuk mendoj që librat e mi të fundit 
po zhvishen nga ironia (njëherë atë e 
kam quajtur si kripën e romanit), por 
ka ndryshuar natyra e saj, domethënë 
e ironisë; në gjykimin tim, ajo është 
bërë më butë, më njerëzore, më pak e 
helmët. Ndoshta edhe më e sofistikuar, 
e mezi-dukshme. Thënë ndryshe, coha 
e ironisë me të cilën janë veshur librat 
e mi të fundit mund të jetë aq e hollë 
sa të krijohet ideja e mungesës, e 
lakuriqësisë. Pa dyshim që një zgjedhje 
e tillë, ashtu si të gjitha zgjedhjet e 
mia letrare, është e qëllimshme. Kjo 
s’e pengon shënjimin e një faze të re, 
siç thoni ju, ardhur natyrshëm në 
krijimtarinë time. 

A.D.: E përmenda edhe pak më 
para librin e fundit, përmbledhje 
e parabolave tuaja të 30 vjetëve 
krijimtari. S’ju pyes dot “Si ju lindi 
kjo ide?”, sepse ishte një ide imja, 
por gjithsesi besoj se qysh më para e 
keni mendar një të tillë botim. Kam 
një përshtypje, ndoshta të gabuar, 
se parabolat përbëjnë atë pjesë të 
parapëlqyer të krijimtarisë për ju. 
Prandaj, ndoshta edhe duke e parë 
si një lloj “bilanci” të tre dekadave, a 
është më i veçantë se librat e tjerë?

R.D.: E çmoj kontributin tuaj 
në botimin e këtij libri dhe ju jam 
mirënjohës. Edhe pse kjo përmbledhje 
me parabola ishte thuajse gati, pa 
insistimin e përkujdesjen tuaj vështirë 
se do të botohej ndonjëherë. Nuk 
di ta them nëse parabolat përbëjnë 
“pjesën e parapëlqyer në krijimtarinë 
time”, por pohoj që me to jam marrë 
vazhdimisht dhe seriozisht, edhe në 
periudha krize e neverie ndaj letërsisë. 
Gjithnjë i kam parë parabolat edhe si 
njëlloj hakmarrjeje ndaj asaj fryme 
patetike e shpërdorimi të fjalës, që 
zënë vend ndonjëherë në punët tona 
letrare. Mandej, parabola është një 
zhanër pa shumë traditë dhe lëvrim 
në letrat shqipe. Kjo sjell rrezikun që 
publiku dhe kritika t’i nënvlerësojnë 
botime të tilla. Për të gjitha këto arsye, 
pohoj atë që thoni ju se ky se ky botim 
është më i veçantë se librat e tjerë.

A.D.: Dhe libri në fjalë erdhi 
menjëherë pas atij me kujtime “Për 
romanin dhe romanet”. Në fakt të 
dy trajtojnë nga pika të ndryshme 
zhvillimin, evoluimin tuaj artistik... 
Pse në kaq pak kohë të dy këto libra?

R.D.: Keni të drejtë, të dy këto libra 
janë konceptuar, shkruar e botuar 
brenda një periudhe jo të gjatë 
kohore. Kur, ndoshta, nuk duhej të 
kishte ndodhur kështu. E kam fjalën, 
sidomos, për botimin e parë, atë me 
shënime e kujtime “Për romanin dhe 
romanet”. Ky tekst, ndoshta, duhej 
lënë të ftohej dhe për disa muaj a 
vite. Qoftë edhe për faktin se krijon 

idenë (lus Zotin të jetë e gabuar) 
sikur me librin “Gruaja që deshe” 
mbyllet angazhimi im me romanin. 
Ju, gjithashtu, keni të drejtë kur thoni 
se të dy këto libra trajtojnë nga pika 
të ndryshme zhvillimin, evoluimin 
tim artistik. (Edhe pse kam dyshimet 
e mia lidhur me përdorimin e termave 
të tilla si “zhvillim” apo “evoluim” 
për krijimtarinë e një autori). Në një 
kuptim, me këto dy botime sikur kam 
dashur të rrëfehem para lexuesit, duke 
ia dëshmuar atij rrugën time letrare 
nga fillimet e deri më tash; bile, pa 
fshehur edhe ndoca sekrete e që, 
ndoshta, s’duheshin thënë. 

A.D.: E thashë pak më lart se 
parabolat ka të ngjarë të jenë “të 

preferuarat” për ju, por gjithsesi dua 
t’ju pyes ku e ndjeni veten më mirë, 
në prozën e shkurtër apo në prozën 
e gjatë?

R.D.: Pa dyshim në prozën e gjatë, 
domethënë te romani.

A.D.: Shpeshherë Ridvan Dibra 
është personazh juaji. Trajtohet në të 
trija vetat. Cila jua thjeshton punën 
për skalitjen e karakterit dhe sjelljes 
së tij?

R.D.: Veta e tretë, pa dyshim ajo. 
Pikërisht në ato vepra ku ridvan 
dibra “mungon” si personazh, unë 
jam më i pranishëm dhe më i vërtetë 
se në çdo vepër tjetër. Kujtoj për 
shembull romanet “Nudo”, “Kurthet 
e dritës”, “Triumfi i Gjergj Elez Alisë”, 
“Legjenda e vetmisë” dhe ndonjë 
tjetër. Pikërisht te këto vepra kritika 
ka dalluar e spikatur edhe “skalitjen e 
karaktereve”. 

A.D.: Për ju si shkrimtar, a janë 
kujtimet gurra ku mund ta ngjyeni 
përherë penën (ndjesë për metaforën 
e lodhur)?

R.D.: Jo thjesht gurra, por më i 
çmuari burim ku ngjyhet pena ime. Siç 
mund ta kem thënë edhe herë të tjera, 
letërsia që unë rrekem të bëj, ushqehet 
pikërisht me kujtesën time, sidomos 
atë emocionale. Në këtë kuptim, 
nuk u përkas atyre shkrimtarëve që 
bëjnë një punë të madhe përgatitore 
(gërmojnë nëpër arkiva, ndërmarrin 
udhëtime, shfrytëzojnë materiale 
të ndryshëm etj.) para se t’ia nisin 
aktit krijues. Kam dëshirë të besoj se 
e kam aleate besnike kujtesën. Edhe 
redaktore të denjë. Di ajo çfarë të 
ruaj e të seleksionojë si të vlefshme 
për krijimin, ashtu siç di se çka duhet 
hedhë në honet e errët të harresës. Me 
sa mbaj mend, njëherë jam shprehur: 
“Shkruaj romane, ngaqë nuk mbaj 
ditar”. Natyrisht që ky burim kryesor, 
domethënë kujtesa, ushqehet mandej 
me plot burime të tjerë, të natyrës 
fizike e metafizike. 

A.D.: Herën e fundit kur u takuam, 
ju pyeta me se po merreni dhe ju 
thatë se keni mbjellë disa mollatarta 
e po kujdeseni për to. Meqë tani është 
dimër, a ka ndryshuar zarzavati në 
bahçen e vogël pas shtëpisë?

R.D.: Tani në dimër? Ka punë 
të tjera stina: krasitjet e pemëve, 
plehërimi, mbjelljet e reja... Ta 
kam thënë se kopshtaria më duket 
ndonjëherë e ngjashme me letërsinë 
dhe po aq interesante sa ajo? Të dyja 
rastet janë akte vetmitare. Në të dyja 
rastet nuk je i sigurt për produktin, 
edhe pse je lodhur e ke djersitur aq 
shumë. Në të dyja rastet “mbjell ti, që 
të hanë të tjerët”. Por të mos harrojmë 
dallimin e madh mes tyre: bimëve ua 
merr frytin pak muaj pas mbjelljes. 
I vjel, i prek, i shijon ato fryte. Kurse 
me Letërsinë ndodh ndryshe. Frytet 
e saja mund të vonojnë me vite. Ose 
mund të mungojnë krejt. Të mjerë 
ata shkrimtarë stinorë, që presin me 
padurim fryte nga letërsia e tyre.
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Zoti postmodern i Egobokës
(Dukuri letrare në veprën e Ridvan Dibrës)

nga Andreas Dushi
Detyrë për lëndën “Letërsi shqipe e shekullit XX”

Hyrje

“Sot më datë 1 prill të vjetit..., un’ Lekë 
Dukagjini, i thirrun ndryshe Leka i Vogël (për 
me u dallue prej stërgjyshit të katragjyshit tem, 
që mbante po kte emën), vendosa me fillue 
rishkrimin e Ligjit të Maleve, i njoftun prej të 
gjithëve si KANUNI I LEKË DUKAGJINIT.”1

Ky është incipti i librit Kanuni i Lekës së 
Vogël në të cilin përmblidhen rregullat, ligjet 
dhe zakonet e jetës në Egobokë, vendin ku 
gjallojnë një pjesë e mirë e personazheve të 
Ridvan Dibrës, edhe pse në këtë shkrim, nuk 
do të trajtojmë vetëm ato tekste që i vendosin 
ngjarjet në këtë areal gjeografik imagjinar. 

Pas viteve ’90, ndër romancierët e parë që 
u dallua për përdorimin origjinal të gjuhës 
në letërsi, ishte edhe Dibra. Në 1994, botoi 
përmbledhjen me tregime Prostituta e virgjër 
dhe në 1995, romanin Nudo. Më pas, botoi 
edhe një sërë veprash në gjini të ndryshme 
letrare si parabola (Eklipsi i shpirtit, Vëlla me 
Centaurët etj.), tregime (Unë, Franc Kafka 
dhe Karta e Bolonjës, Në kërkim të fëmijës së 
humbur etj.), romane (Triumfi i Gjergj Elez 
Alisë, Tirumfi i dytë i Gjergj Elez Alisë, Stina 
e ujkut, Em@il, Legjenda e vetmisë, Gjumi 
mbi borë, Dashuritë e virgjëreshës Madalenë 
etj.), esse (Dekalogu i turpit) dhe drama e 
monodrama (Varka e Arbasantit, Në emër të 
atit, Na, të birët e shekullit të ri, Dashuritë e 
virgjëreshës Madalenë etj.)

Në tërësinë e saj, vepra e Dibrës 
përshkohet nga njohja e thellë e njeriut 
dhe raportet, dilemat e dyshimet e tij të 
brendshme, mungesa e aftësisë për t’u 
përshtatur me shoqërinë, vetmia etj., ku si 
mjet letrar kryesor shprehës kemi ironinë. 
Një pjesë e rëndësishme e veprës së tij i 
përket letërsisë postmoderne, ndaj ai, me të 
drejtë njihet si një shkrimtar postmodern, 
ndër më përfaqësuesit e letërsisë shqipe.

Çmitizimi i mitit

Për herë të parë, letërsia njihet me idenë 
e çmitizimit të mitit në veprën Aleph të Jorge 
Luis Borges. Tregimi Shtëpia e Asterionit2 
çmitizon dhe rishkruan duke e parë nga 
një tjetër këndvështrim mitin e Minotaurit. 
Në letërsinë shqipe, është Ridvan Dibra, ai 
që çmitizon mitin e Gjergj Elez Alisë dhe e 
sheh ndryshe personazhin kryesor, raportin 
e tij me të shkuarën dhe atë me të ardhmen.

“Tani duhet të ketë kaluar mesnata. 
Ndihem i lodhur dhe dua të flë. Përbrenda 
kam një si topitje e shkrehje të plotë dhe 
s’më vjen të mendoj për asgjë. Shenja të mira 
këtu: pa dyshim që sonte do të bëj gjumë të 
rehatshëm, pa ëndrra e therje plagësh.”3

Dy romanet: Triumfi i Gjergj Elez Alisë 
(1999), sipas shënimeve të autorit shkruar 
në vitin 1996-1997 dhe Triumfi i dytë i Gjergj 
Elez Alisë (2002), shkruar 1998-2001, vijnë 
pas një përvoje me romanet e mëparshme 
dhe shprehin edhe gjendjen e kërkimit 
eksperimental të autorit që kërkon dhe 
shpreh “aventurën” e tij postmoderniste, 
përmes disa prej mjeteve shprehëse artistike 
karakteristike... për romanin postmodern.4

[R. Dibra] nuk dëshiron as të krijojë 
iluzionin e realitetit, as të theksojë mesazhe 
të rëndësishme e pompoze, thjesht dëshiron 
të rrëfejë versionin e tij të “epikës së re të 
njeriut të zakonshëm” të ditëve tona, asgjë 
tjetër nuk e kënaq dhe motivon më shumë 
atë. Prandaj, në të dy romanet, pozicioni 
dominues i personazhit është pozicioni 
i narratorit që vetë është personazh dhe 
hero i rrëfimit të vet, ndërsa miti/kënga 
epike merret me aktin heroik, përlavdimin 
e tij, romani merret me aktet “aheroike”, 
me ngjarjet e vogla, personale të njeriut, 
ngjarje të cilat përbëjnë në fakt thelbin e 
jetës intime, individuale.5

1 Ridvan Dibra, Kanuni i Lekës së vogël, “Buzuku”, fq. 5.
2 Jorge Luis Borges, Aleph, “Uegen”, 67- 40.
3 Ridvan Dibra, Triumfi i Gjergj Elez Alisë, “Onufri”, fq. 
68.
4 Dr. Arben Prendi, Letërsi shqipe bashkëkohore , 
“Fiorentia”, fq. 289.
5 Po aty, fq. 291.

 Çmitizimi që Dibra i bën mitit në fjalë 
thur krijimin e një tjetër miti, veçse tanimë 
nuk kemi të bëjmë me një mit legjendar, 
por me një mit postmodern ku rrëfehet jeta 
e individit, shpresa, frika dhe dëshira e tij. 
Beteja ndryshon kah: nuk është më mes 
heroit dhe Bajlozit, por heroit dhe vetes së tij. 
Mejdani i Gjergjit ndryshon, nuk është më 
fusha e luftës ku vetëtijnë shpatat, por ajo e 
tryezës ku shkruan e rishkruan jetën e vet.

“Tani po lexoj ato që kam shkruar pak më 
parë. Më duket sikur nuk i kam shkruar unë, 
por dikush tjetër e që ka të bajë fare pak ose 
aspak me mua, domethënë me gjendjen time 
të tanishme. A duhen shënuar gjëra të tilla? 
Sidoqoftë, po i lë njëherë, nuk po i fshij.”6

Duke qenë se një mit përmban ngjarje 
dhe personazhe, për ta çmitizuar atë, 
nuk nevojitet vetëm kqyrja nga një tjetër 
perspektivë vetëm e ngjarjeve apo një 
personazhi, por e tablosë tërësore të tij. 
Ndaj, në mitin postmodern, kemi edhe 
motrën.

 Në dallim prej këngës, motra e romanit 
është më njerëzore. Ajo shpeshherë vajton 
fatin e saj që ka humbur rininë duke u 
kujdesur për nëntë vjet për të vëllain dhe 
dy plagët e tij, jo nëntë siç thotë legjenda. 
Ajo dashurohet me mikun e Gjergjit... Pra, 
motra e Gjergj Elez Alisë, duke bërë dashuri 
me miq të vëllait të saj “zhvishet” nga petku 
i saj mitik, ngase sipas kodit mesjetar etik 
shqiptar, madje jo vetëm mesjetar, por edhe 
në periudhat e mëvonshme, një gjë e tillë 
vë në pikëpyetje edhe nderin e familjes, 
pra edhe atë të vëllait, në këtë rast Gjergjit, 
i cili nuk bën gjë, por vetëm vazhdon të 
“shkruajë”, “rrëfejë” historinë e tij prej 
6 Ridvan Dibra, Triumfi i Gjergj Elez Alisë, “Onufri”, fq. 80.

antiheroi po të një heroi të ironizuar, të 
cilin del ta ketë fyer moralisht miku i tij, 
nëse shikohet kjo gjë sipas pikëpamjes së 
etnomoralit shqiptar.7 

Ngaqë mitet janë manifestimi më i lartë 
i tipareve pozitive të një populli, parodizimi 
pa diskutim që luan një rol të rëndësishëm 
në çmitizimin e tyre:

[Gjergji vishet si grua për të dalë në 
qytet, në kohën kur ishte lufta qytetare në 
Egobokë, gjatë së cilës burrat nuk mund të 
dilnin lirshëm.] 

“‘Paguaj njëherë të parën, Gjergj’, më tha 
hanxhiu që nga banaku. U shtanga. Nuk kisha 
asnjë lek me vete.”8

“Vesha xhubletën e motrës, çorapet e 
leshta të Norës, hodha përsipër rubën që 
kishte vënë nëna dhe dola jashtë.”9

Retrospektiva për të njohur veten

Vepra Në kërkim të kohës së humbur e 
Prustit është parë gjithnjë si kryevepër, 
pasi kthimi i ngadaltë pas në kohë drejt 
njohjes së vetvetes është një proces i cili, 
me vetëdije ose jo, në një moment të jetës, i 
ndodh gjithkujt. Gjithsesi, Prusti “e kërkon 
kohën e humbur” deri në një pikë të jetës 
së tij; akoma më thellë shkojnë James Joyce 
me Portreti i artistit në rini dhe Umberto 
Eco me Rrëfimet e një romancieri të ri. Vijimi 
shqiptar i librave që shpjegojnë të tashmen 
duke rrëmuar në të shkuarën, është libri 
i Ridvan Dibrës Në kërkim të fëmijës së 
humbur. 

7 Adil Olluri, Romani postmodern shqiptar, “Akid ’99”, 
fq. 132 – 133.
8 Ridvan Dibra, Triumfi i dytë Gjerg j Elez Alisë, 
“Buzuku”, fq. 98.
9 Po aty, fq. 133.

Vepra është e ndërtuar në një mënyrë 
të veçantë. Në plotninë e saj, mund të 
shihet si një roman, por njëkohësisht, ajo 
është e fragmentuar në tregime të cilët 
lidhen nga dy elementë thelbësorë: sfondi 
i fëmijërisë (qyteti, lagjja, shkolla etj) dhe 
dy personazhet kryesorë (Ridvani dhe 
Ili). Prandaj, kemi të bëjmë me një roman 
fragmentar.

Dibra nuk ka nevojë për një Stefan 
Dedalus; vetë ai është Dedalusi. Vepra është 
e shkruar në vetën e parë, numri njëjës ku 
personazhi kryesor është vetë autori. Kjo 
veçori e letërsisë postmoderne ndeshet herë 
pas here në letërsinë botërore të dekadës së 
fundit (Pamuk, Houllebecq etj.).

Narracioni bëhet zakonisht nga 
pozicioni i kohës së tashme për të kaluarën, 
ku e kaluara shërben si objekt refleksioni 
kritik dhe ironik mbi të, siç e preferon 
perspektiva postmoderne, dhe jo vetëm si 
mall apo nostalgji e thjeshtë.10 Veçori [tjetër] 
e narracionit të këtyre tregimeve është 
mbështetja në enumeracione të shpeshta 
që dalin edhe si karakteristikë e ligjërimit 
artistik të autorit, dhe e nxjerrin rrëfimin 
nga rrëfimi linear e klasik, si në shembullin 
e mëposhtëm11: 

“Sepse përveç leximit me zë të lartë, 
shokët aty në sallë sajonin lloj-lloj marifetesh 
për ta shtyrë kohën, të tilla si për shembull: 
a. Shfletimin me të shpejtë të librave-në një 
garë të heshtur se kush e kush bënte zhurmë 
më fort; b. kapjen e insekteve që aty ishin 
me shumicë dhe hedhjen e tyre mbi flokët a 
qafën e vajzave; ... f. pyetjet e njëpasnjëshme 
për lloj-lloj fjalësh e shprehjesh, të cilave 
udhëheqësja u përgjigjej me durim... dhe plot 
e plot marifete e lojna të tjera.”12

Në këtë vepër, mes të tjerash, trajtohen 
raportet e fëmijës që është i prirur të bëhet 
artist, shkrimtar, me:

a. Pasiguritë - “Edhe pse rrekesha shumë 
me mendjen time, kurrsesi nuk ia dilja t’i 
justifikoja sadopak sjelljet e çuditshme e 
mizore të babait. Pse më hidhte në ujë ditë-
përditë kur e dinte fort mirë se kjo gjë nuk 
më pëlqente dhe më trembte për vdekje? A 
nuk i mjaftonin lotët dhe ankesat e mia? Po 
sikur unë të mbytesha një ditë? Thua këtë 
dëshironte im’ atë? Kaq shumë më kishte inat? 
Po pse? Kur unë e doja aq fort...”13

b. Krijimtarinë -“Unë kisha shtangur. 
Kështu fillonte njëra prej tri vjershave të mia, 
të cilat ia pata nisur me postë para katër – 
pesë muajsh revistës “PIONIERI”... Kurse tani 
mësuesi i lexon me zërin e tij të trashë e të 
ngjirur... Unë jam skuqur e ndezur flakë.”14

c. Sistemin - “Sidomos kur rasti im do 
të bëhej problem i gjithë shkollës, për çka do 
të organizohej një mbledhje e veçantë. Me të 
ftuar edhe nga Seksioni i Arsimit... Në fillim, 
për rastin tim do të fliste drejtori i shkollës. Në 
këmbë. Me zë të lartë e të ngjirur. Fjalët e tij 
i kujtoj si të ishin thënë dje... Gjithë fëmijët e 
Republikës shkruanin për së mbari, me dorën 
e djathtë, kurse vetëm unë mbrapsht, me të 
majtën... Dhe për këtë turp ishin fajtorë të 
gjithë mësuesit me atë vetë në krye, prindërit 
e mi, shokët e shoqet e klasës. Por turpi më 
i madh binte mbi mua. Që isha pajtuar me 
gjendjen. Që nuk isha përpjekur sa duhet... 

Pas drejtorit të shkollës, do të fliste i 
dërguari i Seksionit të arsimit, fjalët e të cilit 
nuk më kujtohen. Por mbaj mend se në fund 
la një afat prej tre muajsh, kohë gjatë së cilës 
unë ‘detyrimisht duhet të ndërroja dorë’... Një 
ditë [ime më] do të hiqte dorë nga objektivat e 
saja. Duke i thënë tim’ ati vetëm tri fjalë: ‘Ridi 
asht i pakorrigjushëm!’. “15

10 Dr. Arben Prendi, Letërsi shqipe bashkëkohore, 
“Fiorentia”, fq. 322.
11 Po aty, fq. 323.
12 Ridvan Dibra, Në kërkim të fëmijës së humbur, 
“Onufri”, fq. 259.
13 Po aty, fq. 93.
14 Po aty, fq. 209 – 210.
15 Po aty, fq. 241 – 243. 
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por nuk mund ta dije si dilje”; Inspektoriati i 
Terrenit, që kishin për detyrë të verifikonin 
nëse letërshkruesit ishin gjallë apo kishin 
ndërruar jetë; Forcat e Mbrojtjes së Bankës 
etj. Në drejtimin e Bankës së Ankesave 
qëndron Apostol Zamarini, në pozicionin e 
Superiorit. Ai është zëvendësdrejtor, por me 
kompetenca drejtori përderisa institucioni 
nuk e ka Drejtorin e Përgjithshëm dhe nuk 
dihet në ekziston apo është Kryeministri 
hija që e drejton. Zoti Zamarini është tipiku 
i burokratit dhe karriera në institucion 
ndërtohet vetëm nëse ai ka besim ndaj 
punonjësit. Paradoksi dhe ironia qëndron 
në atë se, ndërsa ka gjithë këto mekanizma 
dhe organizma për funksionimin e Bankës 
së Ankesave, njerëzit nuk gjejnë zgjidhje dhe 
nuk marrin kurrë përgjigje. Ata përballen 
me vonesa për të shqyrtuar ankesat e tyre 
me vite të tëra, madje shumicës i vjen 

në Të Vlefshme apo Të Pavlefshme. Të parat 
kalohen në Seksionin e Kualifikimit, ndërsa 
të dytat në Seksionin e Arkivit, i cili nga 
ana e vet ka dy nënseksione: Mirëmbajtjen 
dhe Restaurimin e Dokumenteve. Në 
institucion, edhe pse i paregjistruar, 
ekziston edhe Seksioni i Skribëve, shkruesit 
anonimë që përdoren nga kreu i pushtetit 
apo i institucionit të Bankës së Ankesave 
për të goditur kundërshtarët. Gjithashtu, 
ekziston edhe Seksioni i Digjitalizimit 
të Dokumenteve Arkivore (SDDA) dhe 
mekanizma më të vegjël, që ndihmojnë në 
mirëfunksionimin e Bankës së Ankesave, 
si Skuadra e Kontrolleve, që identifikon 
armiqtë e pushtetit, militantët që përdoren si 
vegla nga opozita, opinionistët e kamufluar 
si qytetarë me ndërgjegje kritike, atentatorët 
e mundshëm të liderëve etj.; Dhoma e 
Relaksit, “mjedisi çudibërës ku e dije si hyje, 

(Shënime për romanin “Banka e Ankesave” 
të shkrimtarit Zija Çela)

radha për t’iu shqyrtuar ankesa vetëm pasi 
kanë ndërruar jetë. Kemi të bëjmë me një 
sistem burokratik të kotë dhe të dështuar, 
pavarësisht dukjes, i cili nuk funksionon 
për zgjidhjen e halleve të qytetarëve, por 
për ta vështirësuar edhe më shumë jetën 
e tyre, sepse nuk ndërtohen mbi thelbin e 
problematikës, por mbi formën e dukjes 
së gjërave. Viron Merkos, personazhit që 
merret në shqyrtim nga rrëfyesi Dorian 
Kasmi, i cili është Shef i Seksionit të 
Kualifikimit, njëkohësisht edhe protagonisti 
kryesor nga sytë e të cilit rrëfehet ngjarja, 
mund t’i vijë radha e ankesës së tij për shtatë 
vjet, ndërkohë që mjekët i kanë dhënë jo 
më shumë se katër vite jetë, për shkak të 
sëmundjes së kancerit. Zyrtarit të Bankës 
së Ankesave, që i ka ardhur për shqyrtim 
qytetari, pasi ka kaluar një kohë të gjatë 
pritjeje dhe zyrë më zyrë deri tek ai, i duhet 
të futet në bashkëbisedim, të dialogojë me 
ankuesin dhe t’i kërkojë që të marrë një letër 
nga mjeku, sipas së cilës të vërtetohet se nuk 
i ka ngelur shumë jetë në dispozicion. Në 
mënyrë që nga shtatë vjet ta çojë në shtatë 
muaj afatin e përgjigjes. Vetëm kështu, 
institucioni i Bankës së Ankesave mund të 
vihet në lëvizje dhe ta shqyrtojë ankesën e 
tij. Nëpërmjet një ironie të hollë që shkon 
deri në sarkazëm therrëse, shkrimtari-
mjeshtër ndërton një lojë sarkastike që 
nxjerr në pah paaftësinë e një sistemi të tërë, 
që nuk shërben për atë për të cilën është 
ndërtuar, por për propagandë dhe për pi-ar 
manipulativ dhe jo të vërtetë.  

Romani “Banka e Ankesave” fillon me 
personazhin e Zamarinit, i cili kërkon ta 
mbajë botën nëpërmjet globit në duart e tij, 
duke e përfshirë dhe duke dashur të tregojë 
ambicien dhe lakminë e pakufishme, dhe 
përfundon me lotin që “të kujton një glob, 
çfarë tmerri po të shkojë kot”. Njeriu, sado 
që të mundohet dhe të përpiqet, nuk duhet 
të harrojë asnjëherë destinacionin e fundit. 
Siç evidenton me të drejtë shkrimtari Rudolf 
Marku, “është sekreti hyjnor i vuajtjes së 
qenies njerëzore, me globin e vërtetë jo 
vetëm të planetit Tokë, por të vetë Universit 
tonë”. Përtej ironisë dhe sarkazmës, 
faqeve të veprës pluskon si pa u ndjerë një 
humanizëm i gjallë njerëzor, një dashuri, 
përkujdesje dhe një kujtesë për njeriun, gjë 
që vërteton edhe më shumë se ky tekst është 
në udhën e letërsisë së madhe.    

Përreth 25 shekuj më parë, Platoni 
do t’i dëbonte poetët nga “Republika” e 
tij. Përjashtim do të bënin ata që do të 
viheshin në shërbim të pushtetit dhe do 
ta glorifikonin. Fatmirësisht, pushteti i 
sotëm, në dallim nga paranoja çmendurake 
e atij të para nëntëdhjetës, që kërkonte të 
kontrollonte edhe ëndrrat e pavetëdijshme, 
nuk lexon, kështu që nuk hatërmbetet me 
shkrimtarët.

Teksti i romanit të shkrimtarit Zija Çela 
mund të na ofrojë një shumësi leximesh. 

Ai mund të lexohet thjesht si histori, si 
fabul e drejtpërdrejtë, pa nënkuptime, që i 
thotë gjërat në rrafshin e tyre horizontal, të 
dukshëm. Ai mund të lexohet në aspektin 
moral dhe etik, që evidenton dhe dënon 
veprimet e ulta të njeriut, burokracinë që 
zvarrit pambarimisht qeniet e pambrojtura 
njerëzore, të cilët nuk gjejnë asnjëherë 
zgjidhje për problemet e tyre. Mund të 
lexohet si një analogji me realitetin, për 
arsye të shumë shenjave tekstuale, të 
dukshme dhe të nënkuptuara, të cilat na 
orientojnë tek ky rrafsh leximi, por, mbi 
të gjitha, romani mund të lexohet si një 
alegori e përbotshme dhe e përhershme, 
përtej kufijve kohorë dhe hapësinorë, duke 
i tejkaluar muret e ngurta dhe krahasimet 
e çalëta.

Romanin “Banka e Ankesave” e kanë 
përafruar me “Pallatin e ëndrrave” të 
shkrimtarit Ismail Kadare. Në dukje, disa 
ngjashmëri ekzistojnë, por kjo vepër shfaqet 
krejt origjinale dhe e pakrahasueshme, për 
arsye jo vetëm të formës letrare mbi të cilën 
mbruhet, por edhe të materies jetësore që 
end përmbajtjen. Nëse Kadare ka meritën 
e madhe që guxoi dhe shkroi në diktaturë 
për dhunën dhe tjetërsimin e individit, Zija 
Çela, falë talentit dhe aftësisë së tij krijuese, 
ka arritur të zbulojë, thuajse, të njëjtën 
dhunë në demokraci, ndonëse e fshehur pas 
një dukjeje hipokrite.

I ngritur mbi figurën e alegorisë, “Banka e 
Ankesave” është pasqyra ku mund të shohim 
vetveten, realitetin tonë të përditshëm, 
marrëzinë e çdo lloj pushteti, i cili ngrihet 
mbi hallkat e mekanizmit njerëzor, duke i 
vënë të gjithë në funksion të një makinerie 
të përbindshme, që gllabëron ingranazhet 
për të ushqyer jetëgjatësinë e vetes. Që në 
titull, “Banka e Ankesave”, kemi përdorim 
të metaforës, që fsheh një kuptim semantik 
mbi bazë krahasimi. Banka është institucion 
financiar, që ka të drejtën të emetojë 
kartmonedha, të japë kredi apo të bëjë 
veprime me monedha vendase apo të huaja, 
por që nuk mund ta bëjë një gjë të tillë me 
ankesat, të cilat mund të bëhen me shkresë 
a me fjalë, që mund t’i drejtohen një organi 
zyrtar për të shprehur kundërshtimin për 
një veprim të padrejtë a të paligjshëm të një 
njeriu apo të një institucioni. Përshkrimi i 
këtij institucioni, ndërtimi dhe funksionimi 
i tij, nuk janë të zakonshëm. Kemi 
shembëlltyrën e një ‘Tabir saraji’ modern, i 
cili është po aq i kontrolluar dhe i interesuar 
për të ditur çdo ankesë të popullit, veçse jo 
në një sistem të mbyllur diktatorial. Apo, 
edhe më keq akoma, duke i kontrolluar 
dhe shantazhuar institcionet e tjera, duke 
shpikur dhe vetëshkruar ankesa të paqena 
ndaj tyre për t’i mbajtur nën presion. Banka 
e Ankesave (BA) është një institucion i 
pangjashëm me të tjerët dhe është ngritur 
rreth njëzet vjet më parë, - thuhet në vepër. 
Vox Populus është shumë i rëndësishëm për 
pushtetin, por ai është kaotik dhe kakofonik, 
ndaj duhet një institucion ku të kanalizohet 
dhe të përqëndrohet. Për këtë arsye, është 
Banka ajo që hyn në dialog me shtetin. Sipas 
natyrës që ka përmbajtja e ankesave, krahas 
nivelit të pushtetit, përcaktohet edhe zyra 
që mund të zgjidhë ankesën ose ta kthejë 
pa përgjigje. Në të njëjtën kohë, qytetari 
njoftohet se nga do të priste përgjigjen. 
Asnjë qytetar nuk mund të ankohej kundër 
vetë Bankës së Ankesave. Institucioni 
është ndërtuar në bazë të seksioneve: nga 
Seksioni i Depozitave Postare, që regjistron 
letrat, kalohet në Seksionin e Seleksionimit, 
të cilët i marrin ankesat dhe i seleksionojnë 
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si dy shpirtra të mbetur pezull, ashtu sikurse 
besohet nga partizanët e teorisë së “After Life”.

Rrëfimi është eliptik.
Hulumtuesi misterioz, i përmes fakteve 

dhe dëshmive të mbledhura, ku realiteti 
përzihet me dromca ëndrrash dhe kujtime të 
fragmentuara, ndërmerr kërkimin rraskapitës, 
për të rikonstruktuar kohën dhe rindërtuar 
puzlen e jetës së dy personazheve në vitin e 
fundit të jetës së tyre. 

Në puzzlen e jetës së rindërtuar të dy 
personazheve mbeten kutiza bosh, motive të 
paqarta të sjelljes së tyre, fakte të dyshimta, 
enigma, segmente jetësore të paqartësuara.

Nga Sadedin Mezuraj

"Aksidenti" i 
kadaresë një 

roman për 
dashurinë, lirinë 
dhe seksualitetin

Ismail Kadare u prezantua në letrat shqipe 
qysh në krye të herës, si një shkrimtar 

novator, duke sjellë në prozën romanore 
poetika të reja  të ligjërimit narrativ,me shenja 
të dukshme për kah  moderniteti.

Në rrugën e gjatë të krijimtarisë,Kadare 
ja mbriti të kristalizojë profilin e tij 
të pangatërrueshëm dhe njëkohësisht,brënda 
kësaj hullie,nga një roman në tjetrin, 
të“rishpiki”vetveten,përmes kërkimit të 
risive të elementëve të formës dhe mjeteve 
të ligjërimit narrativ.

I pa joshur nga “kënga e sirenave” të 
avangardizmit dhe eksperimenteve në prozën 
romanore të shekullit të njëzetë, shkrimtaria 
e tij i përngjet një pemë të mbjellë në tokën e 
modernizmit, me rrënjët tek  mitit e antikitetit 
dhe shenja të postmodernes, si teknikë dhe 
tipare të rrëfimitarisë .

Romanit Aksidenti, i cilësuar nga kritika 
si“atipik”, do t’i shkonin fjalët e J.F. Loyotard 
i cili pohon se“moderniteti është një proces   
i pandërprerë,  që rishkruhet dhe rinovohet 
përmes postmodernes, si rend i ri lig jërimor. 

1Në vargun e gjatë të romaneve të Kadaresë, 
Aksidenti’ është ndoshta romani më modern, 
një rrëfim   marramendës dhe turbullues, 
një miksim i thrillerit policor, me teknikën 
e “rrjedhës së kujtimeve dhe zhbirilimeve 
metafiziko-psikologjike për dashurinë, 
seksualitetit dhe lirinë në qytetërimin (post)
modern.

Rrëfimi dhe diskursi narrativ në romanin 
Aksidenti

Narrativa e romanit Aksidenti  e merr   
lëndën nga  bashkëkohësia. Ngjarja prej nga 
ngjizet rrëfimi është   krejt e rëndomtë: një 
aksident në kilometrin e shtatëmbëdhjetë 
të rrugës për në aeroportine Vjenës, ku 
mbeten të vdekur dy shqiptarë: Besfort Y, 
ekspert në Këshillin e Europës dhe Rovena 
St.- stazhiere në Institutin e Arkeologjisë në 
Grac të Austrisë. Dy personazhet qendrorë të 
romanit, të kurthëruar në një raport pasionat 
obsesiv, çvendosen në hapsirën europiane, 
duke sjellur me vete jehonat e miteve dhe 
baladave ballkanike, në sfondin e plojave 
(Lufta e Kosovës) dhe ngjarjeve kaotike të 
Shqipërisë në rrugën e vështirë të tranzicionit 
demokratik.

Romani tingëllon si një requiem dhe baladë 
për dashurinë në kohët moderne, në sfondin 
e një Ballkani të mbulluar me mjergullat e 
miteve dhe tymin e konflikteve ndëretnike. 
Përmes aluzioneve ngrihet një metaforë me 
nuanca të forta politike: Rovena, një grua e 
bukur, e joshur nga Besforti për udhëtimin në 
Europë, merr trajtat simbolike të Shqipërisë 
të kapluar  nga ëndrra europiane.

Si alkimist i fjalës, autori ka projektuar një 
strukturë narrative, të mbuluar me mjegull 
kuptimore, ku rrjedha e kohës destabilizohet 
përmes flashbeck-eve, teknikës së inversit dhe 
ndryshimeve të vazhdueshme të “kamerës” 
së fokalizuesit. Një rrëfim opak, ku buisin 
hamendësime, dyshime, haluçinacione, 
skenarë që ndërtohen dhe prishen si pëlhura e 
Penelopës, për t’i lënë vëndin motërzimeve të 
reja, por pa mbërritur tek enigma dhe misteri 
që mbështjell jetën dhe vdekjen e çiftit Besfort 
-Rovena.

Kërkimi përvuajtshëm i hulumtuesit për 
rikonstruktimin e jetës dhe raporteve mes 
çiftit fillon dhe përfundon me pasqyrën e 
brendshme të taksisë, me enigmën e ndryrë 
brënda saj. 

Çfarë ishte ky aksident? Një vrasje e 
qëllimtë? Një vetëvrasje? Një vrasje politike e 
maskuar si aksident? Apo thjesht një aksident 
i rëndomtë, si mijra aksidente që ndodhin 
rrugëve nëpër botë?

Proza romanore e Kadaresë i ka tharmet 
e bukurisë jo vetëm tek gjuha e përpunuar, 
por edhe tek veshja e rrëfimit me nëntekst, 
me aluzione, alegori   dhe përsiatje të 
rrafshit filozofik, duke  shpalosur një diskurs 
intelektual, si reflektim rreth shqetsimeve dhe 
krizave të individit në shoqërinë moderne.

Nëse në pjesën e parë të romanit, rrëfimi 
fokusohet në përvijimin e pistave të ndryshme 

1  Lyotard, J-F., “Riscrivere la modernita” në 
“L’inumano, Divagazioni sul tempo”, Milano, 
Lanfranchi, 2001, fq. 55 

për zbulimin e shkaqeve të aksidentit, në   
pjesën e dytë diskursi narrativ shtyhet përpara 
dhe merr shenjat e një   kërkimi metafizik 
në zëmër të dashurisë, aty ku shpërthejnë 
shtysat konfliktuale dhe tensionet e raportit 
të ndërlikuar mes Besfortit dhe Rovenës.

Narrativa të krijon përshtypjen e një 
rrjedhe  të ngadalësuar si në një ëndërr me 
ankth, ku fragmentet  e kujtimeve ndërthuren 
kaotikisht, në një rend të përmbysur, ku koha 
ecën mbrapsht dhe sekuencat e  jetës ndodhin 
pas vdekjes. Dy protagonistët, të vendosur në 
“makinën e memories”, enden sa para e prapa 
në kohë, të mbyllur në labirinthin e kujtimeve, 

Teknika e suspanses rrit dramacitetin e 
rrefimit. Narratori  e fut lexuesin gradualisht 
në një atmosferë ankthi dhe tensioni, me 
dyshime dhe pasiguri, ku gjithçka duket e 
dyzuar, e turbullt  dhe e paqëndrueshme, një 
lojë mes asaj që duket dhe domethënies së saj, 
një realitet fiksional , ku gjithçka jepet sipas 
një vizioni të përmbysur të realitetit.

Një pasqyrë ovale, simbol i narcizismit dhe 
sekreteve te një bote ezoterike, ku përthithen 
shëmbëllimet e fundit të çiftit misterioz në 
taksi, hap narrativën dhe e mbyll atë brënda 
një qerthulli të pazbërthyeshëm. Metafizika 
e dashurisë, ku mplekset spiritualiteti me 
seksualitetin, shtysat instiktive libidoiane me 
socialitetin human, mbetet e parrokshme në 
totalitetin e saj kompleks prej sociologjisë 
empiriste. Në përpjekjen për të ndriçuar 
enigmen, orvajtja e narratorrit hulumtues 
mbrrin tek një ledh i pakapërcyeshëm, përtej 
të cilit hapet një zonë mister. Përtej atij kufiri, 
gjuha mbetet memece, njohja e pamundur, 
arti i pafuqishëm.

“E vërteta” mbetet e pambritshme, 
enigma e pazbërthyeshme, misteri i 
dashurisë dhe vdekjes së saj, i parrokshëm. 
Nuk ka një “të vërtetë” përfundimtare por 
këndvështrime alternative. Paradigma 
niçeane e perspektivizmit se “nuk ka fakte, por 
vetëm interpretime” e mishëruar artistikisht 
në ngritjen dhe rrëzimin e skenarëve rreth 
aksidentit, përcjell idenë se në epokën 
postmoderne, e vërteta, më shumë se sa një 
konsideratë përfundimtare, mbetet një dije 
relative, kontekstuale dhe e kontestueshme 
nga këndvështrime të tjera. Jemi në kushtin 
postmodern të relativizmit dhe konceptimit 
fukoian të së “vërtetës” si produkt i diskurseve 
të ndryshme.

Pasi ke përfunduar leximin, e mbyll librin 
dhe ai qëndron para teje si një sfinks, me 
enigmën e ndryrë brenda tij. Fundi i rrëfimit 
“pa fund” është një tipar tipologjik i prozës 
romanore   të Kadaresë. Pistat mbeten te 
hapura, duke e futur lexuesin në konfuzion, 
por edhe duke e ftuar atë për interpretim të 
ngjarjes.

Romani ‘Aksidenti’. bashkë me dy romanet 
e tjerë, ‘E Penguara (Rekuiem për Linda 
.B)’ dhe ‘Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut’, 
nisur jo vetëm nga kronologjia e vendosjes 
së ngjarjeve të rrëfyera( vitet e vështira të 
komunizmit, fundi viteve tetëdhjetë dhe  dhe 
fillimi tranzicionit postkomunist ) por edhe 
nga tematika dhe  shtrati ideor, përbëjnë tri 
hallka të një triptiku. Historia e personazheve 
të tre romaneve të sipërpërmendur, përplasjet 
dhe drama e jetës së tyre, shpalosen fatalisht 
brenda një raporti trekëndor: pushteti-
dashuria  dhe liria.

Dashuria-metamorfozë dhe tjetërsim

Në prozën romanore të Kadaresë, edhe 
atëhere kur seksi në letërsinë shqipe  ishte një 
tabu, ndihen gjithkund erëzat erotike,  kurse 
personazhet femra lëvizin në sfondin e një 
bote maskiliste, duke shpalosur seksualitetin 
e tyre në varësi të strategjive të mbijetesës2.

Por arkitektura e romanit ‘Aksidenti’, si 
asnjëherë më parë,  ngrihet drejtpërsëdrejti 
mbi vatrën e Erosit, e pikërisht aty, autori 
farkëton dy personazhe, me historinë e një 
dashurie të komplikuar, plot pasion, dyshime, 
obsesion, paranoja. Përkundër hymneve 
thurur dashurisë si lumturi pa fund dhe  mitit 
të “dashurisë që nuk vdes kurrë”, Kadare ka 
thurur mjeshtërisht një realitet fiksional, 
duke vendosur në qendër të rrëfimit dramën 
e një çifti të kurthëruar nga pasioni obsesional 
i dashurisë. Një dashuri e cila përndizet dhe 
në kohëzgjatjen e saj konsumohet, shuhet, 
shterret, shkrumbohet. Dy personazhe, të cilët, 
teksa mundimshëm përpiqen ta ringjallin   
dashurinë e fikur prej hirit të  saj, rreken  të 
trashendetojë kufijtë e kësaj bote dhe të futen 
në një zonë të re, plot mistere , ku “ligjet ishin 
të tjera dhe pakti po ashtu” )3.

Në harkun e dymijë e pesëqind vjetëve, 
nga  antikiteti grek tek mendimtarët modernë, 
përvijohet një   kërkim i parreshtur për 
të  rrokur fenomenologjinë e dashurisë dhe 

2  Irena Myzeqari: Ligjërimi feminist tek vepra e Ismail 
Kadaresë, Temë doktorature, UET, 2015
3  I.Kadare: Aksidenti, Onufri 2010, f 109
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raportet e Erosit me njeriun dhe  qytetërimin. 
Çfarë është dashuria, ky ëngjëlldemon, që 
trondit qënien njerëzore, duke e ngritur në 
kreshtat e lumturisë dhe rrokullisur në honet 
e dëshpërimit?

A mos vallë dashuria është një gjëndje 
iluzive e mendjes, një vetëmashtrim, një 
kurorë zbukurese humane e institktit natyror 
seksual, një kurth i natyrës për sigurimin e 
vazhdimësisë së species njerzore?4 Mos valle 
dashuria, kjo  urë prej nga egzistenca e Tjetrit 
të panjohur vjen brënda ekzistencës tonë, me 
totalitetin e saj mbytës, bie ndesh me shtysat 
e lirisë  individuale?

Romani, nisur nga shenjat e dukshme 
intertekstuale, ngrihet si një diskurs dhe 
dialog me tekstet e tjera të shkruara për 
dashurinë: nga Platoni me Simpoziumin e tij 
të famshëm, tek  Shopenhauer me Metafizika 
e dashurisë,  Frojdi me teorinw psikanalitike tw 
seksualitetit e deri tek  Badiou Lavdi dashurisë 
etj, pra një kërkim i pareshtur për të kuptuar 
dashurinë, të veshur me aureolën e hyjnores 
dhe misterit, pa mundur rrokjen e totalitetit 
të saj në një formulë racionale. 

Romani Aksidenti, përmes fiksionit letrar  
dhe diskursit narrativ, vjen si vazhdë e këtij 
kërkimi tundues dhe torturues.Kërkimi i 
hulumtuesit zbulon dritëhijet e raportit 
kompleks Besfor-Rovena dhe hap pas hapi 
ravijëzon diagramën e degradimiit të këtij 
raporti, metamorfozën e dashurisë dhe 
tjetërsimin  e saj: 

-faza e parë, kur ata përjetojnë plot pasion 
dhe epsh seksual lidhjen e tyre dashurore

-faza e dytë, e ndërmjetme, ku shprehja 
“asgjë nuk do të  ishte më si më parë”, bie si një 
këmbanë e përzishme, në kufirin mes  kohës 
së dashurisë me kohën tjetër, zonën tjetër të 
cilën ata rreken të kapërcejnë. “Aty kishte të 
tjera ligje. Aty niste koha negative”5 Lidhja mes 
tyre është ftohur dhe dashuria, nga një ndjenjë 
ngazëllimi, përjetohet si një barrë prej të cilës 
ata duan të çlirohen.

-faza e tretë- momenti post mortem (vdekja 
e dashurisë), kur Besforti i propozon Rovenës 
të bëhet ish-gruaja e tij. Tashmë Rovena për 
Besforitn është thjesht një call girl (eufemizëm 
për prostitutën). Metamorfoza e Rovenës 
vazhdon deri në zvogëlimin e saj si personazh 
dhe zvetënimin e vlerave: geishë, lavire e luksit, 
më tej një kukull seksi dhe, në fund, një kufomë- 
një trajtë manekini me masken e allcisë në 
fytyrë.  Tani- thotë Besforti – ne jemi  “përtej 
pasqyrës… të çliruar nga rutina , nga trysnia 
e ritualit, nga xhelozitë..nga ajo zonjë fatale, 
vejushë e përzitur, ndarja6.

Në prozën e Kadaresë mitet e lashta 
dhe modelet arketipale aktivizohen për 
ndriçimin dhe depërtimin në thelbin e 
dukurive moderne. Nga ana tjetër, nën dritën 
e ngjarjeve moderne, ndriçohen nënshtresat 
dhe gjuha simbolike e miteve antike. Miti i 
letrarizuar rifunksionalizohet dhe realiteti 
fiksional strukturohet përmes teknikave 
mitologjizuese.

Hulumtimi raportit të ndërlikuar dashuror 
Besfort Y. me Rovena St. hedh dritë mbi mitin 
e Orfeut  dhe miti i risemnatizuar kthehet në 
një semantikë për depërtimin në enigmën që 
mbështjell çiftin e aksidentuar. Miti i Orfeut, 
zbrazet nga arkaikja  dhe rimbushet me shenjat 
e bashkëkohësisë, posaçërisht me  rrëfimin e 
raportit kompleks dashuror mes Besfort dhe 
Rovena. Ndërsa bashkëkohorja, dashuria 
dhe vdekja në aksident e dy personazheve, 
vishet me velin e mitikes, përmes rrëfimit të 
konceptuar si lojë mes formës dhe kuptimit 
të tekstit, i cili e mbërthen lexuesin me 
ambiguitetin e tij shtërngues  .“Miti është 
ambiguitet… kjo lojë interesante kukafshehti 
mes kuptimit dhe formës përcakton mitin” (R. 
Barthes-Mitologjitë, Tiranë, Pika pa sipërfaqe 
2016, f 250).

Përmes pësiatjeve të hulumtuesit, mbrihet 
në një kuptimësim të ri të mitit të Orfeut : nuk 
është Euridika që ka vdekur por Dashuria. 
Zbritja e Orfeut në Had për të takuar Euridiken 
e vdekur është vetëm një alibi. E vërteta 
është pikërisht ajo, vdekja e dashurisë dhe 
pamundësia e Orfeut për ta ringjallur. Përtej  

4  Arthur  Shopenhauer : Metafizika e dashurisë, 
Plejad, 2014
5  I.Kadare: Aksidenti, Onufri 2010,f. 112
6  I.Kadare: Aksidenti, Onufri 2010, f. 147-148

ambiguitetit dhe mjergullës semantike, miti 
sjell në kohët moderne kumtin dhe brengën 
e përjetshme të njeriut: Dashuria, pas ftohjes 
graduale dhe konsumimit, është një energji e 
pa rikthyeshme. Ringjallja e saj është përtej 
së mundshmes. Njerëzit, thotë autori, duhet 
të mësohen me këtë dialektikë/fatalitet të 
brendshëm të saj dhe të pranojnë ne paqe 
ligjet e saj misterioze. Dashuria nuk fitohet 
me forcë dhe nuk mund të mbahet në këmbë 
me dhunë.

Dialektika e dashurisë: 
erosi dhe ankthi lirisë  

Historia e një lidhje obsesive pasionante 
për nëntë vjet i ka vendosur të dy protagonistët 
në një situatë kontradiktore: ata rreken të 
ndahen dhe duken fatalisht të pashqitshëm 
me njeri tjetrin. Të dy   përjetojnë mrekullimin 
e epshit seksual dhe ndërkohë, gradualisht 
erosi kthehet në një skenografi plot tension 
dhe dyshime. Në zëmër të dashurisë janë 
hedhur farat e rrënimit të saj. Në vatrën e 
Erosit,   atje ku farkëtohet dëshira seksuale 
rritet dhe aspirata   për posedim total të 
tjetrit. Kupidi, Zoti i dëshirës seksuale dhe 
atraksionit, në mitologjinë romake paraqitet 
me hark e shigjetë, duke përcjellë konceptimin 
e dashurisë si një dhimbje e bukur, si forcë 
gjallëruese e psikes por edhe aspektin plagosës 
të saj.

Është mjaft interesant ndërfutja në 
dialogun Besfort-Rovena e pasazhit mbi 
Empedoklin i cili nga kureshtja u hodh në honin 
e vullkanit. Duket sikur edhe gramatikisht-fall 
in love-rënia në dashuri, mbart një lloj fataliteti 
dhe rreziku. Dashuria i përngjet një luleje të 
brishtë të mbirë buzë kraterit të një vullkani, 
e rrezikuar të shkrumbohet nga flaka e tij. Ajo 
i përngjet një meteori i cili konsumohet dhe 
fiket teksa bie nga qielli (hyjnor) drejt tokës 
(realitetit brutal dhe banal). Rovena në Grac 
të Austrisë rikujton  Lasgush Poradecin dhe 
lexuesit i nëpërmendet një nga poezitë më të 
bukura të tij për greminën ( e dashurisë):

Ndaj hoqa rëndë ashtu
Gjer në greminë.
Llaftarën që më zu,
Për dashurinë.
E kqyrur nga optika e kritikës feminist, 

Besforti dhe Rovena pëfaqsojnë dy profile 
psikologjike brenda skemës së kulturës 
maskiliste: Besforti racional, i ftohtë, 
vetëvendosës,mospërfillës, ekspert për 
çështjet e Ballkanit kurse Rovena,  e rrethuar 
me breroren e bukurisë dhe misteret e seksit, 
emocionale, e pasigurt, ankthioze. Dy profile 
psikologjike brenda skemës: Meshkujt vijnë 
nga Marsi, femrat vijnë nga Afërdita7. E 
shprehur me termat e Simone de Beauvoir8 
Besforti profilizohet si Subjekti, Absoluti, i 
vetëpërcaktuar në totalitetin e tij  kurse Rovena 
si Tjetri, pra femra  që gjen përkufizimin e saj 
përmes mashkullit.

Si një raport mes të barabartëve, 

7  John Gray : Meshkujt vijnë nga Marsi, Femrat nga 
Afërdita, Sh.Botuese Pema, 2019
8  Simone de Beauvoir : Seksi i dytë, Çabej, Tiranë 
2002, f 11 

shkruante  Shulamith Firestone –dashuria do 
të ishte një pasurim, ku secili duke zgjeruar 
veten përmes tjetrit, në vend të mbylljes në 
qelinë e vetvetes, vetëm me përvojën e tij, të 
merrte pjesë në ekzistencën e një  tjetri, si një 
dritare shtesë në botë”. Në kontrast me këtë 
vizion, Rovena e rënë në kurthin e dashurisë 
për Besfortin, klidh e pafuqishme:  ti po më 
robëron dhe më ke mbyllur çdo dritare!

Fillimisht në trajtë të turbullt ajo ndjen 
një lloj frike iracionale, ankth dhe pasiguri. 
Referuar Kierkegard, “ankthi është liria e 
penguar”,9 Më tej Rovena  gradualisht e gjen 
veten të kapluar nga “xanxa e lirisë”. Madje 
ajo deklaron: Ti më konsideron robinjën tënde, 
ti je vrasës! Ti je Tiran! Ti po më shkatërron 
seksualitetin”.10 Besforti Çlirimtar në sytë e saj 
transformohet në Tiran dhe skllavërues.

Lidhja dashurore   mes Besfortit dhe 
Rovenës përvijohet si një raport i pabarabartë 
pushteti. Dashuria sipas psikoanalistit 
Lacan11, ekspozon enigmën e diferencës 
midis seksesve. Në vatrën e këtyre diferencave 
prodhohet tensioni dhe shtysat konfliktuale. 
Rovena ndjehet e skllavëruar në dashurinë 
pasionante për Besfortin. Poshtë luleve të 
lumturisë së dashurisë ajo ndjen ankthin   e 
prangosjes së   lirisë.Në zëmër të konfliktit 
është tensioni mes shtysës së dashurisë me 
shtysën e lirisë.

I gjithë raporti mes tyre duket si një lidhje 
sadomazohiste, e gryerr së brendshmi nga 
frika, dyshimi, koha dhe vetëkonsumimi. 
Rovena em viktimizuar manifeston sindromën 
e Stokholmit: adhuron Besfortin, dhunuesin e 
lirisë së saj dhe ndjen frikë prej tij. Dialektika 
e një raporti të tensionuar i ka mbërthyer në 
kurthin e shtysave konfliktuale mu në zëmër 
të dashurisë.

Statusin e saj të varësisë Rovena e 
kompeson me përdorimin e seksualitetit të 
saj, si strategji rezistence dhe hakmarrje ndaj 
Besforit, penguesit të saj, duke  filtruar me 
bashkëstudentin çek dhe me mikeshën e saj, 
Lulu Blum. Rovena në metamorfozën e saj   
(Rovena St. Rovi, Anerov, call girll, kukull seksi) 
shpalos një identitet të shumëfishtë ndërsa 
seksualiteti saj është më fluid .

Dashuria është skena e Dyshit  -thotë 
Badiou12. Si e tillë, ajo ka si bashkëshoqërues 
xhelozinë, e cila në esencë, manifeston 
eskluzivitetin seksual mbi partnerin/en. 
Në   skenën e Dyshit përjashtohet ndërhyrja 
e të Tretit kërcënues. Ndërkaq, ndërkallja e 
tekstit të Servantesit në strukturën tekstore të 
romanit, e riinterpretuar, modifikon skemën: 
I treti, dashnori fshehtë i futur në shtratin e 
Kamillas me vetë miratimin e Anselmit, e 
eksiton këtë të fundit dhe i ndez më tepër 
epshet dashurore për Kamillën.   Shfaqja 
në   “skenën e Dyshit” e të Tretit të përfshirë 
(vizita në klubin e shkëmbimeve seksuale, 
flirti Rovenës me Lulunë)  e eksiton më tepër 
Besfortin   dhe nxit dëshirimin seksual ndaj 

9  Soren Kierkegard  : Koncepti   i Ankthit, Plejad, 
Tiranë, 2002,  f. 57.
10  I.Kadare Aksidenti, Onufri, 2010
11  Lacanian prespective of love 
http://www.kritike.org › demandante_june2014
12  Alain Badiou: Lavd i dashurisë, Zenit Editions, 
Tiranë, 2011

Rovenës. Mirse vini ,pra, në skemën e çiftit të 
hapur!

* * *
Fillimisht përmes aluzioneve e më tej, 

gjithmonë e më hapur, Kadare  heq një 
paralele të qartë mes raportit të ndërlikuar 
pasionant Besfort Y-Rovena St. dhe çështjeve 
të lirisë dhe tiranisë. Nga shqyrtimi i 
dinamikës së raporteve intime të një çifti, 
diskursi ngrihet në një rrafsh politik, duke 
krijuar parabolën me Shqipërinë totalitare 
dhe raportin e diktatorit Enver Hoxha me 
vendin e tij. Liria ishte marrë pang nga Tirani 
në emër të “dashurisë” për popullin e tij. A nuk 
ka ndodhur e ndodh në  historinë  e popujve 
dhe kombeve ajo    dialektikë  fataliteti, kur 
nën breroren e Çlirimtarit , fillon e zgjatet hija 
e Tiranit, Diktatorit, Autokratit, Sunduesit?. 
Idesë për lirinë e munguar në totalitarizëm i 
pranëvihet ideja e “tiranisë” së lirisë, e cila,  kur 
shpërdorohet, kur keqkuptohet dhe abuzohet 
me të,   kthehet në një forcë mbytëse dhe 
destruktive të demokracisë.

 Shkrimtari i madh ka folur me gjuhën 
e artit për rreziqet e reja në rrugën tonë  
shkëmbore të demokracisë...

Analogjia mes proçesit të integrimit të 
Shqipërisë në Europë me odisenë aventuroze 
të çiftit Besfort-Rovena nëpër hapësirën 
europiane, është e hapur. Udhëtimi dy 
protagonistëve në hapësirën europiane 
kthehet në një parabolë dhe metaforë e 
rrugëtimit plot zigzake, aksidente dhe 
tensione të Shqipërisë drejt Europës.

Romani ‘Aksidenti’ tingëllon si një 
rekuiem  për humbjen e dashurisë në raportet 
e ndërlikuara të çiftit Besfort-Rovena.Mbi 
këtë fabul, diskursi autorial kthehet në një 
reflektim të thellë për dashurinë, seksualitetin 
dhe lirinë në kontesktin dhe rrjedhojat e 
revolucionit seksual në shoqërinë moderne. 
Dashuria, kumton autori, u shfaq në tokë para 
pesëmijë vjetësh, si një proces humanizues i 
njeriut primitiv, si kaprëcim përtej   lidhjeve 
inçestuale dhe epshit karanal seksual brënda 
fisit. Dashuria duket një konstrukt human 
tepër i brishtë dhe i ri, përballë shtysave 
arkaike, parake të Erosit të shtypur nga 
Qytetërimi dhe në sfondin e gjallërimit të 
orientimeve të reja seksuale. Në këtë optikë, në 
rrafshin fenomenologjik, dashuria përngjason 
me një gjëndje ylberore, përherë e kërcënuar 
të shpërbëhet.

Liberalizimi i raporteve seksuale si 
rrjedhojë e revolucionit seksual dhe çlirimi 
seksit nga shtërngesat e riprodhimit biologjik, 
në kushtet e konsumerizmit dhe “kulturës  fast 
food”,  kanë përuruar qytetërimin tonë likuid, 
seksualitetin fluid dhe plastik. Por përtej lirisë 
pa limite dhe kënaqsisë seksuale pa pengesa 
, përtej robërisë së iluzioneve13 dhe obsesionit 
seksual, qëndron përherë boshësia dhe vetmia 
e individit të atomizuar. Dhe këtë boshësi 
dhe vetmi ekzistenciale duhet dhe mundet ta 
mbushë vetëm dashuria. 

13  Erich Fromme:  Përtej robërisë së iluzioneve, Fan 
Noli, Tiranë 2012
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Në kohën e bunkerëve, “kulla e fildisht”, 
shihej si vend heretikësh, vetëm se 

kurajozët eksperimentonin në laboratorin e 
tyre krijues, ndërkohë që nxitej novatorizmi dhe 
predikoheshin “shtigjet e reja”. (“Nëse shtegu 
përpara jush është i shtruar, me shumë mundësi 
je në rrugën e tjetrit.”, shkruan psikologu Junk. 
Ka shumë poetë, që ecin në rrugën e tjetrit duke 
kujtuar se e kanë hapur vetë. Ilirian Zhupa bën 
kujdes, që, të mos ia njoh vetes: rrugën e shtruar 
nga të tjerët. Në një poezi kushtuar miqëve, do 
shkruaj jo pa doza trishtimi: “Të gjithë ecin 
në udhë të vetë, duke më harruar mua.”) Të 
eksperimentoje në art ishte njësoj si të merreshe 
me magjira, edhe pse lejoheshin parcela 
eksperimentale në bujqësi apo i ashtuquajturi 
“revolucion teknik” me ustallarë. Sa absurde ta 
mendoje: atdheu yt i izoluar, me kufij të mbyllur 
hermetikisht dhe ti: akuzoheshe për mbyllje 
në kullën e firaunit?! Në fakt, “kulla e fildisht”, 
ishte një alibi për demonizimin e shkrimtarëve 
dhe artistëve, si me qenë një ndërtim pa leje 
apo “strofkë e armikut”. “Në stola ulen ata që 
dashurohen,/Mbi stola hipin ata që varen.”-
shkruan Ilirian Zhupa në librin “Të gjallët dhe 
të vdekurit”, ardhur nga një kohë, ku flitej për 
të pavdekshmit. (Në stol u ul poeti Zhupa dhe 
mbi stol u var, Havzi Nelaj.) Në raport me stolin 
ndaheshin: problematikët dhe konformistët, 
shpirtërorët dhe të angazhuarit, novatorët dhe 
anakronikët, i anatemuari dhe i preferuari i 
regjimit. Edhe tek poezia e dashurisë ndahej: 
liriku me gaztorin. Ai që puthte me zjarr nga ai 
që lëpihej përulësisht.  

Ilirian Zhupa është një poet mbushur me 
dilema, ku një kohë nuk i mjafton të çlirohet 
prej tyre, as dhe një regjim i dytë, ngaqë shpirti i 
mbetet njësoj i trazuar. “Libri ka moshën e tij, por 
kjo s`është shumë e rëndësishme.”-thotë poeti, 
që ka njësi të tjera matëse, nga ato: ku të tjerët 
përligjin veten a priori. Nëse brezat ikin dhe ti 
mbetesh, si përfaqësues i tyre, afërmendsh je i 
realizuar kundrejt të kompletuarëve, pasi nuk 
është e lehtë, që përmes teje të njihesh me 
bashkohësit. Të ndjekim dëshminë e tij shprehur 
në parathënien e librit “Mos më pyesni ku kam 
qenë”: “Unë hyj në atë grup poetësh që mbetet i 
etiketuar si “brezi i viteve ’80”, ose siç kanë qejf 
disa matrikullues të mëvonshëm ta etiketojnë: 
“Brezi i fundit i socrealizmit”. Pavarësisht se në 
atë sistem, unë kam kaluar vetëm 33 vjet, aq sa 
është koha e kryqëzimit të Krishtit. Ndryshe nga 
shumë bashkudhëtarë të letrave, unë besoj se jam 
përpjekur të mbrohem me sa kam mundur nga 
morsa e metodës socrealiste, ndërkohë që nuk 
kam dhënë asnjë kontribut në konsolidimin e 
metodës së re të realizmit demokratik.” Reflekton, 
duke mos marr protagonizëm letrar, në kohën 
e re, i bindur, se çka duhej bërë tek e tashmja 
e ka ushtruar tek e djeshmja, duke tentuar të 
ardhmen. Ai ndahet me të kaluarën, sikurse i ka 
hije një poeti. “Në gjyqin e gjatë që i kam bërë në 
heshtje shoqërisë letrare dhe vetes, mendoj se 
kur flasim për poezinë, metodat letrare janë ose 
si bizhutë rrezëllitëse që na rrisin artificialisht 
shkëlqimin, ose si këpucët e drunjta që na vrasin 
këmbët e na bëjnë të ecim duke shqepuar.” 
Nuk ankohet, por as dhe trimërohet me të 
shkuarën e tij. Tek e fundit: fatin e ka të lidhur 
me poezinë, e cila: nuk varet nga çfarë autori 
mendon për të, por, sa e aftë është krijimtaria 
të dalë para gjyqit të historisë, se “gjyqi i fundit” 
është muhabet tjetër. “Kur vendosa ta ribotoj 
këtë libër “të socrealizmit” (2016)... një botim 
totalisht të paprekur, riprodhim të botimit të 
parë në mënyrë integrale, me pikë e me presje, 
sikurse është botuar në vitin ’88.” Për librin janë 
thënë shumë konsiderata, por, Zhupa, nuk e 
shoqëron me citime, sepse në çdo rast përballet 
me lexuesin e sotëm, me të cilin ndërtohet një 
urë e re komunikimi, ku stolitë e së shkuarës 
nuk kanë efekte prapavepruese. Vetëm se është 
kurjos të dijë: se sa i ri duket një libër “i vjetër”? 
Kjo është sfida, që i bëhet shekullit të ri, me 
dëshmitë e së shkuarës, duke mos ia njohur vetes 
fatin e viktimës. E admiroj këtë përballje. “-Prisni 
të rritem!-dikur u kam thënë,/Barit në oborr dhe 
maces së larme,/Maces së larme dhe pjergullës së 
madhe,/Pjergullës së madhe dhe vajzës së rritur.” 
Pas shumë vitesh, përballë një bote të përmbysur, 
edhe vlerash, sikurse ndodh në atdheun tonë, a 
rrezikon t`i shkojë dëm rritja? “Të rritesha unë 
ata s’paskan pritur!/Bari është tharë dhe macja 
ka ngordhur,/Macja ka ngordhur dhe pjergulla 
është lodhur,/Pjergulla është lodhur dhe vajzat 

janë thinjur.” I gjendur midis dy kohëve: në atë 
të diktaturës, ku rritja jote i njihej si meritë 
dikujt tjetër dhe, në pluralizëm, ku poeti figuron 
i rritur, mos koha ka ecur më shpejt, ngaqë: bari 
është tharë, macja ka ngordhur, pjergulla është 
lodhur dhe vajzat janë thinjur? Duket, sikur i 
mungojnë motivet për të ecur më tej. Mos po i 
ndodh si Eseninit, kur shkruan si i dorëzuar para 
fatit: “Ç`të bësh, atdhe!/Këtu arriti puna./Kujtoja 
se me ty jam shkrirë përgjithnjë./Por, sot, s´u 
deshka arti im, as unë,/Me ç`po shikoj, tani s´u 
dashkam më.” Nuk e fsheh, që është mbajtur me 
“zairen” e poezive të socializmit, por, përkundër 
dështimit të sistemit dhe metodës së realizmit 
socialist, ai, ka kurajon të sfidojë kohën, jo si 
i mbjetuar, por, i tillë që: vjen tek e sotmja, si 
kontributor i së ardhmes.  

Ilirian Zhupa është nga të paktët poet, në 
mos i vetmi, që, nuk e ofron prezencën e tij me 
sasinë e të shkruarit, por, me lëmimin e poezive, 
që, me zor të madh i lëshon nga vetja. (Nuk 
vuan nga mania për t`u dukur, por nga dëshira 
për të lënë gjurmë. Ja dhe shembulli: “-Mos më 
prek!,/-më ka thënë një mështeknë në rrugë,/-
Kam lëkurë të hollë,/prekja jote lë gjurmë.”) Ta 
ndjekim dhe pak rrëfimin e tij, që shoqëron si 
parathënie librin me poezi: “Gjatë këtij çerek 
shekulli, libri ka ndenjur në sepete, (Aty ku 
vajzat mbanin pajën dhe gjyshet reliket e tyre. 
F.R) duke bërë provën e rezistencës përballë 
rrjedhës së kohës... Ky libër duhet të ishte botuar 
në vitin 1992, ose mbase në vitin 1993... Në libër 
janë futur fare pak poezi të reja.” (Është fjala për 
librin “Të gjallë dhe të vdekur”. Autori është i 
bindur që në sepete mbante poezi, të cilat nuk 
i vjetëron koha. Kjo nuk është e lehtë të ndodh, 
por, ai guxon.) Vetëdija krijuese monitorohet 
nga një karakter i fortë, ku dobësitë e veta nuk 
ia faturon kohës, sikurse dhe arritjet nuk ia njeh 
asaj për nder. “Ditës i rrimë përballë,/Më pak të 
vdekur, më shumë të gjallë./Natës përgjojmë të 
heshtur,/Më pak të gjallë, më shumë të vdekur./
Vetëm muzgut që tretet dhe agut,/U tregojmë 
plagët.” Nga sepetja e monizmit për tek vitrinat 
e pluralizmit, plagët nuk kërkojnë dekorata dhe 
medalje, por, nëse shërohen: lënë shenjë. Po qe se 
bën një përllogaritje në kohë të poezive të të dy 
vëllimeve, ato datojnë thuajse në tërësinë e tyre 
para vitëve `90-të. Nëse kjo nuk do të shënohej, 
ti i lexon poezitë si të shkruara sot. Poeti këtë ka 

synuar: “se sa i ri duket një libër “i vjetër”. Dhe kjo 
nuk është pak, nëse sjelljet e poetit llogariten, si 
sfidë me kohën, e cila pas `90-ës, nuk po kursen 
askënd. Ai krenohet që është rritur në heshtje. 
“Në fund të historisë”, sikurse dhe Lea Ypi, por, 
me të tjera përjetime. “Dhe unë tashmë kam një 
strehë tjetër,/Dhe një mijë mënyra për të hyrë në 
zemër.” Rruga e mëndafshit është më e shkurtër 
nga rruga për të shkuar në zemrën e tjetrit, 
akoma dhe më shumë të lexuesit, që sa vjen dhe 
i largohet artit për të keqen e vetes. “Më thërret 
një pemë! Një zog i ka rënë nga degët,/Duhet të 
lë çdo punë dhe të shkoj ta ngre.”, duke i marr 
zogut cicërimën dhe jo fluturimin. Sepse Zhupa 
nuk është nga ata, që fluturon kollaj. “Shtegun 
që ende s`e shkela, e gjej tek balli.”, që i është 
bërë rrudhë. Vetëm me poetët mund të ndodh, 
që, tek e tashmja t`i gjejnë vendet e zëna dhe tek 
e ardhmja i ndesh në rastin më të parë. Ndryshe 
s`kish si të dilte një varg brilant si ky: “Të 
humbasësh tek zgavrat dhe të dalësh tek sythet.” 
I mësuar të jetojë përmes kontrastit; të gjallë e 
të vdekur, duke mos i dhënë llogari askujt se ku 
shkon, tërhequr nga intimitete që humbasin në 
vallen e dritave, duke mos patur fatin e fluturave, 
që përcëllohen në to. “Ti je një zjarr që më ngroh, 
e më thek e më djeg,/Sa herë që të shoh e sa herë 
që të prek./Fëshfërimë e hollë ajri që më flet, e më 
fton e më zbon,/Sa herë fikem shpejt dhe sa herë 
ndizem vonë.” Pasi jeton gjatë me të kundërtat, 
do mbes pengu i një dileme, një kurth ndoshta 
që ia sajon vetes: “Të gjallët janë njerëzit e mi, të 
vdekurit janë njerëzit e mi./Me kë të shkoj? Po rri 
pak sa të qetësoj të gjallët.” Pikërisht në kohën, 
kur duhet të mendosh më shumë për veten, 
përkushtimi shkon tek të tjerët. Edhe pse një i 
tillë po i rrallohet të sotmes. Heroi lirik i poezive 
vjen nga koha e socializmit dhe nuk është e lehtë 
të matesh me të, pavarësisht nevrisë ndaj “heroit 
pozitiv” të realizmit socialist. 

Nisur nga shumë raste, më është forcuar 
bindja se perëndia i vë në provë poetët, duke u 
hedhur së pari sëmundjet, si: deliri, mitomania, 
megallomania dhe, kush i reziston joshjes së 
sirenave fiton të drejtën për t`iu drejtuar muzës, 
sa herë që e ndjen të nevojshme praninë e saj. 
Në një farë kuptimi përzjedhja e një shpirtërori, 
sikurse është poeti: bëhet lart. Si të thuash janë 
punët e qiellit. Ilirian Zhupës nuk i ka munguar 
mbështetja nga instancat e larta të së shkuarën, 

por ajo do t`i kthehej në bumerang, nëse ai nuk 
do të kishte një kuptim të qartë, se nga i buron 
fuqia poetit. “Pak e nga pak do shkoj atje i pafaj 
që gjërat nuk i bëra dot mirë.”-rrëfehet ai, duke iu 
drejtuar vetes, duke mos e njohur shfajsimin; jo 
diktatura, jo realizmi socialist, jo s`më lanë apo 
ma trëmbën frymëzimin?! Nëse ka ndonjë peng, 
është i kësaj natyre: “Im atë ka dalë kryejashtë 
nëpër erë,/Pa kapelen e premtuar që s’ia kam 
blerë.” Një qortim, ku gjithkush prej nesh gjen 
veten. Pengjet, kur ndodhin, askujt nuk i shkon 
në mend që, do kushtojnë aq shtrenjtë. 

S`ka poet, që nuk tërhiqet nga motivet 
erotike. Ata kanë bindjen se femrën e parë që 
zoti zbriti në tokë, i ka takuar së pari atyre. Por, 
secili ka mënyrën e tij, sikurse dallohet dhe në 
këto vargje: “Dimër për dimër e vjeshtë për 
vjeshtë/Të kam kërkuar dhe më ke ikur,/Sa 
herë të gjeja s’di pse kam heshtur,/Sa herë më 
ikje s’di pse kam thirrur./Më shfaqeshe befas, 
vrapoja te ti/…Dhe gjeja dritëhijen e pemëve 
në muzg…/Përplaseshim rrugës dhe prapë e 
paprekshme.” Dashuritë të mbetura si kujtim, 
ku fati nuk merr përsipër rolin e ndërmjetësit, 
gjithsesi të shoqërojnë, sikurse delfinët ndjekin 
anijet. “Shpejtove të rriteshe! Ike dhe u bëre 
imazh.” Bën kujdes që malli, të mos i kthehet në 
nostalgji. Nuk i duhen relikat, sikurse rrobat e 
artistëve të mëdhenj që dalin në ankandë, por 
dëshiron të shkrihet në qënien e së dashurës, 
ende pa u kthyer në imazh. Imazhet në dashuritë 
pa fat, janë si mirazhet në shkretëtirë. “I them se 
vërtet të kam ndjekur e prapë s’të kam dashur,/
Gjersa të humba një muzg e s’të thirra më kurrë./
Ishe vajzë a hije, fanepsje a ngasje/Apo isha vetë 
i sëmurë?” Në këtë rast nuk dëshiron të bjerë në 
grackën e ndjenjave, që nuk premtojnë paqe në 
shpirt. Shtohen argumentet që provojnë natyrën 
e tij të matur.

Poetët e bregdetit i kënduan detit. Ata të 
Myzeqesë fushës. Të Tropojës Valbonës. Lasgushi 
i vetëm liqenit të Pogradecit. Poetët e Tepelenës 
Vjosës. Secili në mënyrën e tij i këndoi natyrës 
duke ngjallur dashurinë për vendlindjen. Naimi 
nga Stambolli i përvluar nga malli u këndoi 
të gjithave: me male e lëndina, duke ngjallur 
dashurinë për atdheun. Kush ishte larg shihte 
të tërën, kush ishte afër pjesëzën. Në socializëm 
i harruan lumenjtë dhe i kënduan dritës. Tek 
malet po shihnin taracat. Tek fushat bereqetin. 
Zhupa i kushton Vjosës një poemë, ndërkohë 
kur fati i saj rrezikohej. I shkroi me ëmbëlsi, kur 
duhej ruajtur egërsia e lumit. “Të akuzonin ty për 
shkatërrimin e urave dhe strehëve,/Të ngarkonin 
mbi shpinë gjithë ç’u vidhnin maleve,/Kufomat e 
dashurive, lindjeve, vdekjeve,/Meitet e talljeve./E 
ti përpëliteshe në shtratin tënd nga bregu në 
breg,/E ti bije përmbys, mbi fushat e tua të pakta, 
gjerë e gjatë,/Si në një kllapi të keqe, nga plaga e 
madhe, e thekshme,/Vuaje dhe flisje përçart.” Në 
poemë ai bashkon mbresat e dikurshme me ato 
të aktualitetit. Vjosa për të është një i dytë, që e 
ndjek qysh nga fëmijëria deri në ditët e sotme. I 
pëlqen të identifikohet me të. Ndoshta dhe prej 
faktit, që Vjosa mbeti e paprekur prej babëzisë, 
sikurse dhe poezitë që ai vetë nxori nga sepetja. 

Në poezinë “Punëtorët e natës” kushtuar 
atyre të turnit të tretë, mos e harroni: janë poezi të 
shkruara në socializëm, por, jo nga një socrealist. 
“Dita e bardhë u lodh dhe ra të flerë”, nis poezia, 
duke krijuar një kontrast me të pagjumët. (Kish 
dhe të pagjumë të tjerë, që ua kishin helmuar 
qetësinë. I pagjumi ka për të qenë përherë një 
akuzë por regjimin dektatorial, sikurse dhe për 
tranzicionin e sotëm. Të pagjumët, edhe pse janë 
të përjashtuar nga ëndërrat, veç ëndrrat e tyre 
kanë duk.) “Bri lëmenjve të grurit dhe arave,/U 
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ndezën zjarret e natës prej njerëzve që gdhihen 
përjashta/Si ca flakadanë të vegjël nga do të lindë 
dita e madhe,/Që dremit e zgjohet te flaka.” Lindja 
e “ditës së madhe”, “Që dremit dhe lind nga flaka”, 
është atribut i të pagjumëve, që mbajnë mbi supe 
hallet e mëdha të kombit. Të tillët mos i kërkoni 
zyrave, sikurse poeti do shprehet në vargjet e 
mëposhtme: “Përpara eprorëve u bë vartës i 
bindur,/Përpara vartësve monark e më shumë,/
Çdo gjë iu bë lojë duke ëndërruar ngjitjen,/Madje 
dhe roli i burrit me gruan në gjumë./Po befas, 
veten e ndjeu të mjerë.../Bota s’kish më role të 
tjerë.” Mos u duket habi, që ka njerëz që jetojnë 
përgjithë jetën duke qenë në rol. Kur i duhet 
të shfaq neveri, poeti zbraset tek karakteret e 
dobëta, të cilët i gjen në radhët e aparatçikëve. 
Sikurse e thamë, poezitë janë shkruar në 
diktaturë. Nëse unë do të bëjë këtë koment, duke 
vënë në dukje kontrastin midis të pagjumëve, që 
sjellin “ditën e madhe”, e cila i njihej vetëm partisë 
dhe udhëheqësit, duke demaskuar burokratin, do 
e dëmtoja autorin. Ishte njësoj si ta denoncoja. 
Përjashto rastet, kur redaktorët angazhoheshin 
për të bërë ekspertiza me qëllim dënimin e 
autorëve, në përgjithësi redaktorët ishin më 
tolerantë nga keqbërësit, që vinin nga radhët 
e krijuesëve ziliqarë dhe kritikës së politizuar. 
Mbi ta binin të gjitha mallkimet, kur djalli flinte 
diku tjetër. “U deshën shumë vjet që ta kuptoja 
atdheun,/Gjerësinë e tij, njerëzit, gjuhën, këngët,/
Udhën ku ecet, qëndresën, armiqtë,/Të gjallët dhe 
të rënët. E megjithëse mësova kaq gjëra, prapë në 
mendje më mbeti,/ “Atdheu i parë”, zëri i nënës, 
lojnat, përrallat e gjyshes.” Poeti duke shkruar për 
atdheun në një regjim tjetër, ti, që e lexon nuk 
sheh ndonjë dallim nga ky i sotmi, sepse atdheu 
është i zhveshur nga dekori socialist dhe, vjen tek 
e sotmja si vazhdimsi, si trashëgimi. Atdheu nuk 
matet me çka merr rrokullimën, por me ato që 
lartësohen. 

Kumbar i titullit të librit “Mos më pyet ku 
kam qenë” paska qenë Xhevahir Spahiut. Një 
shembull ky se si dallohet identikiti i poetit. 
Sikurse ata, që, e njohin cilësinë e verës përmes 
ndijimeve, teknologjia mungon si aftësi cilësimi, 
Xhevahir Spahiu me nuhatje të lartë, falë shqisës 
së gjashtë, ka arritur ta identifikoj qenësinë 
poetike të Ilirian Zhupës, duke i sugjeruar atij 
titullin e librit. Pra, ti je ky që them unë dhe 
shfaqesh aty, ku të dalloj unë. Nëse një poeti i 
mungon kjo e veçantë, lodhesh kot me të: do i 
mbushësh sutjenat me pambukë, për të treguar se 
ka gjoks. “Vij pasditeve e muzgjeve, vij mesnatës 
e agut./Më pret e dashura ime, prindërit e mi apo 
shokët./Askush nuk e di ku kam qenë, ç’vise me 
vete kam marrë,/E prapë nuk më pyesin...Fytyra 
ime lexohet!” Se sa e lexueshme është fytyra e tij, 
shihni vargjet e mëposhtme, ku çdo koment i imi, 
do ishte aq i panevojshëm, sikur t`u sqaroja se 
xhami nuk është pasqyrë. “Sikur të kisha fjetur 
në rregull pas perëndimit të diellit,/Sikur të kisha 
ndenjur në vendlindje më afër qiellit;/Sikur të 
isha zgjuar nën dritën me vesë të agut,/Sikur të 
kisha ndjekur thirrjen e vjetër të gjakut;/Sikur 
mos të mbushja mushkritë me blozë miniere,/
Sikur mos të ulja qafën nën telvig karriere;/Sikur 
mos të kisha bërë miq sekserë e politikanë,/Sikur 
mos të isha helmuar nga premtimet kallpe që 
dhanë;/Sikur mos të kisha pirë alkoolin në 
trishtime dhe dasma,/Sikur mos të isha tunduar 
nga dashuritë e gjasmëta;/Sikur mos t’i lodhja 
sytë me libra kaq shumë sa i lodha,/Sikur mos 
të isha djegur nga dhimbjet për ata që përcolla;/
Sikur të nderoja pasurinë siç nderon gjethet 
pema,/Sikur të mbushja shtëpinë me paret e 
blerta, të allta, të verdha;/Sikur të çfarosja pyjet 
për të gëzuar qejfet më mirë,/Sikur të thosha 
është ditë edhe kur ish errësirë;/Sikur të kisha në 
shtëpi jo hartë Shqipërie, po vetëm sepete,/Sikur 
një copë lumi, deti e toke t’i vidhja për vete;/
Sikur të mos tymosja duhanin kaq shumë nga 
trishtimi,/Sikur të isha apostull hileje, kurvërie, 
harbimi.../Mbase do kisha patur një fat të artë.../
Po unë jam dhe do të jem gabimi/Edhe sikur të 
lindja prapë...” Kështu ndodh, kur ikin shpirtërat 
dhe mbeten sendet. 

Ilirian Zhupa është një poet i kohës së 
diktaturës, ku s`ka përfituar asgjë nga liria e 
kohës së demokracisë në madhnimin e vetes, ku 
më së shumti ka heshtur, i bindur se ajo që ka 
krijuar dikur nuk do e turpërojë në kohën e re. 
Sfida me kohën do këllqe, karakter, por mbi të 
gjitha art, që atij nuk i mungon.                    

Ilustrimet nga Ina Lajthia

U mahnita nga leximi i romanit “Jeta 
e gënjeshtërt e të rriturve”! E kisha 

paragjykuar nga titulli, ç’është e vërteta, 
por paskam gabuar dhe, veç ditën kur më 
thanë se tanimë gjendej në “Netflix” dhe më 
ftuan ta shihja, i kushtova aq rëndësi sa të 
nxitesha për të lexuar pak rreth tij. Thuajse 
të gjitha përshkrimet në shqip, anglisht 
dhe italisht mu duken të mangëta, të çala. 
Prandaj po shkruaj unë, për ta mbushur një 
hapësirë ku do ta lexoja atë çfarë kërkoja.

Në një bisedë mes Elena Ferrantes 
dhe Marina Abramović për FT Weekend 
Magazine, dhe botuar në “ExLibris” nr. 
150, dt. 2 tetor 2021, Ferrante e çel bisedën 
duke nxjerrë në pah ndryshimin thelbësor 
mes asaj dhe Abramović: Në rastin tonë, 
ndryshimi më i dukshëm është ky: për më 
shumë se 30 vite unë kam vendosur të shfaqem 
vetëm me shkrime; ju, për 50 vite, e keni 
vendosur veten me gjithë trupin tuaj, gjithë 
personin tuaj, me kurajë në qendër të skenës. 
Me “Jeta e gënjeshtërt e të rriturve”, Ferrante 
duket sikur bën pikërisht këtë, me kurajë e 
vendos dikë në qendër të skenës. Ky person, 
Xhovana, është kaq e thjeshtë, pa asnjë tipar 
të veçantë, e njëllojtë me moshataret e saj, e 
njëllojtë me bashkëkohësit e saj, në Napolin 
e ’80... Po atëherë, përse ajo meriton të vihet 
në qendër të skenës?

Së pari, pikërisht pse është e atillë, pra pa 
ndonjë tipar unik. Sado që shoqëria vendos 
dhe mendon se do t’ja dalë ta çngjyrosë 
murrëtimin e vet dhe të kthehet sërish në 
lëndën e tejdukshme me të cilën u krijua, 
personazhe të tilla treten si pikla të zeza 
në të për të treguar se ne jemi ashtu dhe 
kurrësesi as nuk duhet, as nuk kemi pse të 
hiqemi si tjetërçka, si tjetërkush. Xhovana 
është ndërgjegjja jonë, ajo që sa herë 
mohojmë vetveten me papërkryerjet tona, 
ngre krye për të na thënë se jo vetëm nuk 
jemi të përkryer, por jemi aq të brishtë, të 
thyeshëm përballë boshllëkut që e mbushim 
edhe me më shumë boshllëk.

Nuk ka kuptim të tregoj subjektin apo 
ndonjë nga linjat e tij, por do të rrekem në 
përshkrimin e nyjeve të përdorura për t’i 
lidhur ato linja. Sipas meje, janë tre:

a) Nyja psikologjike

Secili prej personazheve duket sikur 
mendon shumë. Në fillim të librit, 

kryesori ndër to, vajza me emrin Xhovana 
që jua prezantova pak më heret, është e 
mahnitur nga sa shumë mendonin të tjerët. 
Studimi i pareshtur i të atit dhe korrigjimet 
e bocave të romaneve prej së ëmës, frika 
dhe aftësia për t’ju përshtatur asaj, magjia 
ndaj së panjohurës dhe mungesa e njohjes 
së magjisë... Gjithçka e mrekullonte dhe këtë 
mrekullim e tregon nëpërmjet një gjuhe të 
thjeshtë, prej fëmije, me leksik të kufizuar, 
pafajësi të qashtër dhe mënyra shprehjeje 
infantile. Por mandej, gjatë shpalosjes së 
fabulës, kuptojmë se ajo që mendon më 
shumë është Xhovana e cila, teksa rritet, 
ndryshon tërësisht ligjërimin që fillimisht 
ngadalë e mandej me forcë, gati me dhunë, 
humbet gjithë atë që e karakterizonte në 
fillim. Mënyrat për realizimin e kësaj lidhen 
me nëpërmjet nyjes pasardhëse:

b) Nyja logjike

Kemi të bëjmë me një rend të përkryer 
shkak-pasojë i cili asnjëherë nuk e 

humbet natyrshmërinë dhe mbi të gjitha, 
këtë natyrshmëri të përhershme e ruan pa 
thirrur kurrë në ndihmë zgjidhje a zgjedhje 
të tipit deus ex machina. Çaste që mund të 
sillnin çfarë do lloj gjëje, e pasojnë fillin e 
historisë të bërë top pikërisht aty ku ka më 
shumë të ngjarë të lind ndonjë kacafytje 
kuptimore, por jo, kuptimi butësisht shtrin 
degën e tij edhe në një tjetër hapësirë akoma 
të paeksploruar, dhe këtë e bën me kalime 
të lidhura me atë nyjen e fundit:

c) Nyja kronologjike

Historia nuk ka një A dhe një Z, mes të 
cilave të realizohen B, C, D apo A1, B1,2,3, 

Cçfarë do numri qoftë etj. Ajo ka vetëm një A, me 
në të majtë minus infinit dhe në të djathtë, 
plus infinit. Litari që i lidh dy polet kalohet 
vetëm duke ecur nga e majta në të djathtë, 
asnjëherë ndryshe, përkundrazi rrëzohesh. 
Romani kështu e përdor gjuhën dhe autorja, 
tejet e kujdesshme, duket se e ndjen frikën, 
ndaj edhe nuk gabon asnjëherë. Kujtesa nuk 
thirret në ndihmë prej personazheve; ajo 
shërben si kataklizëm për përshepjtimin e 
tëhuajsimit të pashmangshëm.

Në emocion e përjetim, më risolli rizën 
e një shtresëzimi të lehtë të “Përçmimi” 
nga Moravia .  Ndoshta pikërisht 
pashmangshmëria e këtij tëhuajsimi dhe 
ritmi me të cilin arrihet drejt tij, jokonstant, 
jokonsistent por përherë i pranishëm, në një 
formë abstrakte (si frymë, gjendje...) apo 
konkrete (detaji artistik shumë i gjetur, ai që 
e furnizon romanin me ngjarje, byrzylyku).

Kur mbarova së lexuari, mu kujtua 
“Faji në yjet tanë”. Hezëll Grejs, personazhi 
kryesor i atyshëm, kishte lexuar një libër 
me titull “Një dhimbje perandorake” dhe 
kërkonte me ngulm të takohej me autorin. 
Ja doli. Cila ishte arsyeja? Për ta pyetur çfarë 
ndodhte pasi mbaronte libri, sepse sipas saj, 
hsitoria s’mund të ndërpritej aty, ashtu, aq 
papritur, si me sëpatë. E ngjëjta gjë ndodhi 
dhe me mua kur mbarova “Jeta e gënjeshtërt 
e të rriturve”, doja shumë të takoja Ferranten 

e t’i kërkoja vazhdimin, ose ta nxisja për t’i 
bërë një mbarim, mbyllje të rrethit. Por ja 
që Ferrante është pseudonim, e meqë edhe 
Noeh Pantalija s’dihet ç’është, ka të ngjarë 
të takohemi në botën ku pseudonimet do të 
na fshihen pas identiteteve tona të vërteta.

Gjithsesi, nuk rri dot pa e thënë në fund 
një halë që të mbetet në fyt gjatë leximit në 
shqip: leksiku. Xhovana është në kalimin 
prej fëmijërisë në adoleshencë, moshë 
kur, në asnjë rrethanë, dikush nuk përdor 
në shqip fjalë si palavi e të tjera, krejt të 
papërshtatshme me gjuhën e tyre cool 
apo tërësisht jashtë kontekstit që i mban 
brendashkruar adoleshentët. Por ndryshe 
nga raste të tjera, këtu leximi bezdiset nga 
këto fjalë, nuk pengohet dhe mund të ecë 
edhe rrjedhshëm, pra një kollitje dhe hala 
kalohet. 

Dhe pak fjalë për filmin

Sipas “Netflix”, vetë Ferrante e përpunoi 
librin e saj për ta kthyer në skenar filmi, 

bashkë me Francesco Piccolo dhe Laura 
Paolucci. Regjizor është Edoardo De Angelis 
për punën e të cilit, revista Elle në redaksinë 
e saj italisht, shkruan:

De Angelis bën bashkë disa seri të 
pasura në parmbajtje e skena përmes një 
vështrimi regjizorial ambicioz e intrigues, por 
ndonjëherë ritmi bie, duke e bërë përfshirjen 
të vështirë. Në veçanti, episodi i parë nuk ka 
fuqinë e një piloti që mbërthen vëmendjen 
dhe të bën të vazhdosh, por pas tre episodeve 
të para ja del të hysh në jetën e Xhovanës dhe 
marrëdhënien e sajë me hallë Viktorian dhe 
pastaj lëviz nga aventura e thjeshtë njerëzore 
me përvijme që nuk janë të mirëpërcaktuara.

Nga pikëvështrimi im, duhet thënë se 
më së pari skeleti i subjektit ruhet. Ngjarjet 
kryesore nuk hiqen për t’u zëvendësuar me 
të tjera dhe, ata që shtohen nuk sfumojnë 
botën e as nuk ndryshojnë boshtin. 
Adaptimi i “Netflix” dalë vetëm pak ditë më 
parë në atë platformë i qëndron shumë mirë 
kohës së ngjarjes, Napoli është vërtetë i të 
njëjtëve vite dhe problematikat gjithashtu, 
por si vendi, ashtu edhe ngjarjet nuk lëvizin, 
ata zvarriten! 

Edhe Xhovana bashkë me shoqet e saj 
ngjajnë më të rritura se te libri. Në film, bie 
shtresa e pafajnisë fëminore që të shoqeron 
gjatë leximit të librit; duket sikur zanafilla 
është në adoleshencë. 

Detaji artistik qendror, byrzlyku, ruhet 
dhe rëndësia e tij bymehet: filmi çelet me të, 
ndërsa në libër, ai del në një pikë të caktuar, 
pasi jemi njohur me historinë. Pra në libër, 
historia na shpie të byrzylyku, ndërsa në 
film ndodh e anasjellta. 

Bashkimi i pjesëve të filmit ndodh më 
një lehtësi që, po mos ta kesh lexuar librin, 
të ndjell, ama nëse e ke lexuar paraprakisht, 
të lodh aq shumë, saqë të bëhet sikur në atë 
ingranazh mungon lubrifikanti, ndaj edhe 
ngecje të herëpashershme janë të pritshme 
deri në atë pikë sa po të mos ndodhin, fillon 
e shqetësohesh.

Praktikisht, kureshtja për ta parë filmin 
pasi ke lexuar librin të bie ndjeshëm dhe, 
nëse më përpara ke parë filmin, librin me 
patjetër do ta gjykosh si të dobët. Është 
rast klasik ky për adaptimet e librave nga 
kinematografia, Portreti i Dorian Gray-y; 
Dashuri në kohërat e kolerës e sa e sa të tjerë 
formësohen njëlloj.

Mbyllje

Historia e jetës së gënjeshtërt të të 
rriturve në sytë e fëmijës dhe zvëtnimi i 

tij për hir të këtyre gënjeshtrave... Kjo mund 
të jetë pasqyrë e fëmijërisë së gjithsecilit 
prej nesh, por në të njëjtën kohë, ekran ku na 
shpalosen mundësitë për të rënë padashur 
në gabim gjatë prindërimit tonë. Ose 
historia mund të mos mëtojë asgjë, përveç 
se të na këndellë. Këtë besoj se e ka bërë e 
do ta bëjë. Jeta e saj në libër e kinematografi 
duket, duhet të jetë e gjatë. 

MUNDËSIA PËR TË NJOHUR TË 
VËRTETAT TONA NËPËRMJET 

“JETA E GËNJESHTËRT E TË 
RRITURVE”
Nga Noeh Pantalija
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Romani i shkrimtarit Visar Zhiti, “Këpucët e 
aktorit”, një fiction i fuqishëm, ngërthen një 

dramë ekzistencialiste, që shpaloset artistikisht 
dhe emocionalisht në tri kohë: atë të mbretërisë, 
të luftës së Dytë Botërore dhe të regjimit 
komunist, si edhe të periudhës së demokracisë.

   Është konceptuar me tre akte dhe tre epilogë 
të ndërthurur jo në vijueshmëri të dukshme, 
por me copëzime si një tabllo futuriste, me stil 
tejet modern, meditim, filozofi e forcë njerëzore 
sizifiane, nëntekst të thellë, kulturë e humor të 
thekur shqiptar nga burimet shqiptare, dhënë 
me ngjyrimet e dritës, por edhe të mjegullës 
kafkiane, me analiza tronditese psikologjike e 
pasqyrime indirekte historike, me një eksplorim 
Kantian të vetvetes, apo të të tjereve nëpërmes 
vetvetes,  analiza psikologjike e reflektime 
indirekte historike, me personazhë e metafora-
personazhe të gjetura si edhe me gjuhë të pasur 
e të kthjellët shqipe.

   Mendoj se është më së shumti një roman 
psikologjik postmodern; në vetë të parë, një 
roman ndryshe nga të tjerët e letërsisë shqipe, jo 
vetëm, ndryshe nga romanet e tij të mëparshëm, 
më i afërt me poezinë zhitiane, një risi në letrat 
shqiptare. 

   Bashkë me tragjizmin për fatet e intelektualit 
në të tri kohët, tragjizmin e komizmin e fatit dhe 
të lojës së aktorit, por edhe të një populli, romani 
përhap bashkë me emocionin artistik edhe 
dritësi, paqësim, mirësi e dashuri, përpjekjen për 
të lënë gjurmë në jetë apo në përjetësi, pasion 
për artin si edhe luftën për lirinë e brendshme, 
nën një trysni absurde, antinjerëzore. Një prozë 
e vetvetishme, një rrëfim i çiltër, emocional, 
që buron nga  një shpirt i ndjeshëm artisti dhe 
mendje e hapur. 

   Pjesa e parë jepet përmes rrëfimit të 
Moisiut, babait të Hektorit- heroit kryesor, një 
rrëfim  i ndjerë, tejet konçiz dhe i nëndheshëm, 
sipas parimit të ajsbergut dhe me humor  të 
hidhur. Koha e Mbretërisë dhe e Luftës së Dytë 
janë portretizuar me këtë personazh, në kërkim 
të vetes, që rreket të bëjë për vete mësimet e 
Rilindësve të mëdhenj dhe të Pavarësisë, për 
dije, kulturë dhe bashkim, tri arsye madhore të 
Lumo Skëndos për përlindjen e Shqipërisë. Nga 
Tomorica e largët, shkoi në shkollën Normale 
të Elbasanit, të iniciuar po nga Lumo Skëndo, 
të cilin  e kishte idhull, u shqua si nxënës por 
edhe si një talent për aktor, (këtu zuri fill këpuca 
e aktorit), mandej si mësues i shqipes, por edhe 
i lirisë. Nëpërmjet Moisiut, autori na jep me 
penelata piktori dhe ngjyrat e forta kuq e zi, 
dramat e Luftës së Dytë, përplasjet me pushtuesit 
e më së shumti me vetveten, luftën civile mes 
nacionalistëve dhe komunistëve, këta të fundit të 
yshtur nga rusët e serbët për t’i vënë shqiptarët, si 
asnjëhërë më parë në historinë e tyre, në një luftë 
vëllavrasëse. Në këtë luftë u përfshi edhe Moisiu, 
jo me armë vrasëse, por si luftëtar intelektual me 
armën e shqiptarizmës, luftohet edhe me libra, 
thoshte Moisiu, madje shkroi edhe dramën 
“Kundërshtarët përqafohen”, që e vuri vetë në 
skenë, duke mëtuar bashkimin dhe marrëveshjen 
dhe jo armiqësinë dhe mosmarrëveshjen. 
Protagonistë ishin dy vëllezër, njëri ballist dhe 
tjetri partizan, që u përballën dhe vranë me njeri-
tjetrin; del nëna e tyre si fantazmë, gjen kufomat 
e tyre, i bën bashkë  me një përqafim të fundmë 
dhe i mbulon me shqiponjën e flamurit, që u flet 
me gjuhën e perëndive, me shqipen e lashtë: duke 
vrarë njëri-tjetrin, keni vrarë copëza Shqipërie. Dhe 
për këtë dramë, të cilën partizanët e dogjën mbi 
turrë drush si në kohën e inkuizicionit, Moisiun e 
dënuan. Njësitet guerilje gjejnë rast dhe e vrasin. 
Më tej, gjyqi partizan dënoi me pushkatim një 
partizan tjetër, sepse kishte rënë në dashuri me 
një partizane. Po përse kishin dalë të luftonin? 
Nuk ishte rasti i vetëm...   

Pjesa e dytë ose akti i dytë i dramës shqiptare. 
Autori, Visar Zhiti,  jep vetëm disa elementë 
sinjitikativë të krimeve të komunizmit, që 
emocionalisht plotësojnë tabllonë e përgjakshme 
të luftës e të pasluftës. Ai shkruan: Po erdhi 
nëntori 1944...U lirua Shqipëria, por jo shqiptarët.  
Autori rikrijon skenat e tribunalit në Teatrin 
Popullor, ku zhvilloheshin gjyqet ushtarake 
ndaj kundërshtarëve politikë, armiqve dhe 
tradhtarëve te supozuar të popullit, një shfaqje, që 
s’ishte shfaqje teatrale, një loje që s’ishte lojë. Teatër 
absurd,, tragjik, teatër i vrasjeve. Binin kokat e 
shkolluara në Evropë, truri i kombit. Në skenën e 
hapur: futen vrasësit dhe ata që do të vriten. Dhe 
duartrokitje e thirrje frenetike të spektatoreve te 
zgjedhur. Në skenën e teatrit, nuk kishte aktorë, 

por partizanë, që ndonëse kishte mbaruar lufta, 
ende i mbanin  pushkët në krahë, kapelet me yll 
të kuq dhe dhe urrejtjen  në kokë. Sillni armiqtë...
Një grua e lidhur me zinxhirë, e veshur me të zeza, 
me hijezimet e torturave në fytyrë, me një bukuri 
të dëmtuar, shkrimtarja e parë shqiptare, Musine 
Kokalari, përpara tyre, thotë:“Unë s’jam fajtore. 
Unë s’jam fashiste. S’jam komuniste dhe ky nuk 
mund të quhet faj. Nuk jam armike...”

    Autori pikturon tabllo impresioniste. 
Në mes  llozha me kadife të kuqe, ku qëndron 
diktatori Enver Hoxha, vështron me manokël 
fytyrat e armiqve dhe me një copë pusulle, që 
korieri e sjell  tek kryetari i gjyqit, jep vendimin. 
Teatër i gjyqeve farsë. Dhe i pasgjyqeve farsë. 
Grotesk tragjik. Një javë më pas sekretari i partisë  
i kishte thënë xhaxhait, Agronit, (ish partizan) se 
ishte parë që nuk kishte duartrokitur në teatër. 
Në ç’teatër? Në atë të gjyqit. S’kam duartrokitur? 
Mbase, kur kisha djalin (Hektorin) në prehër! Të dy 
duhet të kishit duartrokitur... E drejtë , tha xhaxhai. 
Bëj autokritikë...Patjetër, dhe të është shënuar në 
kartelë...

   Kështu, kur ishte tre vjeç dhe në teatrin e 
vrasjeve, nisi edhe jeta e vërtetë e aktorit Hektor 
Tomorri, djalit të aktorit Moisi Tomorri. Unë 

jetim, me babanë e pushkatuar dhe me xhaxhanë 
partizan, kumton ai. Tërë jetën i dyzuar, i 
përndjekur, por edhe i mbrojtur nga xhaxhai  
besnik i idealit të tradhtuar. Dihej fati tragjik 
i familjeve dhe fëmijëve të deklasuar, apo me 
prindër të pushkatuar. Por edhe i familjeve të 
ndërkallura, pak më ndryshe. Luftë klase, thotë 
autori. Duhej armiku, madje edhe duhej shpikur, 
kur nuk ekzistonte.  

   Është meritë e autorit në paraqitjen 
adekuate me kohën, të Xhaxhait: besnik i idealit 
partizan, besnik i partisë, për partinë jap gjakun, 
por njëherësh edhe njeri i mirë, i sakrificës, që e 
mban familjen e vëllait, kuptohet jo fshehurazi, 
me leje dhe mbron të ardhmen e të nipit, 
Hektorit, por dhe të vetes...

   Nën tutelën e xhaxhait partizan, Hektoi 
arriti të kryente shkollën dhe të bëhej aktor në 
qytetin e vogël L, pa teatër, më pas me estradë 
profesioniste. Aty e filloi jetën aktoreske me 
ëndrra të mira, me shtëpi dhe me grua të bukur 
e të dashur, Erikën. Ai ndjehet i pëmbushur 
dhe këtë ndjesi ia jepte aktrimi, por edhe Erika. 
Përpiqej t’i mbante të dyja, por edhe lumturia 
përndiqej, thotë ai. Ndjehej gjithsesi i pasigurt, 
i rrezikuar. E përndiqte në çdo lojë e në çdo 

hap Dega e Brendshme, edhe nërmjet aktorit të 
ardhur nga klasa punëtore, angjenti i fshehtë i 
Sigurimit, Çaçoja. Ndaj bëri çmos të punonte 
fort edhe si libretist edhe si aktor  dhe të fitonte 
besimin e autoritetit, që e kontrollonte, por edhe 
dashurinë në rritje të spektatorit, dashuri që e 
ndjente dhe e mbante gjallë. 

   Loja e aktorit në skenë pëpara Enverit, është 
një skenë shekspiriane, një lojë demoniake e 
mahnitëse, siç i pëlqente Enverit, një lojë vetëm 
me një këpucë, si Çaplini, duke kërcyer pupthi si 
një kloun dhe goditur fytyrën me këpucë, më në 
fund i rrëzuar në skenë si Molieri i vdekur. Një 
gjetje gjeniale e shkrimtarit. Enverit i pëqente 
aktrimi, ai është gjithnjë në aktrim, di të luajë 
bukur, është vazhdimisht në rol, është magjistar 
i mashtrimit. Luajtëm siç i pëlqente atij: mbreti 
me lolon Ai u ngjit në skenë, i tëri në rol, demon 
i kuq. Enveri erdhi pranë meje, më ngriti, (kështu 
të ngre Partia kur bie), e pashë përmes qerpikëve 
të mi si përmes telave me gjemba, (Çfarë figurë 
mahnitese!)..Ti luan mirë. Ju, shoku Enver! Jeni ju 
, pa jemi ne. Të rrojë Partia! Me Ju në krye.....

    Megjithëse e fitoi këtë mbrojtje të dytë, 
Hektori nuk ndihej i sigurt nën  presionin mbytës 
të ambientit të jashtëm, por edhe të  brendshëm 
psikologjik, të përndjekjes, të frikës; nisi të 
mendonte për mbrojtjen e familjes, ndaj e largoi 
Erikën dhe Irisin nga qyteti L. i makthit dhe e 
dërgoi në Tiranë tek familja e saj më e sigurt, më 
e mbrojtur. Kështu kishte nisur tjetërsimi i tij, 
tëhuajëzimi i ngadalshëm e gërryes, si për shkak 
të karrierës të tij iluzive dhe të sfinksit pushtet. 
Shkrimtari Visar Zhiti, si një mjek psikoanalist e 
ndjek fatin e pacientit të tij. Çapi i parë fatal ishte 
bërë, kur nuk iu gjend Erikës tek lindëte vajzën, 
Irisin, se duhet të ishte në shfaqjen me Enverin. 
Ngjarja më e rëndësishme në jetën e tij, por edhe 
më fatalja... U nda nga Erika dhe vajza, Irisi, 
ndonëse i donte, por e pranonte se kështu ishte 
më mirë për to, u nda pa bërë asnjë përpjekje 
për bashkim, u mjaftua dhe u pajtua me gjendjen 
vetanake, boshin familjar dhe  me rolin e aktorit 
me maskë, me takime seksuale të rastësishme, 
por edhe me ngushëllimin e vetëm dashuror të 
Kukullës Barbi... Po mendon për Erikën, e pyeti 
Kukulla Barbi, infermierja. Po, E vuaj. E vuan edhe 
lexuesi ndarjen pa motiv nga Erika. A thua të mos 
e kishte dashur me të vërtetë? Është koha kur 
s’duhej dot dhe vetja... 

   Autori i romanit e ndjek dhe e përshkruan 
me penë të hollë e zhbirim mjeshtëror zgripin 
moral e shpirtëror të heroit të tij dhe të brezit të 
humbur, në kohën e qoftëlargut. 

   Absurdi dhe grotesku shtohen në skenat 
e fshatit. Ato janë të një bukurie të rrallë dhe të 
trishtë. Ndërkaq ai sjell dhe personazhin e paparë 
në letrat shqipe, Merkoshin, shkërbyesin burrë 
të dhimbjeve të lindjes së gruas, një dukuri e 
çuditshme me rrënjë pellazgjike, që e pasurojnë 
romanin me etnos dhe befasi artistike.    

   Akti i tretë ose pjesa e tretë e romanit, 
kur erdhi ndryshimi i madh i dëshiruar në vitet 
‘90, gjendja ndryshon, por edhe stoli i romanit, 
merr një dritë tjetër, edhe në gjuhë. Edhe në 
ironi. Tashmë është një demokraci pa teatër. 
Ëndërrat realizohen me vonesë, kur s’duhen më, 
përsiat shkrimtari, se protagonisti vjen tashmë 
në Teatrin Kombëtar. 

Romani, përveç përjetimeve të aktorit për 
këtë kohë të tretë, ka edhe një dimension tjetër, 
na jep edhe një informormacion të filtruar 
artistikisht për botën shqiptare dhe atë të 
jashtme të lidhur me Shqipërinë, ngjarjeve 
historike apo aktuale me personazhe të trilluar 
u shton dhe ata të vërtetë, (At’ Gjergj Fishtën, 
Mid’hat Frashërin, Odisea Elitis, - poetin grek 

zËri dhe fjala 
magjike

 Romani i Visar Zhitit “Këpuca e aktorit”   

Nga Uran Butka    
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nobelist, Nënë Terezën, diktatorin Enver Hoxha dhe emra të tanishëm politikanësh të lartë...), që 
së bashku rrinë natyrshëm si në jetë, dhënë jo si kronikë, edhe pse kjo është e modës tanimë, as si 
portretizime publicistike, por nëpërmjet ndjesive e reflektimeve të brendshme të personazhit kryesor. 
Kjo e bën që fikshëni i romanit, tejet i ndjerë, të kumbojë më i sinqertë, pra, më i vërtetë. Imagjinata e 
reales dhe realja e imagjinatës përzihen.  

   Visar Zhiti sjell të tronditshem kohë, ndal dhe te 1997, e përjetuar si një çmenduri kolektive, siç 
e pohon vetë. Skema Ponci, thotë ai. Një kamarier i kthen aktorit kusurin për kafetë e ngjeruara, jo në 
lekë, por me disa plumba në dorë... Pastaj një spektakël makabër: 

...një njeri i shkaluar mbante në duar një kokë të prerë njeriu, e kishte kapur nga flokët, e tundte, e 
kalonte tryezë më tryezë, ua afronte njerëzve, u kanosej dhe s’fiste fare. Syngrirë ai dhe koka e prerë...E 
njihnin atë kokë, ishte një i lagjes, që kishte kaluar me bandat kundërshtare.

   Një barbari që vjen nga e kaluara. 
   Visar Zhiti është tejet i ndjeshëm për vuajtjet e të tjerëve, për peripecitë, zvarritjen e nëpëkëmbjen 

e të përndjekurve dhe të burgosurve politikë edhe në kohën e demokracisë, që kërkojnë drejtësi dhe 
jo vetëm dëmshpërblimin e dënimit.  

   Visari ka qenë dhe mbetet poet i dhimbjes njerëzore, ka qenë dhe është me të mundurit, me të 
vuajturit, me të drejtën e mohuar, me të privuarit e lirisë, kundër çdo pushteti apo qeverie qoftë. Ja si 
e jep ai grevën e urisë të ish të burgosurve politikë në lagjen “Komuna e Parisit”, ku mori pjesë edhe 
Hektori, pesonazhi i romanit . “U dëgjuan sirenat e makinave të policisë. Një polic doli  me të shpejtë ngë 
makina e parë dhe hapi derën e makinës më pas. Ministri i Punëve të brendshme, që shoqërohej me tre-katër 
civilë, që rrethoheshin nga policë. Njëri nga civilët foli rreptë: “Ministri kërkon t’ju dëgjojë, ç’kërkesa  kini 
dhe t’ju këshillojë të lini greven e urisë, të meremi vesh.... Brofi më këmbë një grevist: Jep dorëhëqjen ti. Ti 
prokuror i diktaturës, ti që më ke dënuar! Ministri mbeti. Dukej si një nofull e madhe. Dhe iku. Pas tij edhe 
ish-kryetari i Degës së Brenshme të qytetit L,, i cili e kishte futur në qeli aktorin, që të shkruante një  dramë 
për ta... Përmes turmave të çakërdisura, po vraponte një zjarr. Një zjarr me këpucë. Në formë njeriu zjarri. 
Britmat: Liri, Lirak..Po digjej ai që kisha njohur unë,  (Liraku) që sapo kishte hedhur benzinë mbi veten... 
Ish të përndjekurit e Shqipërisë djegin veten per Shqipërinë, politikanët djegin shqipërinë për veten e tyre”.

“Është demokraci e tyre, s’është  jona” tha  aktori Ziu, i teatrit të rrugës...   
   Megjithatë Hektori ishte dhe mbeti rob i skenës, sepse e donte atë dhe lojën e aktorit. Ndonëse i 

lodhur dhe i zhgënjyer, aktron me teatrin e rrugës, në spital, në amfiteatrin e Durrësit, ku punonte si 
punëtor për riedukim, sepse teatër nuk kishte.  

   Visar Zhiti, si për ndrequr diçka të thellë në shpirtin tonë kolektiv, fton në romanin e tij shenjten 
Nënë Terezë. Ndjenja e mëshirës, mbi të gjitha e dashurisë, e përshkon tej e ndanë veprën. Por e 
shoqëruar dhe me çudinë.    

   Në kohën e pandemisë, kur njerëzit ishin mbyllur brenda nën trusninë e një stresi të ri, protagonisti 
i romanit eksperimentoi teatrin lëvizës me ekskavator, një ide gjeniale e studentit shqiptar të Milanos, 
Atjonit personazh. Kova e ekskavatorit, si një këpucë gjigante, brenda së cilës aktronin Hektori dhe 
Kukulla Barby, lëviste nga ballkoni në ballkon, nga pallati në pallat, nga lagjia në lagje, nga qyteti në 
qytet, për t’u gjendur pranë qytetarëve të ngujuar, të cilët këqyrnin e dëgjonin nëpër ballkone, dritare 
e taraca dhe tundnin duart si të çliruar. Teatër eksperimental, i pa paparë, absurd, por sa human! 
Ndoshta ishte shfaqja e parë në botë në kovën e një ekskavatori me skenografi këpucën dhe monologu 
ngjethes i aktorit, që të zgjonte jetën e ngujuar. “Kemi harruar të duam, të ndihmojmë nëri-tjetrin dhe 
veten,” monologonte ai dhe recititonte lutjen-poezi “Jetë” të shenjtores Nënë Terezë.

   Eshtë aftësia  krijuese e autorit të romanit, që na e jep personazhin në situata të tilla rënieje, por 
edhe në ringritje, ferri apo qielli. Por është dashuria që e ringjall, një dashuri që e kthen në jetë: dashuria 
e vajzës, Irisit, që vinte pas kaq kohësh nga Amerika bashkë me të shoqin nga Kosova, Marinin, një 
çift aktorësh dhe krijuesish, emigrantë në SHBA. Takimi i tyre i parë me Hektorin është i befasishëm, 
tronditës, i bukur, shërues. Për herë të parë u ndje baba i vërtetë. Ajo i solli lumturinë e munguar aq 
gjatë. ”Po merrja ngazëllimin e munguar, aq shumë së brenshmi, sa ndjeja gufime në gjoks...Ngjante me 
një dënesë. Ndarja mes nesh s’ia kishte dalë të fitonte..,”

   Irisi me Marinin qëndruan gjatë me Hektorin, për ta jetuar dhe ndihmuar, por edhe për të mësuar 
prej tij, për të shkruar për të. Janë shumë kuptimplote bisedat dhe ndjeshmëritë mes tyre. Marini është 
djalë nga Prizreni, nga Kosova, e zgjeron atdheun dhe shpirtin. Ata do të jenë edhe dëshmitarë të fundit 
tragjik të tij, të epokës së tij.

   Ky është edhe epilogu i romanit, rekuiem i Mozartit. Prishja e teatrit të vjetër me ekskavatorin 
përbindësh dhe mbetja e aktorit nën rënoja. Një skenë tronditëse, tragjike, por edhe domethënëse,  e 
përshkruar nga Visar Zhiti me ndjenjë, forcë dhe art Visarian. 

   Nisi shëmbja e teatrit, por edhe e aktorit brenda tij. Aktorët, të vjetër e të rinj, të ndarë më dysh. 
Teatër kundër teatrit. Në luftë me vetvetën dhe me qeverinë. Mendoj se aktori, ashtu si autori, nuk janë 
për prishjet, ata duan kujtesën, dëshminë, reliket e kulturës së shkuar, si muze, edhe për vetë historinë 
e tij teatrore, edhe me ato gjyqet politike që ishin kryer në të si lojë vdekjeje. Diku tjetër të ndërtohej 
një teatër i ri, fuksional, modern, i bukur, si në botën e qytetëruar. 

   Aktori i plagosur mediton: “Teatri ra i gjithë. Më ra trari mbi kokë, ai më vrau... Është skena ku erdha 
vetë, i ri. Herët - kur ishte vonë, ky ishte ende herët. Çdo vend ka teatrin që meriton... Mos isha prapë në 
rol? S’ka si të jetë ndryshe. Sidomos në një teatër, qoftë edhe i shëmbur... Duhesha kurban. Por s’jam as ne 
themelet e teatrit të ri. Ky ishte fundi im”

   Në momentet e fundit, i vjen Atjoni, studenti, si një engjell mbrojtës dhe përdëllyes: “Si i dërguar 
nga qielli. Nga andej vij...”

   Kjo ishte vdekja e parë, nën gërmadhat e teatrit. 
   Shkrimtari na jep edhe në një vdekje të dytë të aktorit, si gjithnjë të dyzuar,  në shtëpinë e tij, ku 

ai shkon  i plagosur për vdekje dhe si në jerm  rikujton jetën e tij, të dashurit e tij, nënë Marijen, Erikën, 
Irisin, Martinin, Kukullën Barbi, miqtë aktorë dhe joaktorë, maskat dhe këpucët e aktorit. Ndezi një 
qiri dhe  flakëzën e vogël sa një gjuhë zogu ia afroi një maske të errët lëkure dhe flakëzat  si flatra zogjsh  
përpinë gjithë shtëpinë dhe atë vetë që u kthye në hi. (mos është urrejtja e antiaktorit për maskat e teatrit 
e të jetës me maska në fytyrë dhe hiri i përjetësisë të aktorit të vërtetë, që mbetet?)

   Në sekuencën e tij të fundit të imaginatës së ndezur, ai  sheh edhe arkëmortin e tij, ku bënin 
homazhe njerëz  me maska, mes tyre sheh edhe kurrizin e Çaços, aktorit spiun, që rënoi perfundimisht  
jetën dhe martesën e Hektorit me Erikën, por tashmë ishte kthyer në teatrin politik të kohës. Një gjetje 
tjetër identifikuese dhe metaforike e autorit të romanit.

   Një parantesë: Tek flisja e denoncoja në TV prishjen e varrit dhe të bustit të Mit’hat Frashërit, 
ç’koinçidencë, personazh dhe në roman, gazetarja me pyeti: ”Kush e prishi varrin e Mid’hat Frashërit? 
- Mbeturinat e shëmtuara, por edhe të rrezikshme të enveristëve, thashë.- Konkretisht, pyeti sërish 
ajo. - Çaçoja, përmenda krejt natyrshëm, personazhin e romanit “Këpuca e aktorit”. Ai nga realiteti u 
fut brenda në roman dhe nga romani tani del në realitetin jashtë.

    Në roman, edhe kur ka ndonjë skenë, ku ngjan sikur bie ritmi apo tek-tuk zgjatje të qëllimshme, 
ngërthime eseistike, etj, ato janë pjesë strategjike e romanit, e ritmit dhe aritmisë gjenerale, e asimetrisë 
estetike, stili i përshtat kohës së rrëfimit dhe personazheve me asosacione idesh dhe “përroin psikik” 
të tyre.

   Teksti fundor ose epilogu III mbi Ukrainën, për mua fare i beftë, por që autori gjen një pikë lidhëse, 
misionare - teatrin dhe aktorin Zhelenski, tashmë president i Ukrainës, teatri shkon në front, është 
dhimbja konkrete për Ukrainën që po qendron e rrënuar. Përsëritet motivi human i Visar Zhitit për të 
rënët, për  padrejtësitë e kësaj bote, por edhe për qëndrestarët me gjakim universalizimin.

   Gjithashtu vë re tek-tuk edhe ndonjë referencë të personaliteteve të shquara të teatrit apo të 
kulturës, një shfaqje të eruditizmit, që sikur e bën veprën më të mençur, por Visari tanimë nuk ka nevojë 
për to, shkrimtaria e tij e bukur dhe e mënçur ka zërin dhe fjalën e tij magjike.

Në moshën dyzetvjeçare, Franc Kafka, i cili nuk ka qenë kurrë i 
martuar dhe nuk ka pasur fëmijë, po shëtiste në një park në Berlin, 

kur takoi një vajzë të vogël, e cila po qante sepse kishte humbur kukullën 
e saj të dashur. Së bashku kërkuan më kot për kukullën. Kafka i tha që 
të takoheshin të nesërmen se mos e gjenin. Të nesërmen, ndërsa nuk 
po e gjenin kukullën, Kafka i dha vogëlushes një letër “të shkruar” nga 
kukulla që i thoshte: “Të lutem, mos qaj. Jam në një udhëtim për të parë 
botën. Do të të shkruaj për aventurat e mia”.

Kështu filloi një histori që vijoi deri në fund të jetës së Kafkës. Kur u 
takuan, Kafka i lexoi letrat e shkruara me aq kujdes prej kukullës, ku i 
rrëfente aventurat dhe bisedat prej të cilave fëmija u mahnit.

Më në fund, Kafka i bleu një kukull, kur ajo u kthye në Berlin.
“Po kjo nuk i ngjan aspak kukullës time”, -tha vogëlushja.
Atëherë Kafka i dha  edhe një letër, në të cilën kukulla i thoshte: 

“Udhëtimet më kanë ndryshuar”. Vogëlushja e puthi kukullën e re dhe 
gjithë gëzim e mori në shtëpi.

Një vit më vonë Kafka vdiq.
Pas disa kohësh, vajza, e rritur tashmë, gjeti brenda kukullës një letër. 

Në atë letër të vockël, të nënshkruar nga Kafka, thuhej:
“Gjithçka, që ju doni, mbase, do t’ju humbasë, por në fund të fundit, 

dashuria do t'ju kthehet në një mënyrë tjetër”. (ExLibris)

Franc Kafka dhe  
kukulla që udhëtoi 

nëpër botë
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Besnik Mustafaj është një shkrimtar me 
kohë të plotë dhe, nga ky këndvështrim, 

ai, realisht mund të konsiderohet si një 
intelektual bashkëkohor, që “punon 
shkrimtar”. Të “punosh shkrimtar”, nuk është 
një profesion i lehtë, sidomos sot, kur punët 
e shkrimtarëve sfidohen nga koha moderne 
në të cilën jetojmë. Koha për të shkruar 
(shkrimtari) dhe koha për të lexuar (lexuesi), 
janë vënë në sprovë dhe secili prej tyre është 
në një tranzicion modern të përkufizimit të 
vlerës së kohës dhe vlerës së produktit. 

Le të rikujtojmë për një moment, se 
sa shumë kohë kishte në dispozicion një 
shkrimtar dhe një lexues në shekullin XIX 
apo XX. Në disa raste, letërsia dhe krijimet më 
të mira të saj, ishin një lloj kablli që mbante 
“lidhur” mijëra lexues anë e mbanë botës, siç 
ndodh sot me platformat digjitale. Sot ka një 
kombinim të artit me teknologjinë. P.sh, përveç 
botimeve klasike (në letër) kemi edhe “botime” 
digjitale, që lexohen në smartphone apo paisje 
të tjera elektronike. Dalngadalë, edhe vetë 
shkrimtarët, po kalojnë nga shkrimtaria në 
letër, tek shkrimtaria elektronike (krijimtari 
direkt në kompjuter) pa lënë gjurmët e bojës së 
stilografit në letra. Besniku, fjala vjen, shkruan 
bukur me stilografin e tij - vijues i modelit të 
shkrimarëve klasikë të shekullit të kaluar. 
Krijimi tradicional, me “penë e bojë” i duket më 
i gjallë, më shpirtëror, më emocional. Shkrimi 
direkt në kompjuter, i duket më i ftohtë, më 
robotik, më pak emocional. Pra, e gjitha kjo, 
në pak fjalë, tregon se sa sfiduese është koha 
sot, në raport me shkrimtarinë dhe mjeshtrit 
e fjalës artistike, siç është Besnik Mustafaj dhe 
bashkëkohësit e tij.

Në këtë kontekst, rrjedhin edhe shumë 
pyetje para nesh; Ku do të jetë pas 50 vitesh 
marrëdhënia mes një shkrimtari dhe lexuesit? 
A do kemi të njëjtën marrëdhënie që kemi sot? 
A kemi ne, të njëjtën marëdhënie mes tyre, siç 
ishte para 50 apo 100 viteve?

Ars longa vita brevis, (jeta është e shkurtër, 
arti i gjatë (dmth vepra jeton) është shprehja 
e vjetër latine që merr kuptim në stilin e 
krijimtarisë së Mustafajt dhe shkrimtarëve 
tanë më të mire të këtyre viteve. E, pikërisht 
përballë sfidës së kohës, mjeshtrit e artit, 
koncentrohen gjithnjë e më shumë tek cilësia 
e veprës së tyre. Sepse vetëm veprat me cilësi 
e sfidojnë kohën dhe rrojnë më shumë se 
shkrimtari! Njëri prej tyre, Besnik Mustafaj, 
gjithnjë e më shumë, po sjell vepra cilësore, të 
cilat nuk janë asnjëherë “humbje kohe” për ne 
lexuesit. Jo vetëm kaq, por këto vepra janë një 
ushqim shpirtëror i pazëvendësueshëm për 
shoqërinë tonë, e cila vijon të sfidohet çdo ditë 
nga një tranzicion socio-politik i pashembullt. 
Plagët e së kaluarës dhe paqartësitë për të 
ardhmen, shpesh herë kthehen në një makth 
psikologjik, që prodhojnë sjellje sociale 
anormale dhe mungesë shprese.

Triptiku me novela “Fajtori”, i shkrimtarit 
Besnik Mustafaj (botuar nga “Onufri” në 
nëntor 2022), është një tjetër arritje dhe 
sukses letrar për autorin dhe letërsinë tonë. 
Para këtyre tri novelave (Fajtori, O Tempora 
dhe Fabika për prodhim armiqsh) pata rastin 
të lexoj në dorëshkrim novelën “Conarium”, 
që është botuar nën titullin “366 rrëfenja për 
të ndjellë gjumin”.

“Conarium”, është një tekst modern i pa 
hasur më parë në letërsinë tonë dhe vlerësimet 
për të mund të bëhen më të sakta e më të 
plota nga këndvështrimi i teorisë së letërsisë 
dhe shkencës së analizës së tekstit letrar. 
Kjo novelë, e shkruar në stilin e monologut 
kafkian, duke përcjellë tek lexuesi betejën 
për të dalë nga korniza (izolimi i pandemisë 
së Covid-19), është në fakt një pasthirrmë 
civile dhe intelektuale për më shumë liri në 
ditët e sotme. Në qendër të dramacitetit, pra, 
është Liria, ky insitucion i shenjtë human e 
publik që po deformohet dhe keqpërdoret sot 
për interesat e një grushti autokratësh. Besoj 
se, në një të ardhme të afërt, kësaj arritjeje 
cilësore të letërsisë sonë, do t’i jepet vlerësimi 
dhe vendi që meriton.  

Ne kemi qenë një nga popujt më të izoluar 
të Europës dhe botës, mbyllur në kështjellën 
absurde, ku u aplikua një sistem shoqëror dhe 
politik sui generis, një diktaturë komuniste e 
pa ngjashme me askënd tjetër. “Njeriu ynë i 
ri”, që ishte destinacioni final i makinerisë së 
propagandës komuniste, dora – dorës u krijua 

“Fajtorët” e 
shkrimtarit 

Besnik 
Mustafaj

Nga Arben Çejku

si pasojë e “reformave” radikale që u bënë 
brenda sistemit, siç ishin ato kundër pronës 
private, kundër liberalizmit, kundër lirisë së 
besimit politik e fetar, kundër bashkëpunimit 
me botën e lirë, pro izolimit ekstrem, pro 
kolektivizimit, pro revolucionit kulturor 
dhe eksperimenteve të tjera ideologjike. Pas 
ndryshimeve demokratike në Shqipëri, jo pak 
prej nesh e kanë patur të vështirë ta përkthejnë 
këtë realitet në gjuhën e botës së lirë.

Absurdi i një realiteti 50-vjeçar, është i 
pabesueshëm dhe i papranueshëm tashmë 
edhe për brezin tonë të ri, që ka lindur dhe po 
rritet në liri. Për to, është gati e pamundur të 
besohet saga e rrëfimeve nga brezi i njerëzve 
që jetuan dhe vuajtën nën komunizëm. Kjo 
vështirësi “përkthimi”, kthehet në sfidë kur atë 
synon ta përcjellësh artistikisht tek bota që 
na rrethon apo tek e ardhmja. E kaluara jonë 
është psherëtima e një vuajtjeje të madhe, që 
edhe sot luftojmë t’i vëmë emrin që duhet dhe 
gjithësesi hasim pafund vështirësi. Historia na 
mëson se tragjeditë dhe krimet që harrohen, 
rrezikojnë të përsëriten! Filozofia na mëson se 
karakteret e deformuara shoqërore, mund të 

kthehen në normë sociale për kohët që vijnë.
Ndaj dhe misioni i intelektualëve dhe 

shkrimtarëve, si Besnik Mustafaj, është që 
t’i tregojnë të sotmes për të shkuarën, me 
qëllim që ajo të mos përsëritet në të ardhmen. 
Kryefjala e këtij misioni është LIRIA. Por, 
liria politike, nuk mund të jetë kurrë e plotë, 
pa lirinë individuale. Këtë mesazh mund ta 
nxjerrim duke lexuar triptikun letrar, “Fajtori”.

“Fajtorët” e shkrimtarit Besnik Mustafaj, 
në fakt, janë personazhet e tri novelave, të 
përmbledhura në botimin “Fajtori”. Gati 
të gjithë personazhet, edhe ato dytësore, 
mbartin me vete pjesën e fajit. Në fakt, këto 
tri novela, jo rastësisht janë botuar së bashku; 
- ato janë një trilogji për lirinë individuale dhe 
një homazh për viktimat e një regjimi që vrau 
liritë individuale! Me pak përpjekje, shkrimtari 
mund të na i kishte sjellë këto tri novela edhe 
si tre kapituj të një romani modern. Por, 
sigurisht, ky nuk ka qenë qëllimi i tij, sepse po 
të ishte, jam i sigurtë që do ta realizonte pa 
ndonjë sforco të madhe. Për më tepër që, pas 
tekstit të “Conarium”, asgjë tjetër nuk është e 
vështirë për Besnik Mustafajn!

Tri novelat, na japin mundësinë që, nga 
tre këndvështrime të ndryshme, të shohim 
në qendër të këtij trekëndshi fajtorin e 
vërtetë – Fantazmën e Diktaturës dhe veglat 
e saj. “Fajtorët” e Besnikut, në përgjithësi, 
janë pikërisht viktimat e këtij sistemi 
“revolucionar”, që jo rrallë “ha” edhe bijtë e tij, 
siç ndodhi me Heroin e Popullit Abdi Golemi, 
tek novela “Fabrika për prodhim armiqsh”.

Në të tria novelat ka elementë të 
përbashkët, siç është p.sh, drama individuale 
dhe ndërgjegjja e plagosur, si produkt i një 
mekanizmi të ngjashëm shpirt-vrasës, plagët 
e ngjashme shpirtërore që la pas një rrebesh 
ndëshkimesh politike, pamundësia për 
t’u arratisur përfundimisht nga rrjeta e së 
kaluarës, mungesa e një mekanizmi perfekt 
për rehabilitimin e viktimave të së kaluarës, 
deformimet shpirtërore dhe dhunimet e lirisë 
individuale nga mekanizmat e sistemit shtypës.

Të tri novelat janë pjesë e një sage 
dramatike, e cila ka rrënjët në të njëjtin 
sistem shtypës dhe denigrues. Dy personazhet 
kryesore tek “Fajtori” (Hamza Sinani) dhe 
tek “O Tempora” (Zenel Meça), dramën e 
tyre e kanë tek periudha post-diktaturë dhe 
tek pamundësia (secili për arsye të veçanta) 
për të mos u shkëputur nga e kaluara e tyre. 
Deformimi i karakterit të tyre është rrjedhojë 
e mekanizmit shtypës dhe deformues të 
sistemit, i cili i ekspozon ato si personazhe 
gati-gati groteske në epokën e re të lirive 
politike. Liria politike (ndryshimi i sistemit) 
nuk i ka ndihmuar “fajtorët” e Besnikut, të jenë 
konfident aq sa të ushtrojnë plotësisht lirinë 
individuale, shkëputjen e plotë nga e kaluara.

A jemi ne sot individë të lirë, në kuptimin 
e plotë të fjalës? A jemi të mjaftueshëm me 
liritë politike, apo si qënie shoqërore, duhet 
të investohemi për çdo ditë për të patur liritë 
tona individuale? Sa “ndërgjegje të vrara” 
ka ende sot mes nesh, që kanë nevojë për 
rehabilitim social? Ku mbaron kufiri i fajit dhe 
ku nis kufiri i rehabilitimit? Këto dhe shumë 
pyetje të tjera psikologjike dhe social-politike, 
kërkojnë të marrin përgjigje në triptikun 
“Fajtori” të Besnik Mustafajt.

“Fajtori” dhe “O Tempora”, për mendimin 
tim kanë shumë të përbashkëta mes tyre, 
ndërkohë që novela e tretë, “Fabrika për 
prodhim aqrmiqsh”, është një novelë që ka 
përmasat e një romani dramatik.

Një tipar dallues në krijimtarinë e 
Mustafajt është gdhendja mjeshtrore e 
karaktereve të personazheve deri në detajet 
më të holla të sjelljes së tyre psiko-emocionale. 
“Kamera” vëzhguese e Besnikut, i monitoron 
personazhet e tij së brendshmi dhe së jashtmi, 
aq sa atyre ndonjëherë më shumë u “flet” 
përshkrimi, sesa fjala. Edhe kur Mustafaj 
duket se gdhend pa mëshirë detaje specifike 
të sjelljes apo paraqitjes së personazheve të tij, 
atë e bën nga përkujdesja ekstreme, që asgjë të 
mos mbetet në hije dhe e paqartë.

I pajisur me një kulturë të lakmueshme 
historike, me eksperiencën e një gazetari dhe 
një politikani në shërbim të institucioneve 
shtetërore, shkrimtari Mustafaj nuk e ka të 
vështirë të udhëtojë në skenën e historisë së 
shkuar apo të ditëve të sotme për të sjellë para 
nesh figura, personazhe e karaktere të fushave 
të ndryshme, të cilat në thelb i shërbejnë 
shkrimtarit për të përcjellë mesazhet e tij 
politike dhe kulturore. Ai nuk shkruan për 
personazhet e tij, por për ne lexuesit e sotëm 
dhe ata që do të vijnë nesër!
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Balada “ Hanko, mos qaj nëpër varre” 
është një magji poetike e Petrit Rukës 

me motive nga folklori ynë i jugut. Ky tekst 
më ftilloi lëmshin e enigmës tejet të hershme  
në mendjen time: Kur isha fëmijë, burrat 
e rëndë të fshatit Rehovë, fare në jug të 
Beratit, në kufi me Tepelenën dhe Përmetin, 
pasi kishin pirë raki të fortë bio prej mare, 
ngriheshin në një valle plot dhimbje të 
thellë, dhimbje që vinte nga kohra të largëta. 
Kërcimet, rrotullimet, ohet që dilnin nga 
shpirtra të plasur, thirrja më tepër vajtuese 
se kënduese të refrenit: “Ç’deshe ti në 
Kamenicë”, krijonin një mjedis dridhërues. 
Edhe si koreografi , edhe si melodi kjo valle 
e kënduar ishte krejt ndryshe me simotrat 
e saj. Këmbët rrihnin fort tokën, ndërsa  
krahët dhe zërat synonin qiellin. Dukej se 
trupat dhe shpirtrat përpëliteshin për t’u 
liruar nga një peng shekullor, nga një faj që 
nuk e lan dot një jetë njeriu, por shtegëton 
nga një brez në brezin tjetër. 

Kur vallja mbaronte, burrat e moçëm 
dukeshin krejt të çliruar dhe në fytyrat e 
tyre ulej një tis pafajësie, si pas një procesi 
ekzorcizmi. Kurrë nuk e mësova tekstin e 
kësaj valleje të kënduar, kurrë nuk e mora 
guximin të pyesja përse bën fjalë, ndoshta 
nga nga frika për të mos thyer magjinë 
krijonte ajo skenë e mbartur nga kohëra të 
moçme, që, sa herë e kujtoja, më përthithte 
në një tjetër kohë, në një tjetër melodi gjuhe 
e zërash, deri kur lexova këtë krijim mjaft të 
bukur, me motivin e asaj kënge, të nyjëtur 
mjeshtërisht nga poeti i ndjerë Petrit Ruka. 
Ndjeva një lehtësim në kujtesë. Aty mësova 
se vargu i famshëm “Hanko mos më shko 
ndër varre”, nuk është vetëm fillesë e një 
romance për bukurinë e vashës shqiptare, 
por edhe fillesë e një balade dhimbjeje.

Poeti Petrit Ruka në tekstin e tij, 
mbështetur fort te balada arbërore, sjell një 
tekst ngjethës, risjell skena rrëqethëse të 
shkretimit të fshatit arbëror Kamenicë, në jug 
të Arbërisë, pranë Delvinës. Kënga e endur 
në pëlhurën e kohës me fije dhimbjeje vjen 
te ne nëpërmjet zbulimit dhe restaurimit të 
mozaikut të pluhurosur nga koha, por falë 
mjeshtërisë së rrallë të poetit Petrit Ruka, ky 
tekst është ngritur në ligjërim autorial si një 
gdhendje e pazakontë poetike.

 Teksti nis me vargjet: “Ç’deshe ti në 
Kamenicë,/Zonjëz e rëndë e Zhulatit”. Këto 
dy vargje i ruaj në kujtesë nga vallja, apo më 
murë nga skena tragjike në atë dhomë fshati, 
luajtur herët në fëmijërinë time. Natyrisht, 
janë vargje autentikë të baladës arbërore. 
Edhe Petrit Ruka e ka vendosur në thojza 
vargun e parë, si varg i marrë nga folklori. 
Hershmëria e tyre shquhet edhe nga fjalori 
i përdorur: “Zonjë e rëndë e Zhulatit”. Fjala 
arbërore zonjë ende nuk është shemëruar 
nga fjala hanko. Zonja e rëndë ende nuk 
është shndërruar në hanko “që rri pas dere”, 
siç shkruan më poshtë Ruka. Toponimi 
Zhulat tregon një fshat pranë Kamenicës, 
ku qe martuar Zonja e rëndë nga Kamenica, 
fshat i madh, me kisha e me disa qindra 
shtëpi, ku edhe sot gjenden mjaft rrënoja 
të ndërtesave me shumë kate, të djegura 
dhe rrafshuara nga pushtuesit osmanë, diku 
në mesin e shekullit XVII . Pamja që takon 
Zonja e rëndë e Zhulatit është tronditëse:

“ Kamenica është kapicë,
Plot me korba derdhur...fshatit.”

Imazhet poetike varg pas vargu krijojnë 
mozaikun e zi të fshatit Kamenicë, pas 
kthimit të Zonjës së Zhulatit në fshatin e 
saj të lindjes, rrënuar nga pushtuesi:

Ç›deshe në derë të babait, 
Kamenicë tani nuk ka...
Këndon qyqja portë më portë,
Sorra hidhet tra më tra.

Aliteracioni në dy vargjet e fundit: 
këndon qyqja portë më portë – r- r dhe sorra 
hidhet tra më tra -  rr, r, r - krijojnë krrokamën 
e korbave, krra...krra... duke sjellë një pamje 
trishtuese të gjallë si pikturë dhe tingëllim.

Vizatimi i qytezës së dikurshme të 

Kamenicës, sillet nëpërmjet destruksionit 
të imazhit me mjete gjuhësore që e mbartin 
atë. Imazhi i Kamenicës: Portë më portë, (jo 
derë më derë),/ Shkulni kryqet gjer te varret, 
/ Nga qafë e grave fildish, / Shkulni stemat 
me shgabonja,/ Nga portikët me mermer, / 
Shembni kishat dhe bujtinat, / Ku burojnë 
përrenj me verë/, ndërton imazhin e qytezës 
dhe njëherësh tregon destruksionin barbar 
të saj. Imazhi sjell një pjesëz të Arbërisë së 
dikurshme, kur ende ishim pjesë integrale e 
Europës, me të gjtha shenjat e qytetërimit 
të saj.

 Pikërisht destruksioni nga pushtuesi 
fokusohet te shenjat arbërore dhe 
njëkohësisht europiane në tekstin e Petrit 
Rukës. Foljet e përdorura ndërtojnë imazhin 
e egërsisë që buron nga një mëri e thellë: 
e shoi, ndërro besë, pret shpata mes për 
mes, shkulni kryqet, gdhëndni hënën me 
këllëç, shkulni stemat, shembni kishat dhe 
bujtinat... 

Pas shembjes së shenjave identitare 
arbërore, krijohet imazhi i dhunuar i 
Arbërisë së sprasme, Shqipërisë së pushtuar: 

Ti Kristian do jesh Mahmud,
Ti Dorinë do jesh Qefsere,
Fjala Zonjë do bëhet Hanko,
Vend i tyre është pas dere...

Në baladë ndërthuren fati i qytezës, 
fati i individit arbër ne fatin e arbërve dhe 
Arbërisë. Imazhe të tilla gjen te poezia e 
madhe e tragjedive antike:

Kërkoj gjyshen në varreza,
Varri qenka bosh,
Po luaj mendsh, ah, unë e zeza,
Lotët i heq osh...

Pamje të tilla krijohen nga pena 
mjeshtërore, denjësisht nga pena e Petrit 
Rukës, këtij njohësi të shkëlqyer të ligjërimi 
folklorik  jugor, këtij mjeshtri të metaforës, 

sa elegante, aq befasuese. Në mozaikun 
e baldës vargjet e cituara pak më lart 
përndritin si rubinë të zinj. Ende nuk kam 
ndeshur në letra një imazh kaq tronditës 
në baladat folklorike dhe ato autoriale. 
Përmasat e dhimbjes sipërane mund t’i 
mbartë më së miri vargu mahnitës “Lotët 
i heq osh...”

Udhëtimi i Zonjës së rëndë të Zhulatit 
i ngjet udhëtimeve të njohura mitologjike 
dhe letrare ballkanike e më gjerë. Endja e 
Zonjës së rëndë të Zhulatit në Kamenicën 
e rrënuar të kujton endjen e Dantes te Ferri, 
ndërsa udhëtimi i një qytezë të tërë drejt 
Italisë ndjek gjurmët e lëna në kohë nga 
Enea në mug të qytetërimit, i cili sikurse 
vëllezërit e tij ballkanikë të kohëve moderne, 
la pas rrënimin nga pushtuesit dhe gjeti 
prehje te Gadishulli Apenin.

Iku Kamenica, iku
Me kuje në kokë,
“U të lashë e më s’të pashë”
Shembu ti moj tokë!

Arbërit e Kamenicës nuk u thyen, nuk u 
shndërruan nga dhuna e tmerrshme, nuk 
bënë kompromis me të keqen. U nisën drejt 
vendit të huaj, drejt lirisë, por në këmbim të 
saj braktisën dheun e të parëve, që nuk ishte 
atdheu i tyre, pës shkak të pushtimit dhe 
pushtuesve. Po a mund të jetë i lirë njeriu, 
kur largohet në një dhe të huaj? Kjo pyetje 
lind mjaft diskutime.

Portat me shqiponja shpinës,
Qajnë Arbërinë,
Ata ik e ato rrugës,
Po u hanë mëlçinë...

Ikja nga vendi shoqërohet nga shqiponjat 
si totem identitar arbëror, të cilat i ndjekin 
pas, i qortojnë dhe ndëshkojnë për ikjen 
duke u ngrënë mëlçinë,  sikurse shqiponja 
prometeane. Me detin midis, det i dhimbjes 

për atdheun e lënë pas, arbërit e Kamenicës 
braktisën vajzat e tyre të martuara rrotull, 
sikurse Zonjën e rëndë të Zhulatit. Me 
ç’duket vargu i këngës arbëreshe: “U të lashë 
e më s’të pashë”, varg malli e dhimbjeje 
i marrë nga folklori arbëresh, është varg 
sintezë e imazhit që sjell balada e Rukës për 
atë që mbeti, pas largimit të madh.

Kot kërkon, o Zonjë, o Hanko,
Kamenicë nuk ka,
Kamenicën e piu deti,
Në një natë hata..

Bie në sy se metamorfoza ka nisur, 
pranë fjalës Zonjë, përdoret shemra e saj 
Hanko. Metamorfoza tek ata që qendruan 
në atdhe është edhe më e dhimbshme se te 
ata që mërguan. Të dyja dukuritë plagosin 
identitetin arbëror. Nëse largimi spërkatet 
me lot, qendrimi në vend shoqërohet me 
kuje. Hankua tashmë endet si fantazmë në 
qytezën fantazmë, aty ku gjenden varret e 
të dashurve. Të vdekurit nuk ngrihen nga 
endja e bukurisë ndër varre, por ngrihen 
nga varret për shkak të dhimbjes që mbart 
Zonja, (tashmë Hankua). Vetëm dhimbjen 
nuk e tret dheu, siç thuhet te fjala e urtë 
e popullit, ndërsa bukuria fizike, ndonëse 
është “materiali” më i qendrueshëm, është e 
dënuar nga përkohëshmëria. Duhet shënuar 
se dhimbja në këtë rast është dhimbje 
shpirtërore, ndërsa bukuria është dukuri 
fizike. Fiziku bashkë me hijeshinë tretet, 
ndërsa shpirti bashkë me dhimbjen mbetet.

 Hanko mos shko nëpër varre,
Të lutet kunata,
Se të vdekurit i ngjalle,
Mos i nxirr nga nata!
Hanko mos shko nëpër varre,
Mos i lag me lot,
Të gjallët i vdiqe fare,
Ikën nga kjo botë...

Në baladë Petrit Ruka, krahas dhimbjes 
dhe kujes së Hankos, ndalet edhe te bukuria 
e saj, që verteton edhe ekzistencën e një 
motërzimi të tekstit në formë romance. Në 
tekst nënvizohet forca e bukurisë, efekti i 
saj, që kurrsesi nuk e matet me efektet që 
shkakton dhimbja. E bukura shndërron 
objektet rreth e rrotull saj, shdërron edhe 
veten nga dhimbja. Bukuria e Hankos është 
masati, energjia  që bie edhe mbi gur duke 
e ndezuar flakë:

Hanko mos qaj nëpër varre,
Syri t’u bë gjak,
T’u prish bukuri e gruas
që ndez gurin flakë

Ehe kur flet pë bukurinë e Hankos, autori 
nuk largohet për asnjë çast nga dhimbja, si 
shenja themelore semantike e këtij teksti. 
Bukuria nuk e shndërron dot dhimbjen, 
ndërsa dhimbja ka forcën e madhe për ta 
ngrirë atë, për ta murëzuar, duke u përcjellë 
te lexuesi si dhimbje të bukur: 

Hanko mos qaj më me ligje,
Ngjethe gurë e drurë,
Ngrinë sorkadhet, qajnë në shtigje
Era u bë mur.

Balada e 
Zonjës së rëndë 

të Zhulatit
Nga Yzedin Hima

Balada e Petrit Rukës “Hanko, mos më qaj nëpër varre”
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Qysh kur kam qenë punonjës shkencor në 
Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë, më 

është bërë zakon që, në çdo fundvit, në prag të 
Krishtlindjeve e Vitit të Ri, krahas “relacionit”: 
“Çfarë bëra sivjet?” pyes veten se çfarë do të 
bëj vitin që po vjen? Ah,viti që po vjen. Ardhtë i 
bardhë e i begatë, i mbarë  e i mirë për të gjithë 
sa jemi shqiptarë në troje e në diasporë. Të rinjve 
u uroj sa më shumë suksese e realizim projektesh 
në fushat përkatëse.Për veten, tashmë, gjëra 
krejt të reja nuk mund të shkruaj, do të kryej 
detyrën që më takon si përgjegjës grupi në 
Redaksinë e FJMGJSH-së dhe, po më teproi kohë, 
nuk do të rri pa “bubërruar “ diçka. Natyrisht 
do të ribotoj ndonjë prej librave që kërkohet 
edhe nga universitetet, po nuk mund të lë pa i 
përmbledhur në një vëllim disa prej kundrimeve 
për gjuhën e letërsisë artistike e të skenës e 
ekranit, për të cilat, krahas sa kam përmbledhur 
në librat “Ta duam dhe ta mbrojmë gjuhën tonë 
të bukur”(1998), “Kundrime gjuhësore”(2006) 
dhe “Pesha e fjalës shqipe” (2009) kam shkruar 
e botuar te “Nacional” e në organe të tjera edhe 
një sasi bukur e madhe artikujsh e vlerësimesh 
për gjuhën e ligjërimin e disa prej vëllimeve të 
poetëve bashkëkohorë, që mendoj se duhen 
botuar në një libër.Kam dhe plot skeda e shënime 
për autorë si Xhevahir Spahiu, Ylljet Aliçka, 
Besnik Mustafa, Preç Zogaj etj.për të cilët ma 
ka pasur ënda të shkruaja dhe do të më mbetet 
peng po nuk ua dërgova një “falëmeshëndet”...
Ndërkaq, derisa të kem gjetur mundësinë për 
ta botuar librin, nuk më rrihet pa i rivështruar 
e përpajnuar ato shkrime, natyrisht edhe duke 
i vënë në shtratin e kërkesës madhore që ka si 
bosht trajtimi pyetjen: Pse duhet të shkruajmë 
më shumë për ligjërimin e letërsisë artistike 
të sotme.

Këtu e 50 vjet më parë, në artikullin”Ka 
ardhur koha të flasim për gjuhën” (“Drita”, 26 
mars 1972) Dritëro Agolli theksonte: “Më ka 
marrë malli të shoh në faqet e shtypit letrar 
dhe të shtypit profesional të gjuhësisë, artikuj 
studimorë për evoluimin e gjuhës artistike në 
prozën tonë të viteve të fundit, në romanin, 
novelën, tregimin” dhe përmendte aty, me të 
drejtë, disa anë të rëndësishme të ligjërimit 
artistik që meritojnë të trajtohen më gjerë dhe 
më shpesh në faqet e shtypit letrar e shkencor. 
Me pak fjalë koncepti i autorit për ligjërimin 
artistik mund të përmblidhej në kërkesat e 
mëposhtme: domosdoshmëria e ngushtimit të 
hendekut midis gjuhës apo ligjërimit artistik dhe 
gjuhës e të folurit të gjallë që ndeshim në jetën 
e përditshme; detyra që shkrimtarët, tok me një 
përmbajtje të re, të krijojnë edhe një ligjërim 
artistik të përshtatshëm e me kërkesa gjithmonë 
e më të larta për bukuri, pasuri e larmi shprehëse. 
Parimin e tij themelor që shkrimtari të mos e 
thajë gjuhën, por ta mbajë atë “me lëng si 
një pjeshkë”, D. Agolli e mbështet në bindjen e 
patundur se “lëngu vjen nga gjuha e popullit” 
dhe gëzohet që “sa vjen dhe më afër gjuhës së 
popullit po shkon gjuha e shkruar letrare” (Shih: 
“Gjuha jonë”, 1, 1986, f. 10).

Pa gjuhë të bukur, pa leksik e frazeologji të 
pasur nuk ka letërsi të mirë. Dhe, kjo, natyrisht 
është detyra më e parë e letërsisë si arti i fjalës së 
thënë ashtu si duhet. Siç shkruante shumë shekuj 
më parë Dante Aligieri:”Se s’asht’ një punë që i 
dilet lehtë m’atë anë/T’ përshkuhet  si asht fundi 

Pse duhet të shkruajmë
më shumë për ligjërimin

e letërsisë artistike të sotme 

 Prej librit “Kundrime  për ligjërimin artistik të disa shkrimtarëve të sotëm” 

Akademik Gjovalin Shkurtaj

i dynjasë, /S’mjafton një gjuhë që thrret veç 
“babë e nanë”.” ( “ Ferri”, Kënga XXXII, Strofa 3). 

Thellimi në njohjen e vlerave gjuhësore e 
stilistike të ligjërimit artistik të autorëve tanë 
më të mirë dhe ndërmarrja e studimeve sa më të 
plota përmbi to përbën një fushë kërkimesh po aq 
të vlefshme e me rëndësi sa edhe ajo e studimeve 
kushtuar normës e kodifikimit gjuhësor, 
terminologjisë e proceseve të ndryshimit e 
zhvillimit të dialekteve etj. Gjithmonë kam 
menduar dhe e kam shprehur edhe në artikujt 
e librat e mi të mëhershëm, se nuk duhet të 
mënojmë t’i përvishemin një studimi të 
hapët të prurjeve dhe prirjeveqë shfaqen në 
krijimtarinë  e sotme letrare, sidomos  në 
fjalorin e në mishërimin stilistik të ligjërimet 
të vetë autorit dhe të përsonazheve. Kjo fushë 
e re e filologjisë dhe e stilistikës gjuhësore të 
shqipes nuk duhet lënë më tej vetëm në dëshirën 
e disa  studiuesve, por duhet të jetë objekt 
madhor i projekteve studimore, duke synuar 
të hartohen edhe monografi të gjera e fjalorë 
të autorëve të më të  shquar. Kjo do të ishte një 
nismë shumë e dobishme dhe e kohës. Lum kush 
do t’ u përvishet atyre me zellin e përkushtimin 
e nevojshëm.Mjaft më me “rishikime” e “lotë 
krokodili” për ndonjë zgjidhje të alfabetit e 
të drejtshkrimit të njësuar të shqipes. Prurjet 
dhe prirjet e zhvillimit të sotëm të shqipes 
së shkruar e të folur shfaqen më gjerë e më 
kapshëm se kudo tjetër në ligjërimin e poezisë 
e të prozës artikstike, në dialogun e veprave 
dramatike, si dhe në gjini  e lloje të tjera, si filmi 
artistik e dokumentar, emisionet radio-televizive 
për fëmijë e të rinj etj. të cilat duhen parë me 
shumë kujdes e duke bërë edhe vlerësimet e 
duhura për të mirat apo edhe të metat e tyre. Siç 
tha një ditë poeti i shquar italian Mogol, një nga 
tekstshkruesit kryesorë të këngëve të muzikës së 
lehtë italiane, “poezia bën mirë.”  Bën mirë edhe 
kënga që ka fjalë të bukura, bën mirë letërsia e 
shkruar bukur, bën shumë mirë krejt shkrimtaria 
që synon të sjellë hijeshinë dhe shprehësinë sa 
më të lartë ligjërimore.Natyrisht edhe prurje të 
nevojshme fjalësore e frazeologjike.

Hijeshia ligjërimoreve dhe freskia e 
figurave në poezinë e Shpresa Kapisyzit

Këto ditë, rilexova librin e Shpresa Kapisyzit 
“63...” Poezi, Tiranë, 2016, 82 faqe, të cilin autorja 
ma ka dhuruar disa muaj më parë, e mbaja mend 
se edhe kisha bërë në të nënvizime me laps, 
sidomos të disa figurave dhe peizazheve më të 
vërtet të bukura e që përsëri i rilexova dhe më 
dhanë kënaqësi të plotë. Diku nga mesi i librit, 
në anët e vjershës “Muzgu dihat...” kisha shkruar 
në leximin e parë edhe idenë e titullimit të një 
shkrimi për këtë vëllim të ish-studentes sime, 
tashmë edhe ajo në pension. Dhe, teksa lexoj  
poezitë e Shpresës, me shumë kënaqësi, po edhe 
me vlerësimin meritor që të imponon ajo, gjej 
se figura e nënës është nga më të  shpeshtat, po 
edhe nga më të bukurat në vjershat e vëllimit 
“63...Poezi”. Dhe ja, lexues të nderuar, le t’ju 
mbetet juve gjykimi: a nuk është e bukur dhe 
e freskët, d.m.th. krejt origjinale midis mijëra e 
miliona përshkrimesh që i janë bërë nënës nga 
poetët paravajtës e bashkëkohorë:

“Nëna ime
 përgjon agimet
në parvaz të dritares
mbështetur
si fuluturz bore
e vogël, e bardhë, mbas shkundjes që qiejve
mbetur.
Nga dhimbja mes brinjëve
        e kolla e thatë,
me hapa të vogla 
 gjithë natën u end,
tek feks
        mbi kodra
i jargavanti ag,
me dritë, 
       butësisht,
 e mbështjell…
Nëna ime 
përgjon agimet
në pervaz mbështetur.
E vogël, e bardhë
 si fluturz bore,
e bukur, e brishtë, 
               si pikë vese…”( f. 9-10)

Dy fjalë për autoren. 

Shpresa Kapisyzi (Rama), është një nga 
pensionistet “e freskëta”. Ka qenë studente në 
degën e Gjuhës e të Letërsisë të Fakultetit të 
Historisë e të Filologjisë, është diplomuar aty 
në vitin 1976 dhe ka shërbyer në institucionet 
arsimore, pedagoge në Universitetin e Shkodrës 
dhe si punonjëse në Ministrinë e Arsimit. Ka 
shkruar  dhe ka botuar në organet letrare të kohës 
“Drita” dhe “Nëntori” cikle me poezi dhe shënime 
kritike për autorë e libra të ndryshëm. Në vitin 
1977 ka  botuar studimin e plotë monografik 
“Rreth jetës dhe krijimtarisë letrare të Veli Stafës”  
në “Studime filologjike”,  1977/1, i cili ishte i pari 
studim i plotë, ndërsa  deri në atë kohë s’kishte 
asnjë studim dhe vepra ishte e shpërndarë, 
prandaj edhe gati e panjohur. Në vitin 1975 ka 
botuar edhe studimin  “Rreth botëkuptimit të Zef 
Serembes”. Në rrjedhë të viteve, si  bashkautore 
ka botuar studimin monografik  “Paralele 
folklorike ndërkufitare” (këngët e dasmës, 
ninullat shqiptare dhe malazeze).Shpresa 
Kapisyzi është cilësuar si pjesëtare e “shkollës 
poetike të Lezhës”  dhe sikundër ka shkruar 
poeti Ndoc Gjetja :”...“Ato (poezitë) më të arrirat 
na paraqesin një poeteshë tashmë me përvojë, 
që di të plazmojë bukur materien poetike, duke 
ndërtuar kështu një urë komunikimi të ngrohtë 
me lexuesin. Fjala e kursyer, nënteksti plot 
domethënie, realizuar përmes detajesh origjinale 
janë tipare të poetikës së saj. “ (Ndoc Gjetja për 
librin “Koha luan me njerëzit”,  1995).

Ka botuar vëllimet  me poezi “Ju ndjej 
pranë”(1979 ),  “Koha luan me njerëzit” (1995 ) 
dhe, së mbrami, përmbledhjen apo albumin “63... 
Poezi” (Morava, Tiranë, 2016), me  simbolikë 
interesante e të shprehur artistikisht. Kundër 
“mendësisë” që gratë nuk pyeten për moshën, 
autorja jonë, në përputhje me natyrën e saj të 
çiltër e të thjeshtë, na e thotë se  albumi i saj 
poetik ka aq vjersha sa janë  vitet e jetës së saj. 
Pra, ajo është tashmë, jo ajo vajza e re dhe ende 
në kërkim të vetvetes, çfarë ishte kur qe studentja 
jonë, por një zonjë e pjekur, me përvojë, përjetime 

e  pësime të natyrshme shumëvjeçare, si mësuese 
e punonjës e MAS-së, si grua e realizuar dhe si 
nënë e dy fëmijëve, tashmë të rritur, si femër 
e letrave shqipe ku ka emrin e vendin e vet  në 
logun e krijimtarisë letrare; pastaj, sikundër del 
edhe nga përmbajtja e këtij albumi poezish, edhe 
si zonjë në pension e që pret të bëhet gjyshe. Dhe, 
ja sa bukur na e thotë këtë ndjesi në vjershën 
“Takimi i parë”(kushtuar nipit që pret t’i vijë në 
jetë), ku shkruan:

“Prej muajsh përgatitesh të vish,
duke ndjekur fillin e dritës,
prej kaq kohësh
 zbukurohem  të të pres,
maskoj rrudhat, thinjat.
I gëzohem ardhjes, fluturimit të sekondave,
I numëroj me gishta, ikin sa ngadalë,
Padurimi si meteor
Dritëson në rrugën e bardhë.
Kur?Ku? Si? Në ç‘orë, në ç‘ditë?
Do të lësh takimin e parë”? ( f.29)   

Mbasi mbaron së lexuari 63 poezitë e këtij 
vëllimi, të duket sikur kishe në tryezë një shportë 
me qershi të pjekura, të gjitha të ëmbla, zakonisht 
edhe të shkurtra, ndonjëherë edhe krejt të 
shkurtra, por që, secila të mbetet në sy e në gojë 
me shijen e  aromën e vet sa tërheqëse aq edhe 
të pëlqyeshme. Krejt jeta e  saj, si femër, si nënë 
dhe si vizitore në disa vende të Evropës, pa asnjë 
“pozë” a shtiratje, vjen në këtë vëllim në vargje të 
bukura, shumë të kursyera, por gjithmonë  me 
metaforikë e krahasime të vetvetishme, që ta 
mbajnë vëmendjen të mbërthyer nga faqja e parë 
deri në të fundit. Dhe, teksa kalon nga një poezi 
në tjetrën, lexuesi ka  atë ndjesinë e këndshme të 
udhëtimit në një ditë pranverore nëpër ndonjë 
zabel gjethebutë, poshtë degëve të të cilit 
kundërmon  era e mirë e manushaqeve që nuk 
duken, por që janë atje poshtë, sikundër e thotë 
edhe kënga e bukur arbëreshe: “Oj manushaqe në 
dushkut vjuar, më vjen aduri ture shkuar”.

Ejani me mua, lexues të nderuar, në 
këtë “udhëtim” imagjinar, duke shkuar në të 
63-shkallët e kësaj ngrehine poetike, modeste e 
të përvujtë në dukje, por jo  pa merita e prurje 
të vlerësueshme. Le t’i përkëdhelim së bashku 
disa prej krijimeve të këtij albumi, ju siguroj se 
do të gjeni aty një tufë manushaqesh erëmira e 
fjalëbukura, të cilat do t’i bënin nder përfshirjes 
në çdo antologji të poezisë bashkëkohore, si 
dhe, në mos tjetër, si lëndë për t’u përzgjedhur 
në tekstet e leximit e të gjuhës shqipe, si dhe  si 
njëri prej librave të këshillueshëm për shkollarët, 
në vend shumë prej atyre botimeve me të cilat ua 
thartojnë trutë shkollarëve, duke i detyruar edhe 
t’i blejnë si lexime jashtë klase.

Madje, sidomos kur kemi edhe njohjen e 
përvojës së pamirë të përfshirjes në tekstet 
shkollore  e në listën e librave të këshilluar për t’u 
blerë nga nxënësit të gjithfarë përmbledhjesh  me 
pseudopoezi, që nuk kanë vlera as në përmbajtje, 
as në formë, shpesh edhe me gabime të pafalshme 
e shkelje të normave të drejtshkrimit, natyrshëm 
të vjen në buzë edhe kritika e qortimi i rreptë  
ndaj atyre që e kanë në dorë  miratimin e teksteve 
shkollore dhe të librave të rekomandueshëm për 
shkollarët. Pse nuk përfshijnë në ato lista edhe 
vëllimet me poezi të mirë, që kanë edhe lajm 
poetik të këndshëm, po edhe formë artistike e 
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hijeshi ligjërimore, sikundër është, ndër të tjerë, 
edhe ky vëllim me poezi i Shpresa Kapisyzit. 

Libri është shkruar thjeshtë, po edhe është 
krahishtuar po ashtu, pa ndonjë ndarje “të prerë” 
tematike. Aty janë përfshirë 63 vjersha, aq sa 
është numri i viteve të autores dhe, nëpërmjet 
asaj tube poezish na vjen, në një farë mënyre, 
krejt palca  e mëtimeve, përjetimeve (natyrisht 
edhe e pësimeve), gëzimeve e krejt jeta e një vajze 
shqiptare, të lindur në qytetin e Shkodrës, por të 
rritur në Lezhë e të formuar si intelektuale në 
Tiranë, ku edhe do të jetonte e do të bëhej nënë 
e, më vonë, me gëzim të papërshkrueshëm, edhe 
gjyshe. Ashtu si edhe gati të gjithë poetët e tjerë, 
edhe Shpresa nuk rri pa i përmendur vendet e 
saj më të dashura, si lagjen “Dërgut” të Shkodrës, 
ku ka lindur, pa harruar as qershinë në skaj të 
oborrit, që i zgjon aq shumë kujtime të moshës së 
njomë; sikundër do të  sjellë edhe emërvendet e 
shtegtimeve të saj në disa vende të Evropës, duke 
na shpënë herë në brigjet e Senës e në qytetin e 
qyteteve, në Paris, herë në brigjet e lumit Neva 
e në Sankt Peterburgun e “netëve të bardha”, 
gjithmonë edhe duke shtënë në vargje “gjurmët 
e njohjes së mirë të letërsisë ruse e të autorëve 
të shquar të saj, si Dostojevski, Gogoli, Pushkini, 
Esenini  etj.

Një nga qasjet  më të bukura e më të 
pëlqyeshme në poezitë e Sh.Kapisyzit është lidhja 
e saj me natyrën, vjershat që sjellin panorama e 
peizazhe aq të bukura, sa të duket sikur autorja, 
duke qenë e rritur në Lezhë, sikur  ka dashur 
të matet e t’i bëjë konkurrencë peizazhistit të 
shquar lezhjan Pashk Përvathi. E tillë, mendojmë, 
është poezia “Akuarel” ( f.26) Po të tilla janë edhe 
disa poezi të tjera, si “Një re”( f.30), “U zhytën 
qiejt” ( f.47), “Shpërthyen jargavanët”( f.67).

Autorja, mesa duket, i është qasur vjershës 
së shkurtër, ndonjëherë edhe  aq fjalëpakë e të 
përkorë, sa të duket sikur ia përton të zgjatet, 
edhe kur ajo që  na thotë  është shumë e bukur 
dhe tërheqëse. Si duket, asaj ia ka ënda të ndikojë 
më shumë me nëntekstin, sepse synon ta vërë 
lexuesin në mendime dhe të shkojë vetë ai, me 
mendjen e shpirtin e tij, atje ku autorja vetëm sa 
e ka përudhur, pa ia zbuluar gjithçka. Arma e saj 
e dashur është gjuha e thjeshtë, gjuha e zotëruar 
mirë, gjuha që mbështetet në njohjen e mirë të 
shqipes e të leksikut deri edhe krahinor, kur ia 
kërkojnë nevojat shprehëse, por kurdoherë  duke 
pasur si “kalë beteje” metaforën dhe krahasimet 
e vetvetishme e shumë funksionale, natyrisht 
edhe të freskëta e pa përsëritje e “ripërtypje” 
reminishencash. Ja, disa prej tyre: “u kërrus 
gardhi i ditëve të mija” ( f.5),”Pylli dremit nën 
dantella mjegullash” ( f.7), “Abazhuri kotet si 
maçok në mesnatë” (17), “U zhytën qiejt në 
ujra” ( f.47), “Nuse të bardha, pemët e kumbullës, 
vallëzojnë kodrave, veshur me kith”( f.48.)”U 
mvrejt fytyra  e qiellit” ( f.70) etj.

Poetja shkon kryesisht në hullinë e traditës 
së poezisë bashkëkohore shqiptare, mbase edhe  
tradicionale, por nuk u trembet edhe sprovave 
të vjershërisë së shkurtër, ndonjëherë edhe krejt 
të shkurtër e me ide të ngjeshura, që duken si 
ungaretiane.  P.sh. poezia “Fati” ( f.6) vetëm prej 
tre rreshtash, që kanë gjithsej trembëdhjetë fjalë 
(“Në një shteg të kithët ndesha fatin, i zgjata dorën. 
Nxitonte për diku...”),  e cila ka gati plotësisht 
përmasat e shkurtësinë e poezisë së mirënjohur 
të Ungaretit: “M’illumino d’immensitá”. Dhe, të 
tilla, në album, janë edhe “Poetët vdiqën” ( f.20), 
“Një re” ( f.30), “Etyd” ( f.35), “U zhytën qiejt”( f.47) 
dhe ndonjë tjetër.

Poezi të reja të Shpresa Kapisyzit  

Shpresa Kapisyzi është krijuese që nuk 
lakmon as zhurmën, as ceremonitë përuruese 
të librave të saj. Por shkruan, pak nga pak dhe, 
para se t’i botojë,  ua jep për t’i lexuar vetëm një 
rrethi  miqësor të hershëm, kryesisht nga Lezha, 
sepse atje është rritur dhe atje i ka njohur edhe 
disa nga koleget e kolegët krijues, si Preç Zogajn, 
Rudolf Markun etj. Gjatë verës, kur rrimë në Bar 
“Diamma” dhe kur shihemi për kafe në Tiranë, 
Shpresa ua tregon edhe Leonorës sime e Sonia 
Vilës  disa prej krijimeve të saj të mëvonshme, 
që nuk i ka botuar ende, por që janë tërheqëse 
si qershitë e shenjura në degë. I lexova dhe unë, 
janë tamam ashtu si e thotë kënga popullore 
për shegën e bukur që ka nisur të shenjet apo 
si qershitë që skuqen në degë e janë aq të 

lakmueshme. Në pritje që t’i botojë  së afërmi, 
me lejen e saj, po i përfshij si “vlerë të shtuar”të 
shkrimit tim të para pesë viteve, i bindur se do 
t’u pëlqejnë lexuesve, po edhe pse më nxitën të 
ndërmarr një  rikundrim të prurjeve e prirjeve të 
kësaj poeteshe, vjershat e së cilës, ashtu si e kam 
thënë edhe  më parë, me fjalët, metaforat dhe 
përftimet e këndshme e origjinale, të kujtojnë 
atë vargun e këngës arbëreshe “oj manushaqe 
ndë dushkut vjuar, më vjen aduri duke shkuar”.  
Po, vjershat e Shpresa  Kapisyzit janë pikërisht 
si manushaqet e vogla, rrëzë dushkut e rrëzë 
gardheve dhe, së andejmi, lëshojnë aromën e 
tyre më të këndshme e më të veçantë se të gjitha 
lulet e tjera.

Kur burrat flenë
malet mendueshëm
marrin frymë
nën dritën blu 
të hapit të lehtë
të ditës që vjen.

E në sa gratë,
Si fëmijë në gjumë qeshin,
dhe në lëndina të lulëzuara 
ëndrrat i kthejnë...

Gjithçka hesht
Në agun që sapo feks.
E unë përhumbur,
Rri e dëgjoj...

Për këtë vjershë, njëra nga shoqet që sapo e 
kishte lexuar,  i shkruan:“Shpresa sjell vargje aq 
të ndjera...unë sikur jam aty brenda...Dy periudha 
njerëzore: Njëra, e çartur në fluturim,që zemra 
sikur të del vendit nga një ndjenjë e paprovuar....
por që aq shpesh e kërkojmë sot me mendje dhe 
e gjejmë të strehuar diku larg, larg...Dhe tjetra, 
një dhembshuri, një zogstrukur dashurie tjetër, 
një dhimbje e shqetësim në zemër, me kërkesën 
e vetme të të qenit mirë të njeriut të jetës...Dhe 
sa emocionuese njëkohesisht! Në 10 vargje është 
sintetizuar një metamorfozë adrenaline e asaj 
rinisë sonë të bukur, që fluturoi shpejt, dhe 
moshës që jetojmë sot e që , gjithsesi, ndonëse 
ka dridhjen e përçdocasti të zemrës, merakun në 
detaj, është përsëri e bukur...ndoshta edhe më 
e bukur....Je talent..Të admiroj dhe të dua fort...” 
(Sonia Vila)

Është një grua...

Është një grua
Që më hyn në ëndrra s’di se si...
Nuk arrij t’i shoh fytyrën
veç siluetën që dridhshëm
si gjethe në erë përkëdhelet
e zhduket diku në errësirë...

Si breshër i pranverës
gjithë kopshtin në lulëzim 
brenda meje në çast shkatërron,
rrëzon lulet e bardha të kumbullës,
mbi gëmushat kapriçoze
mbi barin që ndër qerpikë,
si margaritarë i mbesin lot...

Në ag e tronditur 
Të shoh në sy...
Ajo grua që më hyn në ëndrra
Që më shkatërron kopshtin,
Më rrëzon lulet e kumbullës
Mos vjen tek ti?!

A e shikoni, lexues të nderuar, sa ndjenjë të 
bukur, sa bukuri shpirtërore ka në vargjet e kësaj 
vjershe?

Mua më pëlqeu dhe, ashtu “kambadoras” 
sikundër thonë gjahtarët, kur shtien mbi ndonjë 
shpend që u del përpara papritur, i kam shkruar 
Shpresës:

Ah, moj Shpresa,
Isha duke gjetur vendin se ku i takon ta 

përmend dukurinë etnolinguistike të “emni në 
vesh” për të cilin jo vetëm do të citoj, po edhe pres 
të ma shkruash pak më gjatë e gjerë, sepse është 
me interes e vlerë shkencore, kur…më dergon 
Sonia poezinë që nis me fjalët: “Është një grua…”

E lexova me një frymë dhe gjeta në të vargje 
ndjenjanjomëse e që të kujtojnë lulet e verdha të 
pemëve që era e vjeshtës së parë i merr me vete 
dhe duket sikur me gjuhën fishkëllyese u thotë 
“ejani, ejani me mua, kushedi se ku ju shpie!”

Sa e bukur kjo vjershë, sa penetruese në 
mendim e në ndjesi, gjë që rrallë, përherë e më 
rrallë na i kap syri në vëllimet që i përurojnë me 
fjalime përpallëse e me kokteje të shtrenjta…

Por Ti, ish-studentja ime e mirë dhe që 
poezinë e ke “krejt prej zemret”, mos resht së 
shkruari kësodore, se vargjet e fjalët i ke ende 
të njoma. Po, po, ndjeva një ndjesi të këndshme, 
të ngjashme me shijen e djathit të njomë apo të 
shkumës së qumështit të sapo mjelë, që e lëpija 
me gisht në vedrën plot me tamël lopet kur isha 
i vogël.

Shkruaj, pra, shkruaj e kënaqu Ti vetë, po i 
kënaq edhe lexuesit.

Buzëmbrëmje të këndshme e darkë të 
këndshme bashkë me Esatin, burrin tënd që e 
cilësoj si thonë shkodrançe “djalë zotni”.

Por, edhe për atë shkruaje ndonjë këso 
poezish që t’ia zbulosh “rgjãtet” që i ka në gji.

Por, ajo vjershë, ut video ( si thoshin latinët 
e urtë) ka edhe nëntekste e kthina të tjera 
komentesh, se edhe Nora, jo vetëm e rilexoi me 
ëndje, po edhe theksoi se poezia e vërtetë është 
ajo që ngjason me ajsbergun. Pjesa që lexohet 
qëndron mbi atë që ka poshtë: 

Të lumtë, pra!”
Dhe, ja, mbas ca kohësh, na vjen edhe një 

vjershë ku Shpresa, tashmë jo vetëm grua, 
po edhe gjyshe e zonjë në kohë pensioni, pa e 
përmednur me emër, i rreshton aq këndshëm 
ndjenjat e gruas tipike për burrin tashmë jo të 
ri, por gjithsesi aq të shtrenjtë e të rëndësishëm:

Dikur, fort më rrihte zemra
Tani më rri mendja...
Kujdes, mbështillu mirë me shall
Kujdes kur zbret shkallët
A i pive ilaçet!

Në parvazin e dritares
Mbështetur, pres të kthehesh
Aty më rri mendja.
Tek të dalloj nga larg...

Rreh fort, s’përmbahet zemra!

Dhe, për ta mbyllur, ja dhe “qershia mbi 
tortë”, le ta lexojmë së bashku, lexues të nderuar, 
jam i bindur se do të me jepni të drejtë: është nga 
poezitë më të bukura, që mund ta shkruajë vetëm 
dora e një gruaje. 

Një grua e bukur kaloi...

Një grua e bukur kaloi në rrugë
E ti kokën andej ktheve.
Një degë e lulëzuar u thye brenda meje,
Si nga peshë e borës
Në këtë ditë plot diell.

Vrikas i turbulluar më pe në sy
Me pafajsinë e një fëmije,
Ç›të bëja unë me lulet që binin
Nga dega e thyer brenda meje?!

Si përmbyllje: Poezia bën mirë.E tillë 
është pa dyshim edhe poezia fjalëpakët dhe 
jo e zhurmshme e Shpresa Kapisyzit, e cila si 
“kalë beteje”ka metaforat origjinale dhe të 
vetvetishme, shoqëruar dhe me tëhollime e 
përimtime të kuptimit leksikor e të vlerave 
stilistike të fjalëve,duke iu qasur krejt natyrshëm 
edhe një dysorësie formash ku, pa asnjë “pozë” 
dialektmbrojtëse, por thjesht për volinë që i 
japin vjershërisë së saj disa fjalë me kuptim 
të njëjtë me leksemat normative,  por me një 
“valencë” më tepër në thurimën poetike, u bën 
vend dhe prej tyre poezia e saj vetëm fiton. 
P.sh.”Në ujërat e Bunës/digjen perëndimet,/
digjen pa fund.”( f.41) ”Nga tmerri verbohet 
hëna,/në mijëra copa/qafën thyen në Senë./
Rrënqethet sheshi Konkord,/Shans Elize”.
( f.34) ”U kërrus gardhi i ditëve të mija” ( f.5) 
“Pranë lumit të ditëve të mija,/mendueshëm 
numëroj,/ gjashtëdhjetë e tre rrathë/të një druri 
të sapoprerë.” ( f.22) “Nësa stina vjen me gjuhën 
e lulimit, e me puthje petalesh më mbështjell” 
( f.22) “...Padurimi si meteor/dritëson në rrugën 
e bardhë.””Kacavirrej sharmasheku, trëndafilat/
në gardhin e kërrusur si plak...”( f.72), “Dallgë 
delfinësh furishëm shpërthenin...”( f.75) etj.

Sado që e thukët e jo fjalëshumë, poezia e 
Shpresa Kapisyzit, në tërësinë e saj, lë shteg edhe 
për t’i parë jo vetëm prurjet, po edhe prirjet e 
reja të fjalëkrijimit e të pëlqyeshmërisë së disa 
tipeve fjalëformuese e të prejardhjes kuptimore, 
të ndryshuar nga trysnia e kërkesave për stilema 
të reja, mundësisht të panjohura më parë. Të tilla 
janë, ashtu si dhe te krijues të tjerë bashkëkohës, 
mbiemrat e  formuar nga emra objektesh me 
prapashtesën-të, si i ylltë (Tash  qiellit kërkoj të 
ylltën time, f.67); e përralltë (E bardha , e përrallta 
shtëpi...f.73); ndajfoljet me prapashtesën-as edhe 
për raste dukshëm të rralla e jo të përdorimit 
të zakonshëm, si: heshtas (Diçka vdes brenda 
meje,/shuhet heshtas, pa zë, f.22); vrikas (...me 
shumë lumenj,/që vrikas,/si kuaj të hazdisur,/
dalin grykash...f.38); fjalët e përbëra që kanë si 
pjesë të parë fjalën gjysmë (gjysmëterr, f.37); 
prag (pragmuzg, f.57, pragdimër, f.65); fjalët e 
përbëra me fund (fundmars), që shkon krahas 
me dendurinë që kanë marrë në këta njëzet 
vjetët e fundit fjalëformimet sipas  fundjavë 
(si kalk nga anglishtja wikend) dhe po shohim 
dendur ( fundvit, fundmuaj);  ndajfoljet e krijuara 
me prapashtesën -shëm (marramendshëm: 
Marramendshëm,/g jithë etje shiu vjen, f.53). 
Edhe në poezitë e Shpresa Kapisyzit, ashtu si gati 
gjithandej në vjerëshërinë e sotme, buthëtohet 
sadopak, po këndshëm, prirja për t’u bërë vend 
fjalëve të përbëra të tipit gjinjëshpërthyer 
( f.35), qielli gushëpëllumb (f.19).Po ashtu 
duket anësimi apo ëndja e poetes për fjalët 
onomatopeike,qofshin të njohura, qoftë edhe 
të sajuara prej saj, si: krikrima e bulkthit 
(“Krikrima e bulkthit më sillte muzgun, qiellin 
gushëpëllumb”,f 19); frushullima (“Në garë me 
erërat,/që vinin nga larg/me frushullima pyjesh,/
me zhaurimën e dallgëve/që shuheshin në 
breg/e më përkëdhelnin miqësisht.”f.24).

Rileximi i poezive të Shpresa Kapisyzit dhe 
redaktimi e gatitja për shtyp e këtij shkrimi, 
që do të jetë pjesë e librit tim më të ri, më solli 
kënaqësi dhe ma ka anda ta ndaj me të gjithë 
miqtë e dashamirët e mi këtë kundrim vlerësues 
të merituar.

Tiranë, 23 dhjetor, 2022
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Po ta shihje me vëmendje, pasqyra 
jonë e madhe, e kthjellët si pika e 

lotit, llamburiste nga shkëlqimi i dritës 
në fytyrat tona. Ajri i rimtë që e qarkonte, 
mrekullohej nga harmonia e përsosur që 
mbretëronte në atë hapësirë të lëmuar. 
Aty barisnin këmbëzbathur, krejt të 
trëndafiluara ëndrra, lot, melankoli, si 
dhe një varg i vetëm poetik që shpaloste 
ndjesitë më të ëmbla dhe përbetimet më 
tragjike të botës. Pasqyra herë merrte 
ngjyrën e emocioneve tona, të ngjashme 
me ato zhumbricat që shpërthejnë 
pranverave buzë lumenjve dhe herë 
tjetër gurgullonte nga të qeshurat tona, 
të kthjellëta si zëri kristalor i një fëmije 
që për herë të parë thërret: “mëmë!” 
Symbyllazi ne pastaj mbanim vesh si 
tingëllonin kambanëzat magjike të 
përrallave e gjëzave të fëmijërisë dhe sesi 
ia behnin kujtimet tona njësoj me ato 
rrezet bredharake mbi ujë. Kështu qielli 
i jetëve tona popullohej me diej e hëna 
imcake që lindnin e nuk perëndonin. 
Lemerisht e hirshme bëhej pasqyra kur 
në mënyrë të befasishme përftonte trajtën 
e fjalëve që i murmurisnim ne njëri-tjetrit 
kur ishim në prag të dashurisë. 

Ndërkaq mua më vjen ndër mend që 
kur shihje pasqyrën ti ishe i ngazëlluar 
dhe shqiptoje në mënyrë të ngadalshme: 
“Është ag që kridhet, pemishte që lulëzon 
në çdo stinë, vogëlushe që shermasheku 
ia ka lidhur kurorë mbi leshra gjethnajën 
e vet”. Duke dashur të imitoja ty, unë 
përkëdhelja njëherë dorën tënde si të ishte 
pëllumbth që hap krahët për fluturim 
dhe shtoja: “Është kohë plot brengë, 
hënë mëngjesore që rrëshqet si trishtim, 
maskë e vdekjes me qerpik të gjallë.” Pas 
kësaj, shpirti ynë transformohej në diçka 
që nuk shprehet me fjalë, gëzim i përzier 
me hidhërim, roman i zemrës, iluzion, 
e vetmja e vërtetë e jetës. Ti bëheshe 
shigjetë, unë mjegull që e shtyn era. Dhe 
shfaqeshin mes nesh fantazma pothuajse 
shekullore që kuvendonin. Ishte një 
gjendje marrëzie ku dëgjohej fjala e parë 
e botës. Doemos ishte edhe shenjtërim. 

Në gjirin e saj të mermertë pasqyra 
ruante ca reflekse alle që kishin të 
bënin me dashurinë tonë dhe që ishin 
të kuptueshme vetëm për sytë tanë. Bie 
fjala: klithjet tona të dëlira (tamam të 
marrosura për atë që na shihte), ndërsa 
ecnim nën një shi maji që rigonte dhe 
nderej në hapësirë si pluhur i argjendtë 
apo si avull i praruar; ecjen tonë romantike 
kur u ngjitëm në një majë të lartë dhe 
kundronim sa të veckël dukeshin njerëzit 
dhe sendet poshtë [Demokriti në Antikitet 
pati hipur në kodrat e Athinës që ndodhet 
jo larg nesh dhe qe shqyer së qeshuri 
me vogëlsinë e njerëzve që nxitonin për 
kotësira dhe ata (njerëzit), si ta miratonin 
pa e ditur cilësimin që u bëhej, thoshin 
se kish shkalluar Demokriti]; ëndërritjet 
e një dite me borë kur ngarendnin nëpër 
pyll si dy hyjni të dehura, ngaqë kishim 
pirë shumë bardhësi; kërkimin tonë 
të paepur, gati të mynxyrshëm për një 
kopsht të fshehtë si ai i Hesperideve, pa 
shtigje (në mos më gënjeftë zemra ne 
donim të vendosnim aty lumturinë tonë, 
se me siguri kishim ndonjë parandjenjë të 
ligë); heshtjen tonë të mrekulluar përfund 
një muzgu plot yj, plot këngë bulkthi e 
ndriçime xixëllonjash. Ne ishim të harruar 
si dy objekte të universit, pa jashtësi, por 
me brendësi korali e të transfiguruar në 
Venera dhe Adonisi...

Ana e majtë e pasqyrës ishte mbushur 
me kujtime puthjesh të ndërprera, me 
keqkuptime, zënka, mëri, me ëndrra të 
grisura që i patëm arnuar përsosmërisht, 
me iluzione të copëtuara që megjithëse 
kishim bërë përpjekje për t’i ngjitur, drita 

Pasqyrëza
 dhe trëndafili 

Tregim nga Feride Papleka

“Trëndafili nuk ka përse
Ai lulëzon sepse lulëzon.”

Angelus Silesius

i vinte në dukje. Dhe po të qëndroje në 
atë krah, në mënyrë fantazmagorike ajo 
shfaqte edhe gjurmët e përqafimeve 
të stuhishme që vinin pas ca çasteve të 
brishta e trazuese, shoqëruar me ankthin 
e tmerrshëm se mos e humbnim njëri-
tjetrin. Herë pas here aty zgjoheshin si 
nga një gjumë i rëndë edhe ca grimca 
kohe të ngjizura me profeci pavdekësie. 
Jo rrallë nga këndi me dritëhije dhe paksa 
i errët i saj, se kjo gjë varej prej pozicionit, 
ndihej një zhurmërimë tepër melodike e 
fletëve të një fjalori eterik që e përdornim 
të dy njëkohësisht. Në kësi rastesh nuk e 
di se çfarë i dritësonte zemrat tona, sepse 
një gëzim qiellor na ngrinte lart si dy 
engjëj e na përkundte ëmbëlsisht, gjersa 
arratiseshim në ca meditime të holla e 
shumë të ndërlikuara për qenien dhe 
mosqenien, për arsyen dhe mosarsyen, 
për realitetin dhe mbirealitetin, për 
dashurinë dhe mosdashurinë e shumë 
e shumë të tjera si këto. Gjithsesi nga 
sytë tanë derdhej një lloj brishtësie që na 
bënte më të mençur e na zbriste në brigjet 
e një të ardhmeje që gjithnjë vjen me të 
papritura. 

Në të djathtë ajo ruante ca sende që 
ylli i Fatit i pajis vazhdimisht me rini si: 
Fragmente nga Herakliti, Komedia hyjnore 
nga Dante, Ëndrra e një nate vere, nga 
Shekspir, hija e dy kokave gjeometrike 
të pikturës Dueti nga Georges Braque; 
ca tinguj orkestralë të operës Orfeu dhe 
Euridika nga Glück; dritësimi i një fotoje të 
skulpturës Puthja nga Rodin, e riprodhuar 
pastër, si një gjeth i larë; një çift nudo në 
mermer, i zvogëluar sa madhësia e dorës, 

skulpturë e një artisti shqiptar që s’është 
më e që bëjnë sikur e harrojnë; një profil 
i pikturës Mosha e pafajësisë nga Yoshua 
Reynolds, që ti thoshe se kur qeshë e vogël 
(më kishe parë në një foto), unë ngjaja si 
djallushkë me atë çupëzën që qëndron e 
guximshme në mes të natyrës kërcënuese, 
poshtë një qielli sterrë të zi, gati për 
furtunë (në të vërtetë është pafajësia e saj 
që duket si guxim). Ti shtoje se kureshtia 
dhe hutimi i saj bukuranë, lënë shkas për 
të shpjeguar se njeriu është edhe preja, 
por ai është domosdo lulja më e vyer e 
gjithësisë. 

Nuk mungonte aty edhe pasqyrimi i 
një faqeje të bardhë, ku shquheshin me 
shkronja të blerta, të stilizuara, titujt e disa 
librave që na u deshën kur hartuam një 
pyetësor, si: Ngjitja në Parajsë, nga poema 
“Mahabharata” në sanskritisht; Thesaret e 
mistereve, në gjuhën avestike, ku ilustrohet 
edhe ideja e legjendave të moçme kelte 
dhe arabe se dashuria e vërtetë realizohet 
me vdekje; Gazele, në persishten e lashtë, 
kur nuk ishte e përzier me arabizma; Le 
roman de la Rose, tekst alegorik në një 
frëngjishte mesjetare, filluar më 1236 
dhe mbaruar më 1280 me dy autorësi, 
si rrjedhojë edhe me dykuptimësi: pjesa 
e parë flet për artin e të dashuruarit në 
stilin ovidian dhe pjesa e dytë, e cila ka 
edhe ngjyrime antifeministe, flet për artin 
e të mosdashuruarit, se arsyeja dhe natyra 
i kundërvihen dashurisë. 

Me kalimin e kohës pasqyra kishte 
zhvilluar edhe një pamje filmike të 
disa çasteve të dashurisë sonë. Ishte 
tamam si mirazh në një qiell pranveror 

ku shkëlqente pareshtur Bota e Ideve të 
Platonit. Në muzgun e majit ne shpesh 
ndiqnim me sy yllthin që vraponte drejt 
Veriut e derdhte aq kaltri, sa pangjyrësia 
s’mund të gjente kurrë vend mbi tokë. Dhe 
ngjarje të tilla pasqyroheshin si vegim. 
Hovet e shpirtit tonë vinin të spërkatura 
me galdim si të ishin perandori diellore 
që shndritnin errësirën. Intuita e çastit 
e vishte botën me metafizikë. Nuk 
mungonte aty parafytyrimi ynë për sferat 
qiellore që muzikonin netët kozmike. 
Pamja filmike na kujtonte edhe rastin 
kur njëherë ne shkuam larg, shumë larg, 
jashtë qytetit dhe mrekullisht dalluam 
konstelacionin Orion, me rrjetën e 
ndritshme, të quajtur shpata e Orionit, 
formuar nga tre yj njëri pas tjetrit që 
lëshonin një dritë ngjyrëmjaltë si të ishin 
kredhur në një ëndërr të përjetshme. 
Duke u kthyer, na patën rënë mbi supe 
ca lule jargavani që kushedi nga i kishte 
prurë flladi i mbrëmjes. Me aromën e tyre 
të këndshme mbi supe patëm ecur edhe 
pak, se mos dëgjonim nimfën Eko, e cila 
humbi zërin në male... 

Në krye të pasqyrës ruhej edhe një 
hartëz e moçme dhe një çast yni kur 
ngjyrosnim territoret ku kish jetuar fisi 
Alban. Mbaj mend se ne e ndërtonim 
në imagjinatë të madhërishëm si 
Jeruzalemi qiellor i shën Gjonit, qytetin 
e Albanëve apo siç quhej Albanopolis. 
Një gravurë jepte Jasonin dhe Bashkën 
e artë. Një tjetër jepte Sfinksin egjiptian 
dhe perënditë e tmerrshme nordike. 
Legjenda për themelimin e Romës nga 
Romuli recitohej dhe përsëritej. Edhe 
parafytyrimi ynë për Olimpin dhe luftën 
e perëndive greke për mospajtimet ndaj 
kthimit të Odiseut në Itakë ishin aty. Aty 
ishte edhe një episod i Odiseut që kthehej 
në Itakë duke mposhtur stuhitë e detit, 
por perëndesha Athina që e ndihmonte 
nuk dukej. Të gjitha këto ishin në gravura 
të njëpasnjëshme, disi të vogla. Kurse një 
gravurë mesatare jepte shën Jeronimin 
duke përkthyer Biblën. Ndërkohë që një 
gravurë e madhe tregonte princin Gjergj 
mbi kalë ose Skënderbeun, ashtu si quhet 
në analet e shekullit XV. Po ashtu në 
gravurë ishin edhe tre vëllezërit Frashëri, 
krenarë, të menduar, të pikëlluar...Ishte 
Ismail Qemali me një buzëqeshje të 
dykuptimtë. Pastaj ishte Harta e cunguar 
e Shqipërisë. Flamuri... 

Pasqyra na dhuronte vegime 
dhe mendime për gjithçka që është 
e padukshme. Prandaj, ne shihnim 
mendimin që mendon, siç thotë Gaston 
Bachelard-i, sepse njeriu për të është zjarr, 
simbol i formësimit të dëshirës. Kohëve 
të fundit na akullonte poetika tragjike 
e ngjyrave të pasqyrës, që shpërndante 
nëpër horizont jehonën e kobshme 
sarvam duhkham, që do të thotë: gjithçka 
është dhimbje.

Natyrisht, pasqyra e madhe kërciste 
nga pesha e mallit, dashurisë dhe brengave 
që nxinte brenda, por nuk thyhej, ishte e 
lumtur. Dhe, e pabesueshme, ajo kishte 
sajuar sipas substancës së saj pasqyrishte 
një këngë të panjohur, të paimitueshme. 
Kur ti deshe të futje aty edhe refleksin e 
një pasqyrëze që më përkiste veç mua 
e që e mbaja me vete ngado që shkoja 
përplot me siluetën tënde si dhe me një 
trëndafil - trëndafil shprese që ma pate 
dhuruar dikur - atë çast pasqyra e madhe 
plasi dhe u bë copë e thërrime. Nga ciflat 
e saj argjendore u çlirua një frymë aq e 
trishtuar, sa zemrat tona pikuan gjak dhe 
shpirtrat tanë duke u lëkundur fort, u 
vithisën poshtë, në humnerë, si dy qenie 
mitike pa jetë. Në thellësi të dashurisë 
sonë nisi të frynte tufani i rëndë i vdekjes.

2001 
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Dielli ngrohte me teka, dhe mua më 
dukej sikur ai tallej me ne. Apo, më 

mirë, me vizitën tonë. Jo, jo. Dielli, me 
gjasë, tallej me pohimin e Valkës, se këtu 
vinte për herë të parë dhe me ofshamën e 
saj: - Çfarë panairi barkash! Lumi i Burimit 
të Harmonisë, që prej kohësh është 
zgjeruar e thelluar me ekskavatorë të 
mëdhenj, për t’u lidhur me liqenin, dukej 
fare i ngushtë për t’u bërë shtrojerë e 
morisë së barkave, motoskafëve, anijeve të 
vogla dhe e ndonjë jahti të rrallë. Ky lumë, 
sa keq, më shumë i ngjante një varreze 
barkash. Mbase edhe mund t’i ngjante 
një parkingu të madh barkash. Mund të 
ishte edhe muze barkash, por edhe Valka, 
mund të ketë të drejtë që e pagëzoi: panair 
barkash. Ajo që i ra Valkës në sy, me të 
shkelur bregun e lumit, ishte mungesa e 
barkave me vela. Jo që s’kishte fare, por 
asaj i pëlqenin aq shumë, sa donte që ato 
të dominonin në parkun e barkave, mosha 
e të cilave ishte aq e larmishme. Ca ishin 
të reja, si Valka, ca me moshë të madhe, 
si puna ime. Por lexohej fare qartë se ato 
nuk bënin as përpjekjen më të vogël për 
t’i fshehur vitet. Kishte barka që notonin 
mbi ujë, kishte nga to me bashin në breg, 
e ca të tjera, me barkun plot ujë, thuajse 
po preknin fundin e lumit. Kishte barka 
me dërrasa dalë boje, gati të kalbura, por 
kishte dhe barka që me pak riparime, 
bëheshin të gjalla për t’u përballur me 
dallgët e liqenit, duke e gëzuar të zotin 
e tyre për shtyrë zëvendësimin edhe për 
ndonjë vit. Po kishte edhe barka që sapo 
kishin prekur sipërfaqen e ujit.  Valkën e 
goditi edhe një fakt tjetër: numri i madh i 
barkave të braktisura.

- Gjynah!, - tha ajo. Sa keq ta shohësh 
në këtë gjendje barkën, e cila ka bërë aq 
beteja me dallgët e gjolit; ka mbajtur me 
bukë familje peshkatarësh, ka përjetuar 
aq urime e përgëzime nga të rinjtë e 
dashuruar, e tani rri e shtrirë si e sëmura 
prej tuberkulozi. Sa keq!

Nuk e kuptova nëse Valka m’u 
drejtua mua, apo ishte një monolog i saj 
i brendshëm që shprehte keqardhjen e 
saj të sinqertë. Valka është një piktore e 
re, me shumë talent, me shumë hijeshi, 
por edhe me shumë ndjesi. Për ta lexuar 
shqetësimin në fytyrën e saj, nuk ishte 
vështirë.

- Nga ky fat nuk iket, - shtova unë.
- E di, e di, por le të shtyjë, - u përgjigj 

ajo.
Barkat, këto të braktisurat, ishin 

pajtuar me fatin e tyre, dhe nuk çanin 
kokën se ç’ndodh përreth. Bile ato silleshin 
mospërfillëse edhe ndaj krekosjeve të disa 
motoskafëve që ua prishnin qetësinë duke 
përplasur valë barqeve të tyre, gjysmë të 
kalbur.  

- Po këto barkat me vela, ku janë 
fshehur?- pyeti Valka. Njëherë gati jam 
mbytur. Vajtëm shumë thellë, e na zuri 
një erë e fortë. Barka u përmbys, por falë 
Zotit që dija not, thuaj... E kam fjalën për 
ato të braktisurat.

- Të mirat, të bukura, janë të rralla. Si 
puna jote! 

Ajo bëri sikur dëgjoi një kompliment 
të radhës, që meshkujt e japin pa yjem. 
Kështu kisha kujtuar unë, se ajo, pas dy 
tri hapash, më kapi përdore, duke ma 
shtrënguar fort..  

Dhe, deri sa shëtisnim, herë kapur 
për dore, e herë duart shkuar belit, 
pulëbardhat thuajse fluturonin mbi 
kokat tona. Mua m’u bë sikur erdhën të 
na përshëndesin, apo të na përgëzojnë. 
Fare nuk më binte ndërmend se ato edhe 
mund të na xhelozonin. Unë nuk e kuptoj 
gjuhën e tyre, por Valka po. Unë e kuptoj 
gjuhën e barkave.

- E di ç’thonë pulëbardhat?, më pyeti 
Valka.

- Ku ta di unë!, i thash. Unë mezi të 
kuptoj ty, e lëre më ato.

Dhe Valka, në vend se të më përgjigjet 
për gjuhën e pulëbardhave, që unë 
desha ta lidhte me dashurinë tonë, ajo 
shpërtheu:

- S’më kuptoke mua?!, bëri ajo, duke 
më lënë të kuptoj se përgjigja ime ishte e 
papritur. Nga pak edhe befasuese. 

- Po, pse moj Valkë, a nuk të mjafton ty 
që unë e kuptoj puthjen tënde?

Ajo u këndell dhe m’i vari duart për qafe. 
Kur unë prisja që këtë gjest ta kurorëzonte 
me një puthje të rrëmbyeshme, siç e ka 
zakon, ajo tërhoqi duart nga dalë dhe më 
hodhi një vështrim gati-gati qortues.

- Nuk jam e sigurt nëse më do 
sinqerisht? Këtë e shqiptoi, të thuash, me 
një seriozitet, që e manifeston vetëm kur 
do të më jap ndonjë mesazh që të bën të 
mendohesh. Pasi u shkëput nga unë, bëri 
ca hapa jo të sigurt para meje, dhe u përkul 
të merrte një degë të thatë, e cila nga era 
e fortë, ose nga mosha e drurit, kishte 
rënë në mes të rrugës. E mori ngadalë 
e me kujdes, si të merrte një krijesë të 
brishtë e të lodhur, të pafuqishme për të 
qëndruar më këmbë. Më bëhej sikur po i 
thoshte se i vinte keq që ishte ndarë nga e 
ëma, nga motrat... Dega ishte e vogël, por 
ajo e mbante me të dyja duart, në shenjë 
respekti ose mëshire. 

Pastaj m’u kthye mua përsëri: 
- Nuk jam e sigurt nëse më do 

sinqerisht!?
Unë nuk dija t’i përgjigjesha, pasi 

këtë frazë, jo që s’e kisha dëgjuar më 
parë, por e kisha dëgjuar aq rrallë, sa 
më dukej i papërfillshëm shqetësimi. 
Pastaj, këtu s’ishte vendi. Ajo më tha 

se i pëlqente shumë lumi dhe shëtitja. 
Dhe barkat, sidomos. Uji, bashkë me 
mjellmat dhe lumi me pulëbardhat e me 
ushtrinë e barkave, që duken si ushtarët 
pas një beteje të ashpër. Ca të gjallë, ca të 
plagosur, ca të vdekur. Njëlloj si gjendja 
e barkave, që secila kishte bërë nga disa 
beteja me valët e liqenit, me erën, me 
shiun, me akullin, me diellin, me njerëzit...

- Më jep një shpjegim, të lutem!, i 
thashë, si i zënë në faj.

Në vend të përgjigjes, ajo hipi në 
një barkë me vela, por që kishte vetëm 
direkun dhe litarët, dhe që prej velave 
kishin mbetur do copa pëlhure pa trajtë 
e pa ngjyrë.. Barka që zgjodhi Valka për t’u 
larguar prej meje, ishte me bashin në breg 
e trupin në ujë. Hipi pa kërkuar ndihmën 
time, duke dashur të më thotë se, ka një 
hatërmbetje. Pasi zuri vend në mes fund 
të barkës, pra që të jetë sa më larg meje, 
mori një copë dërrase, me të cilën filloi 
ta shtynte ujin, gjoja se po rremonte. U 
përkul me gjithë trupin prej selvie mbi 
sipërfaqen e ujit, duke zbuluar qafën e saj 
të gjatë e të bardhë, që mua m’u duk se 
po e shihja për herë të parë. Sa mirë që 
mjellmat ishin larguar, se patjetër që do ta 
xhelozonin. Zhyti si dikur e diku dorën e 
saj të bardhë në detin e zi, por tani dorën 
e ngrohtë në ujin e ftohtë. Unë e ndiqja 
veprimin e saj fare i përhumbur, dhe po 
të mos ishin pikat e ujit të ftohtë, që ajo 
m’i hodhi në fytyrë, kush e di sa do zgjaste 
përfytyrimi. Kur u përmenda, e dëgjova 
përsëritjen e pyetjes, apo mëdyshjes:

- Nuk jam e sigurt nëse më do 
sinqerisht!?

- Më jep një shpjegim, të lutem!
- Sa vonë m’i shpalose bukuritë e 

Atdheut! 

TE BURIMI 
I  HARMONISË

Tregim nga Delvina KërlukuTë dashur miq, poet, 
prozatare, artistë, dashamirës 
të artit dhe letërsisë! 
Klubi i Poezisë në 
bashkëpunim me miqtë e 
poetit Demir Gjergji dhe 
pjesëtarët e familjes së tij, më 
14 janar 2023, në orën 11 në 
Muzeun Historik Kombetar, 
në sallën "Konstandin 
Shpataraku" organizojne një 
takim përkujtimor në nderim 
të jetës dhe veprës së poetit 
në një vjetorin e ndarjes së 
tij nga jeta. Në këtë aktivitet 
të permallshem secili prej 
jush mund të thotë kujtimet 
e tij, do të lexohen poezi nga 
Demiri duke shpresuar të 
shohim më mirë nën dritën e 
tij poetike. 
Jeni të mirëpritur!
Ju shtrëngoj dorën me respekt, 

Izet Duraku!

Një vjetori i 
ndarjes nga 
jeta të poetit 
Demir Gjergji
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rudolf marku 
 NJË NATË
 
 Natyrisht, nuk kishe asnjë plan paraprak,
Se si t’u ikje rojeve të Emigracionit në La Mansh
Me pasaportën tënde  pa vizë. Mjaftonte veç ankthi  jonë,
Që e ndjenim se do të vdisnim pak nga pak, po të mos 
shiheshim atë çast,
Dhe ti- një entangled  neutron-, i pakuptuar mirë dhe nga 
vetë fizikantët,
Erdhe tek unë, në shtratin tim, në mesnatë.
Përkule mbi fytyren time, si mbi një tastjerë pianosh, 
gishtat e gjatë
Për të lozur requiem-in e fundit të jetës tonë të 
përditshme;
E di se do të kthehesh pas, fshehur në një rreze drite,
Ashtu siç erdhe, do ikësh në pafundësi vitesh  larg.
Në ç’shekull u pamë, në ç’muaj, në ç’javë, në ç’ditë?
 
O njerëz, që ende besoni te kalendarët- paganë a 
gregorianë,
Si mund të matet koha kur veç ajo natë,
  zgjati një miljon vite,
E pashënuar në kronikat e vedave  të murgjëve budistë a 
modern,
 
Vetëm për të qënë  edhe një herë së bashku pranë?
 
                                                          

METEOR
 
Çdo ditë të mendoj përherë e më shumë,
Grua që erdhe papritë në jeten time,
Si një meteor që nuk arritën as asteorologët ta 
parashikojnë,
I frikshëm dhe joshës. Nuk di nëse do përplasesh tek unë,
Apo do të ikësh  duke shmangur planetin me një lëvizje 
plot elegancë?
 
Unë vetë ëndrroj përplasjen e meteorit në  tokën tonë të 
ashpër,
Teksa ti, çveshur nga shtërngatat,  do mbulosh gjoksin e 
çveshur me duart e tua të bardha,
Si në një pikturë të bukur në Renesansë!
 
 

 NË KËTË QYTET
 
 
Vij në këtë qytet me rrugë  të  gjeometrisë së padëshifruar
Të vetmisë së njeriut-   rrugë që të çojnë gjithmonë drejt 
kurthit të mbyllur të trishtimit.
Jam një busull që lëviz krahët drejt teje
pa e ditur saktësisht se ku je;
 
Ulem si atëhere kur rrinim bashkë,
I njejti vend. I njënjti ankth nëse nuk do vish.
I njënjti kamarier që veç këtë herë nuk më njeh.
                                                                                     
Derisa pa pritë  dritat priten, errësira mbulon qytetin 
sakaq.
 
O njerëz pa kujtesë- vetë e përzutë dashurinë tonë,
Që do ta mbante ndriçuar këtë qytet dhe njëmijë vite pas!!                                                                                                                                        

 
UDHËTIM
 
Fatorino e pa me dyshim bileten,
Te shkallët e trenit. Megjithat’ më lë të ngjis shkallët,
Dhe të ulem në një vagon pa njerëz. Duke shmangur 
refleksin tim në xhamat e mjergullt,
Shoh peisazhin , pemët, shtëpitë jashtë,
Derisa shfaqen  kuajt në fusha, të qetë e të papërfillshëm
Si Zota të lashtë.
 
Bileta nuk thotë se në cilin stacion do të ndalem,
Sepse asnjë Tren tokësor nuk i arrin stacionet qiellore,
Atje ku kuajt hyjnorë më presin, solemn dhe  kokulur,
Mbështjellë me mantelin perandorak të mjegullës së 
bardhë!
 

 NË AVENJUNË SLOAN
në nderim të Jorgo Seferis
 
Edhe sot kalova në Avenjunë Sloan,
Pranë pllakës që shkruan më gërma të vogla
Se në këtë shtëpi ka jetuar një poet grek;
Kaloj pothuajse çdo ditë në këtë rrugë. Dhe gjithnjë,
Shoh nga dritaret e ulëta se mos të shoh ty,

Rastësisht, si një argonaut të cilin dallgët e detit
Me urdhër të një Poseidoni zemërak e kanë hedhur në 
brigjet e Albionit.
 
Sa fat i keq! Askush nuk të njeh. Kalimtarët as pllakën s’e 
lexojnë,
Nxitojnë me gazetat e tyre drejt stacionit,
Që të kapin lajmet e fundit të bi-bi- si-së.                                                                        
Me frikën e panikshme të vdektarëve se mos bëhën vonë!
 
Sirenat kanë kohë që lexojnë lajmet. Nga ekranet e mëdha
Thonë se njerëzit kurr s’kanë qënë më të  sigurt,
 se  tani, kur askush nuk lexon më poezi !
 
Kalimtarët janë të verbër, askush nuk sheh se si, papritë,
Në Avenjunë Sloan, një karrocë e praruar zbret lehtë nga 
qiejt,
Dhe një Zot tremijë vjeçar, me një mjekërr të bardhë, si 
Kashta e Kumtrit
 ardhur nga Malet e Olympit
Me pyet për adresen tënde, në një gjuhë të kuptueshme 
Perendish!

 NJË TREN QË NUK NDALET
 
Nuk mbaj mënd
Kur hypa për herë të parë në këtë tren,
Që nuk ndalet kurrë në asnjë stacion, në asnjë vend!

 
Ngase është një tren që nuk ndalet kurrë,
Nuk mund ta shohësh  Konduktorin asgjëkund
Askush nuk thotë emra stacionesh , të njohur a të humbur
 
Jashtë shohim stinët që ndrrohen më shpejt se në 
kalendar,
Në një orë  shohim dëborën e Malit të Kilimanxharos
Në orën tjetër na përshendet përtej dritareve  rëra në 
Saharë
 
Ndonjëherë qyteti i lindjes shfaqet si një vegim,
Na bëhet të thërrasim emrat e të njohurve të fëminisë,
Por dhe këtu treni nuk ndalet, të thërrasish nuk ka  kuptim
 
Fëtyra jote prej vajze, siç të pash për herë të fundit
Më shoqëron në të gjitha udhëtimet , që nga ditë e parë
Je brënda a në tren? A mijëra kilometra larg?
 
Ky tren kurr nuk do të ndalet në asnjë vënd,
O vajzë që u deshëm  kur besonim se do ishin si vetë 
Perenditë
Ndoshta pas vdekjes mbi një re të bardhë  do të udhëtojmë 
sërish
 
Më shpejt e më larg se në të gjithë trenat elektronikë!
 
 

NË RRUGËT TËRË PLUHUR
 
Në rrugët tërë pluhur të Tiranës,
Më kot përpiqemi të ringjallim Krishtin e kryqëzuar prapë.
Kemi ardhur nga larg,
Për të qetësuar kujtesen tonë të plagosur që rrjedh gjak.
Jemi ngjitur Golgotës, dhe i kemi pranuar kunorat me 
gjëmba
Dhe fishkëllimta tallëse të fitimtarëve,
Nën urat e Lanës numërojnë fitimet, nën tingujt e 
Hosanave modern,
Një xhaz, blues, hard metal a rock and roll.
Na thonë se Krishti ka vdekur, na thonë se kot presim 
ringjalljen,
Na tregojnë çeqet me firmat  e pathara me bojë,
Mund t’i kthesh në cash brenda ditës nëse je tip që nuk 
beson;
 
Ngjitemi Golgotës, dhe tre shtyllat  e kryqëzimit janë bosh,
Shohim njëri-tjetrin , e dimë se çdo të ndodh
Jemi unë dhe ti dhe dashuria e plagosur
E dimë se tani është koha që të  na  kryqëzojnë,
 me dashurinë, si Krishtin,  në mesin tonë.
 
                                                                                     
 

NË KORÇË, NJË DITË VJESHTE
 
 
Ditët ishin të zakonshme, kafetë e mbushur me njerëz,
Një kitarist i vetmuar që këndonte për të dashuren e  
vdekur,
Kalimtarë që na shihnin vetëm pasi u kishim kaluar pas,
Vetmia e Sheshit të Katedralës, dyqane boutique me shitës 
të mirësjellshëm,
Dhe Shtëpia ku Seferis ka jetuar gati një shekull më parë,
E rrënuar, me rënkimet e vargjeve të dashurisë, poshtë 
trarëve të rënë
Dhe dita që nxitonte të ikte aq shpejt prapa malit të 
Moravës.
E dinim se pas ditës do vinte Nata. Por askush nuk e kish 
marr me mënd,
Se në dhomën tonë të Hotelit, afër Metropolitisë
Do vinin Ikonat  të na gjenin. 
Po ato ikona që i kishim parë gjatë ditës

 Ky cikël poetik përfshin poezitë e shkruara gjatë muajve të fundit, Dhjetor 2022- Janar 2023

Një pemë ulliri në Londër
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Në  Muzeun pak të njohur mesjetar. 
I gjithë Hoteli u mbush me dritë
Ardhur nga larg. Murgjër të veshur me pelerinat e  vjetra
Ecnin kokëulur dhe mospërfillës. 
Erdhën në dhomën tonë
Duke pëshpëritur një lutje nën zë;
Piktorë të vëmendshëm, me penelat e zhbërë, bënin figura 
në ajër
Në kanavacën e natës! Kavaletet e ngjyrave ishin vetë yjet,
Që kishin zbritur pa i thirrur askush! 
Konstelacionet vëzhgonin si spektatorë me fat,
Se si bota po bëhej nga e para,
Me lulet që çelnin së pari, me lumenjt e pastërt, dhe zogjt 
qiellor të pafajshëm,
Pa u trembur nga askush, me luanin dhe qëngjin të bërë 
bashkë,
Dhe me Kainin që ende nuk kishte njolla gjaku në duar!
 Me malet mistike,
Dhe me ligësitë njerëzore tretur, tretur!
 
Në ditën e neserme, turmat e njerëzve  filluan  të na  
ndiqnin pas,
Nga  shkelqimi i pazakontë me të cilin qemë mbështjellë
  a nga  pelerinat e murgjëve që  mbanim veshur.
 

  FREDERIK RESHPES
 
Poet skandaloz, rebel, i lirë si një zog,
Të ngritën kurthe kafazesh- burgjesh kudo,
Dhe ti që përherë i injorove zingjirët, qelitë, gardianët
Kurr nuk e përmende  vetminë sa një kontinent të Poetit,
Ti që talleshe me kafazet, që pëlqeje t’i vije në një rrjesht
Gjahtarët, kritikët, lavdikërkuesit, mediokrit dhe kostumet 
e lakuriqsisë së Mbretit;
Asnjë rresht për vitet e burgjeve,asnjëherë
Pa të shkuar ndërmend t’i ktheje vuajtjet në dyqane 
shkëmbimi valutor
Në poste ambasadorësh, lavdi të rreme, reçensione – 
Hosaná,
Në dyqane spekulative ku shesin lirinë.
Ty të mjaftonin veç  krahët e mëdhenj,
që të arrije përjetësinë.
 
 
Krahët e tu prej aeroplani qenë tepër të mëdhenj për 
kafazët,
Le të rrijnë aty gardalinat vajtuese, të verbëta
Që brenda kafazeve me dyer të çelura vazhdojnë të presin 
lavdinë!
 

NJË PEMË ULLIRI NË LONDËR
 
Vite më parë, një bisk ulliri solla nga larg,
Për kopshtim tim të vogël, në Londër,
Botanistët e ditur më udhëzuan se duhej të kisha kujdes,
Se duhej ta mbroja biskun në ditët e para
Derisa rrënjët e pemës të mendonin se ishin në vendin e 
vet.
Çdo mëngjez zgjohesha heret dhe shkoja te ulliri- nuk e 
kisha ditur
Se dhe pemët kanë kujtesë. Refuzonte të rritej,
Në mënyrën më kapriçoze. Veç në praninë time
Përpiqej t’i jepte trupit lart,
Si fëmijët kur sapo zgjohen nga gjumi në mëngjez,
Vetëm kaq!...
Kanë kaluar vite – tridhjetë a më shumë vjet-
Në kopshtin tim pema e ulllirit ka lëshuar rrënjë,
Gjethet janë në ngjyrë të gjelbert, të thellë
Dhe trungu i saj ka formuar dhe gungat e para
Vazhdon të rritet, siç e kanë ullinjt, me kujdes,
Por asnjë zog nuk ulet në degët e ullirit,
I shmangen si një gracke dinake, dhe ikin lart,
Dhe vetë milingonat, buburrecat, hardhucat dredhojnë 
rrugën para saj
Si para një humnere të lajmëruar më parë
Dhe asnjë kokërr-frut nuk japin degët e saj të gjatë,
Që vazhdojnë të rriten-dhe pse ngadalë-
Në një sterilitet që shtypi modern  e mirëkupton 
menjëherë.

Botanistët e ditur vijnë prapë e më këshillojnë,
Këtë rradhe pa pagesë,
Se nuk mund të këmbëngul te fertiliteti mbirës
Si në një kulturë maço të kohërave të errta në Mesjetë!

Teksa unë pëshpëris në  përçartjen time se ullinjt paskan 
kujtesë!

Las Vegas. Bar. Një dritë hibride midis së kuqes dhe 
portokallisë
vozit si një jelek shpëtimi,
duke theksuar kllapa të lehta në fytyra.

Unë jam ulur në krah të Charles Simic.
Mbiemri i tij shqiptohet ndryshe
nga gjuha mëmë në gjuhën e tij të re;
bashkëtingëlloret mbyllëse janë forcuar rrugës,
si ambalazhi prej kartoni i lagur në hambarin e anijes 
dhe i tharë sërish nën një tjetër diell.

Dikush fshin shkumën e birrës në mjekër;
nuk merret vesh nëse është ngrysur jashtë.
Një tjetër në qoshe godet makinerinë e fatit
nervoz, në pritje të restos nga një tjetër çarje.
Dhe muzika...
muzika që krijon fshikëza të mëdha ajri nën lëkurë.

BISEDË 
ME 
CHARLES 
SIMIC
Nga Luljeta Lleshanaku

Të dy jemi ballkanas. Vendet tona ndahen nga male që, të 
para nga lart,
duken paqësore si elefantët në gjumë.
Ata bëjnë dremitje të shkurtra. Për shkak të peshës, trupi i 
tyre nuk rehatohet kurrë;
duke u kthyer nga njëra anë në tjetrën,
e kanë të pamundur të ëndërrojnë
të gjithë në të njëjtën kohë.

Ne po bisedojmë. Ndoshta ai foli për letërsinë, fenë, 
politikën ndoshta...
Bëhet shumë zhurmë. E pamundur të ndjek gjuhën.
Ndjek vetëm timbrin e tij, timbrin e thellë, të brendshëm, 
të pjekur, të rënduar me kalcium,
si pikat e ujit që bien nga tavani i shpellës në tokë, nga 
dhèu në dhê,
që është udhëtimi më i shkurtër i tingullit,
por më i gjati për ne, njerëzit.

Dušan Simić, i njohur si Charles Simic, është një poet i njohur amerikan me origjinë 
serbe. Ka lindur në Beograd më 9 maj 1938, në Beograd. Në vitin 1953 familja e tij u 
shpërngul në Shtetet E Bashkuara, deri kur ndërroi jetë ditën e hënë më 9 janar 2023.
Ka marrë çmimin Pulitzer Prize për poezi në vitin 1990.
 
Nga vëllimi me poezi të zgjedhura të Luljeta Lleshanakut shkëputëm  "Bisedë me 
Charles Simic", mbresë nga një takim në Las Vegas, me poetin e famshëm.
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Përktheu nga anglishtja Gëzim Basha

Jerusalemi

Mbi një çati në Qytetin e Vjetër, teren
rrobat e lara, në diellin e pasdites së vonë
Çarçafi i një gruaje armike me mua, 
Peshqiri i një burri, armiku im.
Me të ai fshin vetullat e djersitura. 

Në qiellin e Qytetit të Vjetër, 
Një balonë
Në skajin tjetër të fillit 
Një fëmijë
Por unë s’mund ta shoh
Për shkak të murit. 

Ne kemi ngritur shumë flamuj,
Ata  kanë ngritur shumë flamuj
Të na bëjnë të mendojmë se janë të lumtur,
T’i bëjmë të mendojnë se jemi të lumtur. 

Një bari arab kërkon dhinë 
E humbur në mal të Sionit 

Një bari arab kërkon dhinë e humbur në mal të Sionit
Në malin përballlë unë kërkoj tim bir...
Një bari arab, një prind Hebre
të dy në një humbje të përkohshme.
Zërat na ndeshen tek Lerë e Sulltanit
në fushën midis. Asnjëri nuk do
fëmija a dhia të ngecin në rrotat
E Had Gadya-s, të tmerrshmes makinë.
 
Më pas i gjetëm të dy midis shkureve
zërat tanë u rikthyen, rihynë brenda nesh, duke 
qeshur e qarë.
 
Kërkimi për dhinë a birin e humbur
Ka qenë shpeshherë fillimi
I një feje të re ndër këto brigje. 
 

Një të konvertuari

Një bir Abrahami mëson Hebraisht
Çifut do të bëhet dhe nuk i pret koha,  
A e di, o i gjorë, ç’po i bën vetes? 
Ç’është ky nxitim? Tek e fundit, njeriu, 
Nuk ështe një pemë fiku; gjithçka menjëherë, gjethe 
dhe fruta brenda një dite. (Edhe nëse fiku  
do të qe fik çifut.)

S’paske frikë nga dhimbja e bërjes synet?  
S’e vritke mendjen, se ata do të presin e presin  
gjersa prej teje të mos mbetet gjë tjetër 
veçse nje sëmbimi i ëmbël çifut.  
 
E di; ti do të bëhesh sërish foshnjë ferishte,
Mbështjellë me guverta e me dantella, ne duar
Grash, nënash e gjyshesh  me gjinj të bëshëm, me mitrat 
e tyre. Ti do aromë parfumi në flegra, për verë
Ti përplas buzët e vogla. 

Tani ti je në spital. Shplodhu, mer veten. 
gratëposhtë dritares po presin lëkurën
Ti i përket asaj që ta kapë—asaj asaj, asaj.

Sioni i bukur

 - fragment-
  
Mbrëmje për mbrëmje Zoti i mbledh
mallrat llamburites nga vitrinë e shitores;
lajlelule karrocash, citate të gdhendura, gogla të shtrenjta,
kryqe dhe zilka vezulluese,
I fut brenda hambarësh të errët
Ul grilat e thotë; “ Shkoi dhe një ditë,
e prapë asnjë profet nuk doli t’i bleje.”
 
 
 

Yehuda  Amichai
 Për Jerusalemin 
dhe Dashurinë

Brenda në mollë

Ti vjen të më shohësh brenda në mollë
Prej aty, të dy dëgjojmë se si thika
I sillet përqark, e qëron kujdesshëm, 
Pa ia këputur lëkurën. 

Ti më flet dhe unë ta besoj zërin 
Ngaqë ndiej nëpër të bërthama dhimbjesh
Ashtu si në mjaltin pa hile, 
Gjej kokla dylli nga hojet. 

Unë i prek buzët e tua me gishtat e mi, 
A s’të ngjan ky një gjest profetik! 
E kuqja e buzëve të tua është aq e fortë,
Sa ngjyra e shkrumbit në një fushë të djegur. 

Ti vjen të më shohësh brenda në mollë
Me mua rri brenda në mollë
Derisa thika ta kryejë punën. 

Të thuash ndryshim është si të thuash dashuri
 
U bë kohë e gjatë bashkë s’jemi parë
S’kam marë unë prej teje as dy gisht kartë
Një letër zyre të qe, por dhe zyrat
Emrin ma harruan, harruan se jam gjallë.
 
Arma e përtëritjes ende këndellet
Mes këmbëve të mia... shkoj gjatë, s’mban më
pa ndier ëmbëlsinë e letrës sate,  sytë e mi mbi të.
 
Ne s’ndenjëm sa duhej t’i ngrinim vetes
Një monument për dashurinë.
 
Tani koha ia zë vendin kohës
trishtimi i nd'rron njerëzit si të qenë tesha

Fytyra jote serioze ta ndan jetën në riska
çdo riskë fsheh një tjetër burrë brenda.
 
Dikur ne folëm bashkë për ndryshimet
Të thuash ndryshim është si të thuash Dashuri.

E nisa një qen pas dashurisë
 
Pasi ti më le
E lash një qen t'i merte ere
Gjoksit dhe barkut tim. Me flegrat mbushur
e nisa tek ty.
 
Shpesoj t’ju gjejë dhe t’ia shqyejë
testikujt dashnorit tënd, 
penisin t’ia kepusë, apo së paku
të më sjellë një nga getat e tua në dhëmbë.

 
Gjynah se ne qemë një shpikje e bukur

 
Ata i ndanë
Kofshët e tua nga ijet e mia.
Me aq sa di, unë mund të them, dukeshin
mjekë. Të gjithë ata.

Ata na prenë
nga njëri-tjetri. Me aq sa di, unë mund të them,
qenë inxhinierë.

Gjynah se ne ishim një shpikje e bukur: aeroplan
i sajuar nga nje burrë dhe nje grua,
me krahë e gjithcka;
Ne madje e lamë
dheun për pak.
Ne madje fluturuam.
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Një refugjate çeke në Londër

 
Me një fund shumë të shkurtër kadife të zezë,
Refugjate politike (ka të atin në burg),
Seksi i saj i fuqishëm si syri i vetëm
I heroit të luftës. 
Ajo ecën vrulltas me këmbët e bardha
Nën qiellin gri. “Çdokush në kohën e tij
Bën të vetë n, ne (nga shkretëtirat
Guvat dhe vrimat,)
bëjmë ato ç’ka kemi për të bërë.”
Ajo sillet si metodë per gjuhë te huaja:
Në mengjez ajo ngrihet. Ajo lahet. (Ajo
S’mendon per mua.) Ajo vishet.
Ajo kthehet në mbremje. Ajo lexon. 
(Ajo kurre s’do të mendoje per mua.) Ajo fle. 
“Në fund te pranveres, kur ajri zbutet,
Befas zbuloj  se s’paskam mbrojtje!”

 Këngë dashurie
 
Rënduar e lodhur, një grua ne ballkon:
“Ri me mua’--thote--Rruget vdesin si njerzit:
Pa u ndjerë a befas, keputen.
Ri me mua. Une dua të jem Ti.
Në këtë vend që digjet
Fjalëve u duhet te jenë edhe hije.
 
 

Dikur një dashuri 
 
Dikur një dashuri ma ndau jetën dyshas.
njëra pjesë ende përdridhet, përpëlitet
diku, si nje gjarpër i ndarë dy copash.
 
Rendja e viteve më shtroi, më vuri
Balsam në zemër, mi shplodhi syte.
 
Tani unë i ngjaj atij qe ri
Në Shkretetirën Judaike, me sytë  nga shenja:
“Nivel i detit”
Detin s’mund ta shohë, por prapë e ndërmend.
 

Ngado që të kthehem, ta shikoj fytyrën
unë jam në “Nivelin e fytyrës tënde.”

Këngë për një grua

1.

Trupi yt i bardhe si rëra
E patrazuar nga lodra femijesh. 
 
Syte e tu të hijshëm, të trishtë
Si lulet shumëngjyrshe në librat e shkolles. 

 Krelat e folkeve te tua çohen
Si tymi nga zjarri’ i Kainit.
 
Mua më duhet ta vras tim vella,
Tim vellai i duhet te më vrasë mua. 

2. 

Gjithë natën këpucët e tua boshe
Klithnin bri shtratit tend.
 
Dora e djathtë të tundej në ëndërr,
Flokët lëçitnin të folmen e natës
Në rradhoret e grisur të erës. 
 
Perdet leviznin,
Si ambasadorë fuqish të mëdha. 

3.

Nese ti e hap pallton e shkopsitur
Dashuria ime duhet te bymehet. 
 
Nëse vë bereten e bardhë, rrumbullake
Gjaku im duhet të perndizet. 
 
Kudo ku ti ben dashuri
Mobiljet duhen lëvizur nga dhoma,
 
Pemet, malet, detet—gjithçka
Duhet të ikë nga kjo bot’ e (a)ngushtë. 

4.

Kur ti buzëqesh
Ideve serioze u meren mendtë
 
Tërë naten malet heshtin bri teje
Në ag, edhe kumi ndjek ty për tek deti. 
 
Kur ti bën gjëra të mira per mua
Industria e Rëndë e ka ditë pushimi. 
 

Gjashtë këngë për Tamarën

1.

Shiu flet qetas;
Tani ti mund te flesh. 
 
Bri shtratit tim—rrahin flatrat e gazetës.
Nuk ka engjej te tjere.
 
Do te ngrihem heret, ryshfet do ti jap dites,
Te sillet mirë me ne. 

2.

Ti ke te qeshuren e rrushit;
Shumë të qeshura, si sumbulla jeshile. 
 
Mbi kurmin tend zhapinjtë,
Kendellen ne diell.
 
Lulet mbijnë në fusha, bari në mollzat e mia.
Gjithçka është e mundur. 

3.

Perhere ti shtrihesh
Në syte e mi. 
 
Çdo dite te jetes sone se bashku
Kohelethi i Davidit shuan nje rresht prej librit.
 
Ne—prova shpëtimtare në gjyqin e tmerrshëm,
Ne do ti shfajesojme te gjithe. 
 
4.

Si shija e gjakut në buzë,
Pranvera per ne—e befte. 
 
Bota rri zgjuar sonte,
Syhapur, shtrire në shpinë.
 
Hëna puthitet me mollzat e tua,
Ginjtë e tu me zgavrën e gjoksit tim. 
 
5.

Zemra jote luan tërheqje gjaku
Brenda venave të tua.
 
Sytë e tu jane ende si shtreter te ngrohte—
Koha ka fjetur në ta.  
 
Kofshet e tua dy dite te embla, te shkuara,
Sa herë vij tek ti.
 
Gjithë të njëqind e pesedhjetë psallmet
Jehojnë njëherësh. 
 
6.

 Sytë e mi duan te derdhen tek njeri tjetri
Si dy liqene fqinje.
 
Ti rrefejne njeri tjetrit
 Gjithë ç’kanë parë.
 
Gjaku im ka shumë të afërt
Kurrë s’na vijnë për vizitë,
 
Por kur ata vdesin
Gjaku im trashegon
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F. G.: Më trego për fëmijërinë 

tënde.
F. B.: Mbaj mend ndrojtjen time mbi 

të gjitha. Nuk ndihesha mirë me veten. 
Njerëzit më frikësonin. Ndihesha sikur 
nuk isha normal. Fakti që isha astmatik 
më ndaloi të shkoja në shkollë; kaloja 
gjithë kohën me familjen time dhe 
priftin që më shkollonte. Kështu që nuk 
kisha miq, isha shumë i vetmuar. Mbaj 
mend që qaja shumë. Kur mendoj për 
fëmijërinë time, shoh diçka shumë të 
rëndë, shumë të ftohtë, si bllok akulli. 
Mendoj se isha fëmijë i palumtur. Kisha 
vetëm një pamje: që të dilja prej saj. 
Shto këtu edhe ndrojtjen time... ishte 
si sëmundje. Ishte e padurueshme. Më 
vonë, mendova se një plak i ndrojtur 
është qesharak, kështu që u përpoqa të 
ndryshoj. Por nuk funksionoi.

Edhe pse financiarisht nuk kishim 
probleme (kishim pak, por jo të mëdha), 
prapë kam në kujtesë një fëmijëri të 
mjerë, pasi prindërit e mi ishin borgjezë. 
Prirem të them se më ka rënë gabim 
familja. Nuk mendoj se më përshtatej.

Babai im nuk më donte, kjo ishte e 
sigurt. Mendoj se më urrente. Nuk donte 
të shpenzonte para për mua. Gjithmonë 
gjente një justifikim që shërbëtorët e 
tij të më rrihnin. Ishte njeri i vështirë, 
shumë hakmarrës. E humbiste toruan 
me të gjithë, nuk kishte asnjë mik. 
Ishte agresiv... bastard i vjetër. Kur 
isha rreth 15 vjeç, shkova me një nga 
kujdestarët e kuajve që punonte për 
të. Ishte trajner kuajsh gare, trajner 
i dështuar. Kjo është përfundimisht 
arsyeja pse nuk kam pikturuar kurrë 
kuaj. Mendoj se është një kafshë shumë 
e bukur, por kujtimet e fëmijërisë sime 
janë tepër negative dhe kali risjell një 
vuajtje të largët. Dhe përveç kësaj, nuk 
më pëlqen aroma e bajgave të kalit, 
por më duket seksualisht eksituese, si 
urina. Është shumë e vërtetë, shumë 
potente. Por është gjithashtu kujtesë e 
tim ati, i cili ishte një njeri i shqetësuar 
emocionalisht. Nuk më donte dhe as 
unë nuk e doja. Ishte e dyanshme ama, 
pasi më tërhiqte seksualisht. Në atë 
kohë, nuk dija si t’i shpjegoja ndjenjat e 
mia. I kuptova vetëm më pas, duke fjetur 
me shërbëtorët e tij.

F. G.: A ke lindur artist?
F. B.: Nuk mendoj se njerëzit lindin 

artistë; mendoj se vjen prej një përzierjeje 
e rrethanave të tua, njerëzve që takon 
dhe fatit. Nuk është e trashëgueshme, 
fatmirësisht. Por “artist” është fjalë e 
madhe; ka fare pak piktorë të cilët janë 
artistë të vërtetë, por, nga ana tjetër, ka 
zanatçinj që punojnë me dru apo xham 
të cilët janë artistë të vërtetë. Instinkti 
kreativ ekziston patjetër. Ai më bën të 
ngrihem në mëngjes dhe më detyron të 
pikturoj, përndryshe do të isha endacak. 
Picasso e ka shpjeguar me mjeshtëri 
këtë në filmin e Clouzot-it... 

F. G.: Pse pikturon? Për kë?
F. B.: Pikturoj për veten time. Nuk 

di se si të bëj diçka tjetër, gjithsesi. 
Gjithashtu duhet të nxjerr bukën 
e gojës dhe ta mbaj veten të zënë. 
Mendoj se gjithë veprimet njerëzore 
janë projektuar për të joshur, për të 
kënaqur. Nuk dua t’ia di më për këtë. 
Por ndoshta në fillim, pikturoja që të 
më donin... po, është e vërtetë. Është 
kaq mirë të të duan. Tani nuk dua t’ia di, 
jam plak. Në të njëjtën kohë të jep kaq 

shumë kënaqësi nëse njerëzit e pëlqejnë 
atë që bën. Sot pikturoj shumë pak, 
megjithëse pikturoj në mëngjes pasi 
nuk mundem të ndaloj; ose pikturoj 
kur jam i dashuruar, ndoshta, por është 
tepër vonë tani, jam tepër plak.

Këto ditë jam si zog i vjetër. Jam gati 
82 vjeç, po më humbet kujtesa; kam 
qenë shumë sëmurë për dy vjet, kam 
vuajtur nga sulme astme që fëmijë dhe 
nuk bëhet më mirë me moshën. Astma 
është sëmundje e tmerrshme; kur bie 
nata, nuk je kurrë i sigurt nëse do të 
zgjohesh mëngjesin tjetër. Sulmon 
themelin e jetës – frymëmarrjen. 
Ndihesh gjithmonë sikur je pezull, 
gjithmonë gati për të vdekur.

Duhet të jetoj në mal, por është 
e pamundur të pikturosh në mal, të 
paktën për mua. Kam nevojë për qytetin; 
kam nevojë të di që ka njerëz rrotull 
meje duke shëtitur, duke debatuar, duke 
palluar – duke jetuar, dhe sërish dal 
shumë rrallë; qëndroj këtu në kafazin 
tim. Por e di që ka njerëz rrotull meje 
dhe kjo është mjaftueshëm.

Shpesh mendoj se jam shumë 
budalla, shpesh habitem nga optimizmi 
im. Shumë shpesh, në fakt; është në 
natyrën time; dhe me një natyrë të tillë 
nuk duhet të kisha pikturuar kurrë. 
Duhet të isha bërë, nuk e di, mashtrues, 
hajdut, ose prostitutë. Por ishte sqima 

që më bëri të zgjedh pikturën, sqima 
dhe shansi. 

Të gjithë artistët janë sqimatarë, 
duan të njihen dhe të lënë një 
trashëgimi. Duan të duhen, dhe në të 
njëjtën kohë duan të jenë të lirë. Por 
askush nuk është i lirë. Disa artistë lënë 
gjëra të jashtëzakonshme të cilat, 100 
vjet më vonë, nuk funksionojnë fare. 
Unë e kam lënë shenjën time; vepra ime 
është e varur në muze, por ndoshta një 
ditë Tate Gallery apo muze të tjerë do të 
më dëbojnë në qilarë... nuk i dihet kurrë. 
Megjithëse për mua personalisht nuk 
është e rëndësishme, sqima ime ende 
më tregon se është. Piktura i ka dhënë 
një kuptim jetës sime, të cilin pa të nuk 
do ta kishte.

F. G.: Po për ndikimin e Picasso-s?
F. B.: Picasso është arsyeja që 

pikturoj. Është figura atërore, që më dha 
dëshirën për të pikturuar. Më 1929 pashë 
disa piktura tërësisht revolucionare, “Le 
baiser” dhe “Les baigneuses”. Këto figura 
janë organike. Ishin frymëzimi im për 
“Kryqëzimi”. Picasso ishte i pari person 
që prodhoi piktura figurative të cilat 
kthyen përmbys rregullat e paraqitjes; 
ai sugjeroi një paraqitje pa përdorur 
kodet e zakonshme, pa respektuar të 
vërtetën përfaqësuese të formës, por 
duke përdor irracionalitet në vend të 

kësaj, për ta bërë ripërfaqësimin më të 
fortë dhe më të drejtpërdrejtë; që forma 
të kalojë direkt nga syri te stomaku pa 
kaluar përmes trurit.

Picasso hapi derën për të gjitha këto 
sisteme. Jam përpjekur të vë këmbën në 
derë që të mos mbyllet. Picasso ishte 
një prej asaj kaste gjenish që përfshin 
Rembrandt-in, Michelangelo-n, Van 
Gogh-un dhe mbi të gjitha Velázquez-
in. Velázquez-i gjeti ekuilibrin perfekt 
mes ilustrimit ideal të cilin i kërkohej të 
prodhonte dhe emocionit përmbytës që 
ngjallte te spektatori. Nuk ishte vetëm 
fotograf i oborrit spanjoll, por edhe 
psikanalist i shpirtit njerëzor të oborrit 
spanjoll. Në secilin prej portreteve të tij 
gjen jetën dhe vdekjen e personazheve 
të tij. Si një vijë që zgjatet nga fillimi në 
fund. Por ishte Picasso që e përmbysi të 
tërën!

F. G.: Çfarë roli luan fotografia në 
veprën tënde?

F. B.: Kam qenë gjithmonë shumë i 
interesuar për fotografinë. Kam parë 
shumë më shumë fotografi se piktura. 
Sepse realiteti i tyre është më i fortë se 
vetë realiteti. Kur dëshmon një ngjarje, 
shpesh nuk je në gjendje ta shpjegosh 
në detaje. Gjithashtu, në hetime policie, 
të gjithë dëshmitarët kanë pamje të 
ndryshme të ndodhisë. Ndërsa, kur 
sheh një imazh që simbolizon ndodhinë, 
mund të ndalosh para saj ndërkohë që 
ndodh dhe ta ndiesh më fort, të marrësh 
pjesë më intensivisht. 

Fotografia, për mua, na sjell te 
ndodhia e vërtetë më qartë, më 
drejtpërdrejt. Përsiatja më lejon të 
imagjinoj të vërtetën time dhe ideja që 
marr nga kjo e vërtetë më ndihmon të 
zbuloj ide të tjera, e kështu me radhë... 
Puna ime bëhet një zinxhir idesh të 
krijuara nga shumë imazhe të cilat 
i shoh dhe i kam regjistruar, shpesh 
mbi subjekte të kundërta. Shoh për 
sugjerimin e një imazhi në lidhje me 
një tjetër.

Burimi im kryesor i informacionit 
vizual është Muybridge, fotografi i 
shekullit XIX i cili fotografoi lëvizjen 
njerëzore dhe kafshërore. Puna e tij 
është jashtëzakonisht e saktë. Krijoi 
një fjalor vizual të lëvizjes, një fjalor të 
gjallë. Çdo gjë deklarohet aty, pa talent 
apo skenë, si një enciklopedi sekuencash 
mbi lëvizjet e njerëzve dhe të kafshëve. 
Ngase punoj pa modele, është një burim 
jashtëzakonisht i dobishëm frymëzimi.

Imazhet gjithashtu më ndihmojnë 
të gjej dhe të realizoj ide. Shoh qindra 
imazhe shumë të ndryshme e të 
kundërta dhe cimbis ide nga to, si 
njerëzit që hanë nga pjatat e të tjerëve.

Kur pikturoj, dua të pikturoj një 
imazh nga imagjinata ime, dhe ky imazh 
më pas transformohet. Madje i kërkova 
një miku fotograf të më fotografonte 
disa burra duke bërë mundje, por nuk 
funksionoi. Njerëzit gjithmonë kanë 
menduar se e kam marrë lëvizjen 
nga fotografitë, por është tërësisht 
e pavërtetë. E shpik atë që pikturoj. 
Gjithsesi, shpesh është e kundërta e 
lëvizjes natyrale.

F. G.: Kur pikturon, në çfarë 
gjendjeje je?

F. B.: Përpara se të filloj të pikturoj 
kam një ndjesi të dyanshme: lumturia 
është një emocionim i veçantë, 
pasi palumturia është gjithmonë e 

Francis Giacobetti 
interviston Francis 
Bacon: “Pikturoj që 

të më duan”
Francis Bacon vdiq më 1992. Gjithë jetën e tij ishte i magjepsur nga imazhet 

fotografike dhe ai vetë u fotografua vazhdimisht – nga Cecil Beaton, Bill 
Brandt, Richard Avedon, John Deakin, për të përmendur vetëm më të famshmit 
– kështu që nuk është e habitshme apo e papërshtatshme që muajt e fundit të 
jetës së tij, nga vjeshta 1991 deri në fillim të vitit 1992, i kaloi duke lejuar fotografin 
francez Francis Giacobetti, 64-vjeçar, t’i shkrepte foto eksperimentale.

Giacobetti e mësoi zanatin e tij si fotoreporter në Paris Match dhe është bërë 
një fotograf i rëndësishëm portretesh (mes pozuesve të tij, Gabriel García Márquez 
dhe Dalai Lama). Portreti më konvencional i Bacon-it u shkrep një javë para se të 
vdiste. Në imazhe të tjera, Giacobetti luan me variacione të pikturave të Bacon-it, 
me kokën e papës, kufomën, turbullimin; jep një bashkim të personalitetit të tij 
artistik me atë të një piktori të madh.

Këtu po botojmë ekstrakte të një prej intervistave të fundit të Bacon-it.

Francis Bacon, fotografi nga Francis Giacobetti
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mundshme momentin tjetër. Është si 
jeta: është kaq e çmuar, sepse vdekja 
është gjithmonë duke të ftuar. Në atë 
moment kam vetëm nocionin më të 
paqartë të asaj që do të doja të bëja. Mund 
të thuash se nuk kam asnjë frymëzim, se 
vetëm kam nevojë të pikturoj. Jam në 
një gjendje të emocionuar. Filloj duke 
aplikuar bojën manualisht. Në këtë 
mënyrë, diçka ndodh, ose nuk ndodh.

Procesi kreativ është një koktej 
instinkti, aftësie, kulture dhe një etheje 
tepër kreative. Nuk është si drogë; është 
një gjendje e veçantë ku çdo gjë ndodh 
shumë shpejt, një përzierje vetëdijeje 
dhe pavetëdijeje, frike dhe kënaqësie; 
është pak a shumë si të bësh dashuri, 
akti fizik i të bërit dashuri. Mund të jetë 
aq i dhunshëm sa pallimi, si orgazma 
apo ejakulimi. Rezultati zakonisht 
është zhgënjyes, por procesi është tepër 
emocionues.

F. G.: Piktura jote shpesh 
përshkruhet si e dhunshme...

F. B.: Piktura ime nuk është e 
dhunshme; është jeta ajo që është 
e dhunshme. Kam duruar dhunë 
fizike, më kanë thyer dhe dhëmbët. 
Seksualiteti, emocioni njerëzor, jeta e 
përditshme, poshtërimi personal (vetëm 
shih televizor) – dhuna është pjesë e 
natyrës njerëzore. Edhe në peizazhin më 
të bukur, në pemë, nën gjethe, insektet 
janë duke ngrënë njëri-tjetrin; dhuna 
është pjesë e jetës.

Lind, pallon, vdes. Çfarë mund 
të jetë më e dhunshme se kaq? Vjen 
në këtë botë me ulërimë. Pallimi, 
veçanërisht midis meshkujve, është 
një akt shumë i dhunshëm, dhe pa 
përmendur vdekjen. Në mes të kësaj 
ne luftojmë për të mbrojtur veten, për 
të fituar para; poshtërohemi çdo ditë 
nga budallenj idiotë për arsye edhe më 
idiote. Mes gjithë kësaj dashurojmë ose 
nuk dashurojmë. Njëlloj është gjithsesi; 
kalon kohën.

Piktura ime është paraqitje e jetës, 
jetës sime mbi të gjitha, e cila ka qenë 
shumë e vështirë. Kështu që ndoshta 
piktura ime është shumë e dhunshme, 
por kjo është e natyrshme për mua. 
Kam qenë mjaft me fat që të jetoja 

me fiksimin tim. Ky është suksesi im 
i vetëm. Nuk kam asnjë leksion moral 
për të predikuar, asnjë këshillë për të 
dhënë. Nietzsche ka thënë: “Çdo gjë 
është kaq absurde sa më mirë të jemi të 
jashtëzakonshëm.” Jam i lumtur thjesht 
duke qenë i zakonshëm.

F. G.: Çfarë përfaqëson mishi për 
ty?

F. B.: Mishi është jetë! Nëse pikturoj 
mish të kuq ndërkohë që pikturoj trupat, 
është sepse më duket shumë e bukur. 
Nuk mendoj se ndokush e ka kuptuar 
vërtet këtë. Proshutë, derra, gjuhë, copa 
bifteku që duken nga dritarja e kasapit, 
gjithë ajo vdekje, më duket shumë e 

bukur. Dhe është e gjitha për shitje – sa 
jashtëzakonisht surreale!

Shpesh imagjinoj se rastësia që e 
ka bërë njeriun në kafshën që është u 
ka ndodhur edhe kafshëve të tjera – 
luanëve apo hienave, për shembull – 
ndërkohë që njeriu ka mbetur primat. 
Çfarë do të kishte ndodhur? Është e 
çuditshme, nuk kam lexuar kurrë diçka 
të tillë, nga Darwin-i apo ndokush tjetër. 
Ndoshta është fantashkencë, por është 
shumë interesante. Imagjinoj njerëz të 
varur në dyqanin e kasapit për hiena, që 
veshin pallto gëzofi. Njerëzit do të ishin 
të varur nga këmbët, apo të prerë për 
gjellë ose qebap. 

Të gjithë jemi mish. Të gjithë 

banorët e këtij planeti janë prej mishi. 
Dhe shumica e tyre janë mishngrënës. 
Dhe kur pallohesh, është një copë mishi 
duke penetruar një copë tjetër mishi. 
Nuk ka ndryshim mes mishit tonë dhe 
mishit të një kau apo elefanti.

F. G.: Britma?
F. B.: Ne lindim me britmë; vijmë 

në jetë me një britmë, dhe ndoshta 
dashuria është një rrjetë mushkonje 
mes frikës për të jetuar dhe frikës nga 
vdekja. Ky ishte një nga fiksimet e mia 
të vërteta. Burrat që kam pikturuar janë 
të gjithë në situata ekstreme dhe britma 
është transkriptim i dhembjes së tyre.

Kafshët bërtasin kur janë të frikësuara 
apo ndiejnë dhembje, po ashtu edhe 
fëmijët. Por burrat janë më diskretë dhe 
më të frenuar. Nuk qajnë apo nuk bërtasin 
përveçse në situata dhembjeje ekstreme. 
Vijmë në botë me britmë dhe shpesh 
vdesim gjithashtu me britmë. Ndoshta 
britma është simboli më i drejtpërdrejtë 
i gjendjes njerëzore.

F. G.: A është vdekja një fiksim yti?
F. B.: Po, i tmerrshëm. Njëherë, kur 

isha 15 apo 16 vjeç, pashë një qen duke 
urinuar dhe kuptova në atë moment se 
do të vdisja. Mendoj se ka një vështirësi 
njëlloj të rëndësishme në jetën e njeriut. 
Momenti kur zbulon se rinia nuk zgjat 
përgjithmonë. E kam kuptuar atë ditë. 
Kam menduar për vdekjen që atëherë 
dhe e kam menduar çdo ditë.

Edhe kaq plak sa jam, nuk më ndalon 
të shoh burra... sikur do të ndodhë 
ndonjë gjë, sikur jeta do të rifillonte; 
shpesh kur dal mbrëmjeve flirtoj sikur 
të isha vetëm 50 vjeç. Duhet të jemi në 
gjendje të ndërrojmë motorët tanë.

Ky është privilegji i artistit – të 
mos ketë moshë. Pasioni të mban të ri, 
dhe pasioni dhe liria janë kaq joshëse. 
Kur pikturoj, nuk kam moshë, kam 
vetëm kënaqësinë apo vështirësinë e 
pikturimit.

F. G.: Si do të doje të vdisje?
F. B.: Shpejt.

Marrë nga The Art Newspaper
Përktheu Enxhi Hudhri

Kryqëzimi, pikturë nga Francis Bacon (1933)

Triptik frymëzuar nga Orestia e Eskilit, pikturë nga Francis Bacon (1933)



“Mieko Kawakami, me romanin Gjinj dhe vezë, ka hedhur një granatë letrare 
në botën e vjetruar e të dominuar nga burrat, të letërsisë japoneze.

—The Economist

“Nuk mund ta harroj kurrë ndjesinë e mahnitjes së pastër që provova kur 
lexova për herë të parë romanin e Mieko Kawakami-t, Gjinj dhe vezë . . . 

Kawakami vazhdon të rritet dhe të zhvillohet pa ndërprerje. 
—HARUKI MURAKAMI


