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Mjekërkaltri

Fragment

- E njihni këtë kravatë, zotëri Schaad?
- Ajo më është treguar edhe më parë.
- Kjo është ajo kravata që është përdorur gjatë ngulfatjes dhe, 
ashtu sikurse tanimë jeni në dijeni, me sa duket viktima tashmë 
ishte plasur, mirëpo ka të ngjarë që kryesi i veprës ende nuk e 
kishte fituar bindjen se fashat e menstruacioneve që ia kishte 
rrasur në gojë viktimës nuk kishin mjaftuar, ndaj ai kishte vënë 
në përdorim edhe këtë kravatë.
- Unë nuk jam fajtori.
- E kuptuat pyetjen time?
- Po.
- Është kjo kravata juaj, apo jo?
- Mund të jetë...
- Po a jo?

Max Frisch (1911-1991) është 
arkitekt, dramaturg dhe pro-
zator zvicëran, i konsideruar 
si një nga përfaqësuesit më të 

mëdhenj të letërsisë gjermane pas Luftës 
së Dytë Botërore. Veprat e tij përqën-
drohen në probleme njerëzore të tilla si: 
identiteti, individualiteti, përgjegjësia, 
moraliteti dhe angazhimi politik. Ironia 
është një tipar dallues në shkrimet e tij 
të pas luftës. Veprat e tij janë: Muri kinez 
(1947), Kur mbaroi lufta (1949), Zjarrvënësit 
(1953), Unë nuk jam i rehatshëm (1954), Shas-
tisja e pasqyrës (1964), Mjekërkaltri (1982) etj.

Max Frisch
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- Unë ndjehesha në banesën e saj si në shtëpinë time, këtë unë 
tashmë e kam përmendur, mund të ketë ngjarë që e kam hequr 
kravatën, ngaqë ka qenë një ditë e nxehtë e verës. Kjo është 
e kuptueshme. Se, unë në banesën e saj kam shkuar vetëm 
ditën. Këtë unë tashmë e kam përmendur. Dhe ndoshta e kam 
harruar atë, kravatën time pra, kjo është e mundshme. Unë nuk 
bart gjithmonë të njëjtën kravatë kur dal në rrugë, ndaj dhe kjo 
kravatë ka mbetur në banesën e saj.
- Zotëri Doktor Schaad...
- Kjo mund të ketë ndodhur.
- Ekspertiza e mjekësisë ligjore e mbështetur në shkencë, e cila 
qëndron këtu para nesh, nuk lë hapësirë për dyshim, zotëri 
Doktor Schaad. Kravata është juaja.

I dyshuari lirohet në mungesë faktesh.
A mund të jetohet me një barrë të tillë?
Unë jam dyzet e pesë vjeç.
- Pra ju nuk mund të kujtoheni, zotëri Schaad, dhe as që mund të 
na thoni edhe më tutje diçka se ku ishit ju atë të shtunë pasdite 
kur Rosalindë Z., u ngulfat në banesën e vet me kravatën 
tuaj...
Ajo që vërtet mund të ndihmojë në raste të këtilla është bilardi. 
Unë nuk ngurroj, por godas saktë dhe butë njëkohësisht, e në 
këtë mënyrë goglat e bilardit nisin të rrotullohen këndshëm. 
Dora zë të bëhet e sigurt e,nëse ti luan secilën mbrëmje, ndjehesh 
më i sigurt dhe më i shlirtë, edhe atëherë kur mund të ta shpoj 
kokën ndonjë mendim i papritur.Unë luaj në seri, tri deri katër 
goditje. Tek atëherë  kur unë kam hetuar se gabova në goditje 
dhe kundërshtari im bëhet gati të futet në lojë e unë me duhet 
të shtyhem e të qëndroj në pritje pranë tavolinës së blertë të 
bilardit, tek atëherë unë e dëgjoj zërin e Prokurorit, dhe vijoj të 
fërkoj shkopin me shkumësin e kaltër:
-Kur morët vesh nga asistentja juaj se Rosalindë Z., ishte gjetur 
e vdekur atë të shtunë, ishte pra ditë e hënë, dhe ju mbërritët në 
ordinancën tuaj dhe silleshit sikur të mos dinit asgjë...
-Të dielen nuk botohen gazetat.
-Prandaj ju nuk dinit asgjë fare?
-E drejtë, ashtu është.
-Atëherë pra, zotëri doktor Schaad, përse ju me të arritur në 
ordinancë e keni pyetur asistenten tuaj nëse Rosalinde Z., e 
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kishin ngulfatur.
-Kjo ka qenë vetëm pandehma ime e parë.
-Përse e ngulfatur?
-Laviret të shumtën e rasteve i ngulfasin.

Bilard mund të luash edhe i vetmuar. Në qoftë se unë kam 
gabuar dhe në lojë gjendem i vetmuar, në çastin kur partneri 
do të duhej të bëhej gati të futej në lojë e unë detyrohem të 
qëndroj pranë tavolinës, por meqenëse partneri mungon, unë 
ndërmarr një veprim në drejtim të goditjes së goglave, i godas 
rreptë dhe verbtas, dëgjohet një kërcitje: e zëvendësoj partnerin 
e lojës përmes një veprimi të rastësishëm. Unë nuk falsifikoj, se 
kjo nuk ka kuptim, unë e pranoj me sinqeritet secilin pozicion 
që kanë zënë goglat e bilardit.
-Përse gënjeni? E gjithë çfarë ju thoni zotëri Schaad, nuk ka një 
alibi. Përse ju njëmend nuk e pranoni burrërisht fajin tuaj?

Kur jam plotësisht i bindur se si do të rrotullohet gogla 
ime, dhe kur unë kam zënë ta vë shkopin aty ku duhet, dora 
ime e majtë, ajo që mban shkopin, por që vetë nuk godet, është 
kaq e qetë.
-Dhe, zotëri doktor Schaad, përse ju nuk morët pjesë në 
varrim? Ndonjë fatkeqësi nuk ju ka penguar, kjo dihet. Edhe 
ky është një fakt që nxjerr një shpërputhje në ato që keni thënë! 
Ju atëkohë qëndronit në ordinancën tuaj, keni kontrolluar një 
rast hepatitisi dhe më pas keni patur një telefonatë të gjatë 
me një agjenci udhëtimesh. A nuk është e gjithë kjo diçka e 
përçudshme, zotëri doktor Schaad, edhe pse ju, ndonëse ishit 
në Zurich atë ditë, nuk u shfaqet te varrezat. Në fund të fundit, 
Rosalindë Z., ishte për njëfarë kohe bashkëshortja juaj...

Nganjëherë kur nuk ia arrij të përmbush me sukses 
një goditje, madje krejt të thjeshtë siç është rasti me Triangel-
spiel, unë e ndërroj shkopin. Ndoshta, them me vete, fajet i 
ka shkopi, se ka të gjatë dhe të shkurtër. Dhe para se unë të 
shtrihem përmbi tavolinën e gjelbër me qëllimin për të goditur 
përnjëmend ashtu siç duhet, unë zë dhe trajtoj prajshëm 
shkopin tim me shkumës të kaltër, dhe në këtë meskohë është 
Prokurori ai që hedhet në lojë.
-Sa i përket çështjes së vizitës suaj të herëpashershme te 
Rosalindë Z.; ju e dinit se ç’zeje kultivonte ajo atje në banesën 
e saj?
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-Po.
-Dhe kjo s’ju ka shqetësuar juve?
-Jo.
-Është e vërtetë, doktor Schaad, se bashkëshortësia me 
Rosalindën ju ka bërë juve të vuani, edhe atëherë kur ish 
gruaja juaj vetëm ka hedhur valle me dikënd?, e të heshtim, 
po e zë, rastin kur ju ishit kthyer njëherë në mesnatë dhe ajo 
nuk kishte qenë në shtëpi, por kishte shkuar të kujdesej për të 
ëmën e sëmurë. Xhelozia juaj e pakufi ishte një temë e njohur 
në rrethin e miqve tuaj. Ashtu siç e tha një dëshmitar këtu: ju 
keni vuajtur si një qen.
-Sa ishim në bashkëshortësi, kjo mund të jetë e vërtetë...
-Më pas jo?
-Jo.
-E kishit të njohur se cilët zotërinj hynin e dilnin së andejmi?
-Ka qenë e fshehta e profesionit të saj.
-Mirëpo ju ishit në dijeni se Rosalindë Z, kishte vizitat e 
klientëve të vet gjatë natës, dhe ju megjithatë nuk keni vuajtuar 
për këtë fare, zotëri doktor Schaad?
-Jo.
-Si na e qartësoni neve këtë?
-U patëm bërë miq...
-Ju u bëtë miq...
-Nuk kisha më se çfarë të pandehja e çfarë të dyshoja.

Nuk ia ke arritur qëllimit nëse ti ke bërë një goditje 
precize.Gjithnjë duhet pasur parasysh se cili do të mbetet 
pozicioni i mëpasëm i të tri goglave. Të kihet parasysh loja në 
dy etapa; nëse ia ke dalë me këto, goditja që pason, e treta pra, 
është pothujase e sigurt.
-E pra, ju e keni takuar shpesh të pandehurin, zotëri Bickel. 
Keni takuar në shkallë edhe vizitorë të tjerë?
-Unë punoj vetëm gjatë ditës.
-Nuk keni parë kurrnjëherë zotërinj që futeshin në ndërtesë 
edhe paraditeve, apo se dilnin nga ndërtesa paradite, nëse po: 
ju kujtohet ndonjëri prej tyre, të cilin ju mund ta keni njohur, 
pa përmendur ndonjërin me emër.
-Nuk jam i punësuar si rojtar...
-Megjithatë jemi njerëz që kemi sy.
-Vetëm mund t’ju them se unë s’kam vrarë mendjen për këtë 
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gjë, dhe se Zonja Zoog, sa herë që ka dalë të marrë dërgesën 
postare, mua më ka përshëndetur ngrohtësisht.Unë punoj si 
mjeshtër edhe në ndërtesat e tjera dhe natyrisht që nganjëherë 
del apo hyn ndonjë zotëri në ndërtesa, edhe paradite, edhe kur 
ai aty nuk banon, edhe pse zonjat për këtë heshtin, dhe kur i 
kanë burrat aty, bëhen se nuk shohin fare, po ju lutem çfarë 
doni të dini nga unë.
-Pra, ju e keni parë të pandehurin...
-Edhe gjatë ditës, po, mund t’ju them, po, nganjëherë.
-A e keni parë edhe atë të shtunë?
-Jo.
-Zotëri Bickel, ju jeni duke rënë në kundërthënie me deklaratën 
tuaj të parë të cilën ju e keni dhënë në polici, e që ju atëherë keni 
thënë qartë se zotëri Schaad atë të shtunë ishte ngjitur përmes 
shkallëve ngaqë nuk ishte e mundshme të përdorej lifti.
-Gruaja ime e ka parë atë.
-Ju nuk mund të na e qartësoni se atë të shtunë kur i pandehuri 
u ngjit shkallëve, ngaqë lifti nuk ishte në funksion, mbante në 
duar lule, lilakë për shembull?
-Jo.
-Ju punonit në bodrum...
-Veç jua thashë, jua thashë se lifti nuk funksiononte, ngaqë 
unë duhej t’i hapja dyert e tij për t’i vajisur, dhe unë isha në 
bodrum.
-Kur ngjau kjo, zotëri Bickel?
-Në mes orës njëmbëdhjetë dhe dymbëdhjetë.
-Më pas lifti funksiononte?
-Natyrisht.
-Një pyetje tjetër, zotëri Bickel.
-Po unë nuk i kam vajisur atë ditë vetëm dyert e liftit, unë kam 
qenë i zënë edhe me shlyerjen e shkarravinave, të cilat vijimisht 
shihen nëpër lifte dhe kjo kërkon kohë, se në ditë të sotit nuk 
janë shkarravina me shkumës apo ngjyra druri.
-Po çfarë janë pra?
-Spraj.
-Ju kuptova...
-JEZUSI ËSHTË NGADHËNJYESI.
-Një pyetje e fundit, zotëri Bickel. 
-Ndërkohë kanë pushuar pak këto zhgarravitje.
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-A e keni dëftuar ju ndonjëherë se i akuzuari kishte nxjerrë 
letrat nga posta e kësaj Rosalindës përmes ndonjë çelësi, apo ai 
kishte provuar metoda të tjera të vinte te letrat. 
-Zotëri doktor Schaad është një xhentëlmen.

Nga gjermanishtja: avni alija
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rrethanat lehtësuese 
 

 Sepse ishte mëshirë. Sepse edhe Zoti me mizorinë e tij 
na dhuron ndonjëherë mëshirë. Sepse Venusi ishte shenjë e 
shigjetarit. Sepse ti qeshje me mua, me besimin tim tek yjet. 
Me shpresën time. Sepse ai qante, ndërsa ti nuk e di se si qante 
ai. Sepse në atë kohë fytyra e tij e vogël ishte e përdredhur dhe 
e nxehtë, hunda e tij rrëshqiste si mukozë, e sytë ishin aq të 
lënduar. Sepse në atë gjendje ai ishte nëna e tij, e jo ti. Sepse doja 
ta shpëtoja nga një turp i tillë. Sepse ai të kujtonte ty, e dinte 
fjalën BABA. Sepse gjatë shikimit të TV-së, ai do ta fiksonte 
ndonjë burrë dhe do t’i thoshte baba!
 Sepse kjo verë shkoi shumë gjatë, pa shi. Natën 
vetëtonte pa bubullimë, pa ndonjë gjëmim. Sepse në qetësi, 
natën, insektet verore bërtasin. Sepse gjatë tërë ditës, për çdo 

Joyce Carol Oates (1938) është 
shkrimtare amerikane. Filloi të shkru-
ante libra që nga mosha 14-vjeçare 
kur gjyshja e saj ia kishte dhuruar 

një makinë shkrimi. Shpesh e shpreh nos-
talgjinë e madhe për vendin dhe kohën e 
fëmijërisë. Ajo ka shkruar me një mjeshtëri 
të përkryer novela, tregime, drama, po-
ema dhe ese. Mësoi në Univeristetin e 
Detroidit. Ka botuar mbi pesëdhjetë li-
bra, ndër të cilët më të njohurit janë: Them 
(1969), Uji i zi (1992), Për çka jetova (1994), 
Bjonde (2000). Shkroi edhe disa novela 
eksprimentuese nën pseudonimin Rosa-
mond Smith. Është nderuar me çmime të 
shumta letrare. Tregimi Rrethanat lehtësuese 
është i veçantë për formën e të shkruarit.  

joyce Carol 
Oates
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orë, veprojnë bluarset dhe makinat që e dridhin tokën, të cilat 
i rrafshojnë pyjet afër fushëlojës. Sepse pluhuri i kuq na hyn 
nëpër sy, gojë… 
 Sepse ai do të rënkonte nënë?! – që do të ma copëtonte 
zemrën. 
 Sepse të hënën e kaluar makina e larjes m’u prish. 
Dëgjova një kërcitje të jashtëzakonshme që më frikësoi, shkuma 
e sapunit nga uji i papastër nuk do të dilte jashtë. Sepse nën 
dritën e llambës ai më pa duke i bartur rrobat e lagura në duar 
dhe duke qarë se si do të t’ia bëja? Çfarë do të bëja?.
 Sepse ilaçet e gjumit që m’i dhanë tash janë të përbëra 
nga pluhuri i shkumësit, jam e bindur në këtë. 
 Sepse të desha shumë, më shumë se që më doje ti mua, 
që nga hera e parë kur sytë e tu lëvizën në mua si shkëlqim 
qiriu. Sepse këtë ende nuk e dija, e dija por e hodha nga mendja.
Sepse kishte turp në gjithë këtë. Të dashuroja duke e ditur që ti 
nuk mund të më dashuroje aq shumë. 
 Sepse aplikacionet e mia për punë janë përqeshur për 
gabime drejtshkrimore dhe janë ndarë në copa posa kam dal 
unë. Sepse ata nuk do të besonin në dëgjimin e aftësive të mia. 
Sepse prej ditës që ka lindur ai, trupi im është deformuar, 
dhembja gjithmonë është aty. 
 Sepse e di qe nuk është faji i tij, por, edhe sikur të ishte, 
nuk do të mund ta shpëtoja nga kjo. 
 Sepse edhe në atë kohë kur ai kishte lindur (në ato ditë 
të hershme ishim shumë të gëzuar, sa tash jam e bindur se 
ishim të shtrirë bashkë në krevatin e ngushtë me mbulesë të 
kadifenjtë me vija, duke dëgjuar shiun që binte mbi kulm dhe 
rrëshqiste poshtë dhe ti duhej të kërruseshe nga jashtë kulmit 
me tjegulla të errëta, që dukej gjithmonë i lagur, si vetull e vogël 
nën dritaren e katit të tretë, e që ngjante si sy picërrues, dhe ne 
vinim së bashku nga universiteti dhe takoheshim tek qoshku i 
rrugës hardes, ti nga laboratori i gjeologjisë ose libraria, ndërsa 
unë nga puna rreth mbajtjes së llogarive, drita e zbehtë t’i 
lodhte sytë dhe asnjëri nuk mund të shikonte, ndërsa unë isha 
e lumtur në krahët e tu që shtriheshin rreth belit tim dhe krahët 
e mi rreth teje si çdo çift, si çdo vajzë e kolegjit me të dashurin 
e saj dhe shkonim për në shtëpi, po ngjante sikur të ishte 
shtëpi, gjithmonë mendoja se ishte shtëpi dhe do të shikonim 
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përtej dritares së banesës dhe duke qeshur pyeteshim se kush 
banon matanë? Se si janë emrat e tyre? Kush janë ata? Kjo ishte 
fshehtësi e rehatshme, duke shikuar dhomën nën çati, me kulm 
të pjerrët, dëgjoja shiun që pikonte nga ky kulm, përveç nëse 
flija me rrobat e veshura përderisa isha e lodhur, dhe kur u 
zgjova nuk kishte më shi, ishin vetëm makinat që e dridhnin 
tokën dhe bluarset nëpër drurë, kështu që duhej ta dija që ishte 
kohë tjetër, është kohë tjetër) po, e dija. 
 Sepse ti nuk dëshiroje që ai të lindte. Sepse ai qante, 
kështu që unë mund ta dëgjoja edhe përmes derës së mbyllur, 
përmes të gjitha dyerve. Sepse unë nuk dëshiroja që ai të ishte 
nënë, por dëshiroja të ishte baba me të gjithë forcën. 
 Sepse këtë shtupë e kisha në duar, ishte në duart e mia 
kur vërejta se si duhej të ishte. 
 Sepse verifikimet më vinin nga zyra ligjore, e jo nga ti. 
 Sepse gjersa shqyeja zarfet, më dridheshin gishtat dhe 
në sytë e mi paraqitej aq shumë shpresë saqë shumë herë e 
zbuloja veten lakuriq. 
 Sepse në gjithë këtë turp ai ishte dëshmitar, ai e pa këtë. 
Sepse ai i kishte dy vjet, ishte shumë i ri për të ditur. Megjithatë 
ai dinte. Sepse vetë lindja e tij ishte një shenjë, duke rënë në mes 
të shenjës së peshqve. Sepse në gjërat e sigurta ishte si babai i 
tij, dituria në sytë e tij që shkonte pas meje si në tallje. Sepse një 
ditë edhe ai do të qeshte, njëjtë siç bëre ti. 
 Sepse nuk gjendesh në adresarin e telefonave dhe 
operatorët nuk do të më tregojnë. Sepse në secilin vend që unë 
di të të gjej, ti nuk gjendesh. 
 Sepse motra jote kishte gënjyer para fytyrës sime, vetëm 
për të më mashtruar. Sepse ajo një kohë ishte mikja ime, i besoja, 
kurse ajo kurrë nuk kish qenë mikja ime. 
 Sepse frikësohem ta dua atë aq shumë dhe në këtë dobësi 
dështoj ta ruaj atë nga lëndimi. 
 Sepse dënesa e tij ma ndan zemrën por edhe më 
zemëron, kështu që frikësohem t’i shtie duart mbi të egër dhe 
paparashikueshëm. Sepse ai dridhej para meje. Sepse nervoza 
i shihej në sy. 
 Sepse ai gjithmonë e lëndonte vetën, ishte shumë i 
plogësht dhe ra sapo shtriu kokën në karrigen e tij të metaltë, 
kështu që njëra nga nënat e pa dhe filloi të qajë. Oh! Oh shiko, 
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birit tënd po i rrjedh gjak! dhe atë kohë në kuzhinë rënkonte 
dhe influenca e tyre ndikoi në ndryshimin e karakterit tim, për 
të keq, arrita ta rrëmbeja ibrikun për dorëz dhe gati sa nuk ia 
përmbysa ujin e valë në fytyrë, kështu që humba kontrollin dhe 
e godita atë me duar të dridhura, Keq! Keq! Keq! Keq!, e ngrita 
zërin pa u brengosur se kush mund të më dëgjonte. 
 Sepse atë ditë në gjykatë ti refuzove të më shikoje në 
fytyrë dhe fytyra jote u bë si e goditur përkarshi fytyrës sime 
dhe avokatit tënd po ashtu, sikur të isha baltë e këpucëve 
tuaja, sikur ai të mos ishte biri yt por megjithatë ti duhej të 
nënshkruaje letrat sikur ai të ishte djali yt, ishe aq superior. 
 Sepse gjykata nuk ishte sikur ato gjykatat që kisha 
pritur, jo e madhe, jo gjykatë e denjë sikur kisha rastisur të 
shihja në TV, por ishte vetëm një dhomë me një tavolinë, me 
gjashtë ndenjëse të ndara në tri radhë, pa asnjë dritare madje 
edhe aty lëkundja e dritës së verdhë dhe tubat e pluhurit më 
shkaktonin dhembje të syve, kështu që i vendosa syzet e diellit 
duke i dhënë gjykatësit një përshtypje false për vetën  dhe 
gërhatja, i fshija hundët dhe për çdo pyetje që ata ma drejtonin, 
unë e dëgjoja vetën duke qeshur nën hundë e nervozuar por 
pak edhe e turpëruar belbëzoja mbi moshën time dhe emrin 
tim, kështu që ti më shikove me neveri, të gjithë ju.
 Sepse ata ishin në anën tënde, unë nuk mund ta 
parandaloja këtë gjë. Sepse në garantimin e mbështetjes 
financiare për fëmijën tim, ti kishe të drejtë të largoheshe. Sepse 
unë nuk do të ndiqja. 
 Sepse ai u përshurr në pantallona, ashtu si nuk do të 
duhej për moshën e tij. 
 Sepse do të fajësohej nga unë. Unë fajësohesha nga 
vetvetja. 
 Sepse nëna ime më bërtiste përmes telefonit. Ajo nuk 
mund të më ndihmonte në jetën time, askush nuk mund të të 
ndihmojë në jetën tënde, më pat thënë ajo, i bërtisnim njëra 
tjetrës për këto gjëra derisa u gjendem pa frymë nga vaji dhe 
unë e përplasa dëgjuesen e telefonit duke e kuptuar që nuk 
kisha nënë dhe pas hidhërimit të parë e dija që është më mirë, 
kështu. 
 Sepse ai do ta mësonte këtë një ditë dhe kjo do ta lëndonte 
atë. Sepse ngjyrën e flokëve dhe sytë i kishte të njëjtë si unë. 
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Syri i majtë ishte më i dobët. 
 Sepse në atë kohë vetëm sa s’kish ndodhur që t’ia hedhja 
ujin e valë mbi të, e pashë se sa e lehtë do të mund të ishte. 
Si?! Nëse ai do të më kishte ndaluar nga britma, fqinjët nuk do 
ta kuptonin. Sepse, po ata do ta kuptonin, por vetëm atëherë 
kur unë do të doja që ata ta kuptonin. Sepse ti do ta kuptoje 
atëherë. Vetëm atëherë kur unë do të doja që ti ta kuptoje. Sepse 
atëherë unë mund të flisja me ty në këtë mënyrë, apo ndoshta 
më ndonjë letër të cilën avokati yt do ta përcillte ty, ose motra 
jote, ndoshta përmes telefonit ose ballë për ballë. Sepse atëherë 
ti nuk do të ikje. Sepse edhe pse ti nuk e doje atë, ti nuk mund 
ta largoje. 
 Sepse unë fillova të gjakosja për gjashtë ditë shumë rëndë 
dhe më pas njollat e gjakut do të mbeteshin për tri ose katër orë. 
Sepse njollat e gjakut në pakot e letrës së tualetit të mbledhura 
në duart e mia që dridhen, më bënin që unë të mendoja në ty 
që nuk gjakosesh kurrë. 
 Sepse unë jam një grua krenare, e përbuz lëmoshën 
tënde. Sepse unë nuk jam një nënë e vlefshme. Sepse unë jam 
shumë e lodhur. Sepse makinat dridhëse të tokës dhe bluarset 
e pyjeve janë vuajtje e përditshme, po ashtu sikur britma e 
insekteve të natës. 
 Sepse nuk ka gjumë. Sepse ai mund të flinte këta muaj të 
ardhshëm, nëse do të ishte me mua në krevat. 
 Sepse ai pëshpëriste Nënë! – Nënë mos!
 Sepse ai dridhej para meje pa pasur ndonjë arsye. 
 Sepse farmacisti kishte marrë përshkrimin e barnave dhe 
meqë kishte kaluar një kohë e gjatë, e dija që po i telefononte 
dikujt. Sepse në farmacinë ku unë blej pothuajse për më shumë 
se një vit e gjysmë, pretendonin sikur nuk ma dinin emrin. 
Sepse në dyqanin e ushqimoreve arkëtari filloi të qeshte me 
mua dhe vendosi dorën në fytyrë, në sytë e tij që i derdhnin 
lot. Sepse ata pëshpëritin dhe qeshin pas meje, kisha shumë më 
tepër krenari se t’ju ktheja përgjigje. 
 Sepse ai ishte me mua në këto kohë, ishte dëshmitar i 
këtij pikëllimi. Sepse ai nuk e kishte askënd tjetër pos nënës 
së tij, e nëna e tij nuk kishte askë pos tij. Gjë që është shumë e 
vetmuar. 
 Sepse i kisha fituar shtatë funta prej të dieles së 
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kaluar, por plogështia ishte e padepërtueshme. Sepse e urreja 
trashësinë në trupin tim. Sepse po të më shikoje tash lakuriq do 
të tregoje pakënaqësi. Sepse isha e bukur për ty, e pse kjo nuk 
mjaftonte?
 Sepse atë ditë qielli ishte i tendosur me re, ngjyrat 
e lagështa jetonin, por nuk kishte shi. Vetëtimat e nxehta 
ndriçonin pa zhurmë dhe më nervozonin, por nuk kishte shi.  
 Sepse syri i majtë i tij ishte i dobët, gjithmonë do të ishte 
ashtu po të mos e kishte kaluar një operacion për forcimin e 
muskujve. Sepse nuk doja t’i shkaktoja dhembje dhe terror 
gjersa ai flinte. Sepse ti do të paguaje për të, me një verifikim 
nga avokati pa nënshkrim. Sepse ti e urreje atë, djalin tënd. 
Sepse ai ishte djali ynë, ti e urreje. 
 Sepse ti u largove. Nga ana tjetër e vendit unë kisha 
arsye ta bëja. 
 Sepse pas vajtimit ai do të shtrihej në duart e mia aq i 
qetë, vetëm një zemër rrihte mes nesh. 
 Sepse e dija që nuk mund ta kurseja nga dhimbja. 
 Sepse zhurma e kopshteve lëndonte veshët tanë dhe 
zgjonte pluhurin e kuq drejt gojës dhe syve tanë. 
 Sepse isha e lodhur duke e fërkuar atë për pastërti në 
mes të këmbëve, gishtave, brenda veshëve, rreth qafës dhe 
në shumë vende sekrete me fëlliqësirë. Sepse prapë e ndjeja 
dhembjen shtrënguese në stomak dhe isha në panik se mos aq 
herët kishte filluar koha e menstruacioneve. 
 Sepse atë nuk mund ta ndaloja gjersa fëmijët tjerë të 
rritur qeshnin. 
 Sepse pas trishtimit të dhembjes së parë ai do të ishte 
matanë dhembjes. 
 Sepse në gjithë këtë është mëshira. 
 Sepse mëshira e Zotit është për të, jo për mua.  
 Sepse nuk ishte askush që të më ndalonte. 
 Sepse zëri i televizorit tek fqinjët ishte aq i ngritur, saqë 
e dija që ata nuk do të mund të dëgjonin edhe nëse ai bërtiste 
përmes shtupës. Sepse ti nuk ishe këtu të më ndaloje, ku ishe. 
Sepse përfundimisht nuk ishte askush që të ndalonte. Sepse 
përfundimisht nuk ishte askush të më shpëtonte. Sepse nëna 
ime më tradhtoi. 
 Sepse qiraja duhej të paguhej të martën, që është dita e 
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parë e shtatorit. Deri atëherë unë nuk do të jem këtu.
     Sepse trupi i tij nuk ishte aq i fuqishëm ta mbante dhe ta 
mbulonte ngushëllimin, ty të kujtohet ngushëllimi, e di. 
     Sepse shtupa do të depërtonte në pështymën e tij, pështyma 
do të thahet si trajtë ngacmimi dhe nuk do të ketë shenjë. 
 Sepse shpëtim duhet të jetë harresa dhe prirja për të 
harruar. 
 Sepse ai qante kur nuk kishte nevojë të qante dhe nuk 
qante atëherë kur duhej. 
 Sepse uji vlonte ngadalë në tiganin e madh, lëkundej 
dhe gumëzhinte mbi pipëze. 
 Sepse kuzhina ishte shtangur me avull prej dritareve të 
mbyllura, temperatura do të duhej të ishte 100 C°.
 Sepse ai nuk do të luftonte. Dhe kur e bëri atë ishte 
vonë. 
 Sepse unë mbathja dorëza të lëkurës që ta ruaja vetën 
nga djegia
 Sepse e dija që nuk duhet të bëja panik, dhe nuk bëra.
 Sepse e doja atë. Sepse dashuria lëndon shumë keq. 
 Sepse dëshiroja të t’i thosha këto gjëra. Vetëm në këtë 
mënyrë. 

 Nga anglishtja: trina Gojani   
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liria  

 Sapo filloi të ecte shkathët përmes trafikut pasionant 
nëpër aveny, ai pyetej se si do t’i përshtatej ajo jetës nëse ai do 
ishte tërhequr nga ajo…
 Sa e qetë do të ishte jeta e tij pa një grua në të! Këta muaj 
në vazhdim morën pamjen e lirisë, përkohësisht ishte ndarë nga 
urrejtja e ekzistencës në të cilën ai jetonte me intimitet, më dikë 
që nuk e njihte dhe që nuk do ta zgjidhte…
 Ai prapë filloi të hamendësohej për stilin e jetës së saj pa 
të. Befas, mbi të shkreptiu paqartësia irrituese e disa javëve që 
ishte një ndjenjë e brendshme e zjarrtë, një ndjenjë keqardhjeje 
ndaj saj. 
 Kjo pakënaqësi nga ky përfundim i shkaktoi atij rritje të 
disponimit të keq dhe neveri. Ai filloi ta shqyrtonte atë me imtësi 
dhe mprehtësi i habitur nga vetvetja. Bukuria e saj e pajetë dukej 
vetëm si një maskim i dobët për një mendje të palëvizshme dhe 
jo sikur një bukuri e qetë e një shpirti që ai ia kishte ngarkuar 
asaj si tipar. Ai gjithashtu dyshonte në zvetënimin e shthurjes, jo 
vetëm në atë fizike, por edhe mentale gjithashtu. Refleksionet e 
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ndryshme te gratë, si seksualitetin, fuqinë 
dhe të gjitha ndjenjat ajo i shprehu te shkri-
mi. Ishte një ndër shkrimtaret më të nderu-
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bindën atë se tërheqja e saj nga ai ishte një lidhje ndjeshmërie, për 
dëshmi dhe qartësim të vizioneve, tashmë kur ata ishin ndarë. 
Si është e mundur që ai të ishte kaq shumë i verbëruar? Pse, për 
atë ajo ishte universi, një univers veç për vete dhe mospërfillës 
për personat dhe mendimet jashtë. Ai e ka adhuruar atë me 
pasionin më të ulët. Ai rënkonte përbrenda vetës për vetveten, 
si një karikaturë mentale, i ulur si budalla vështronte me një 
nderim prej budallai. 
Çfarë budallai që kishte qenë! 
Puna e tij aty kishte përfunduar, por çfarë do ta parandalonte 
atë që të rrinte larg për gjashtë muaj, një vit…përgjithmonë …të 
mos e takonte prapë atë!...
 Ai u ndal, i pavendosur. Çfarë do të bënte ajo? Ai u 
mundua ta ndërtonte një përfaqësim të së ardhmes së saj pa 
të. Në këtë urrejtjen e tij të tashme, ajo u bë një krijesë që i jepej 
kënaqësisë në mënyrë të papërballueshme, pa marrë parasysh 
se sa do t’i kushtonte kjo. Një sybarite! Një parazite gjithashtu!
Ai ishte tërësisht i lumtur që vlerësimi i rrezikut të tij kishte 
arritur para se ajo ta shteronte atë nga çdo gjallëri fizike dhe 
shpirtërore. Por e ardhmja e saj e shqetësonte atë edhe pse ai 
e kishte siguruar vetën se cila ishte rruga e tij dhe qeshte me 
trishtim me pikturën që lëvizte lehtë nga miku në mik. 
 Një eksitim i padurueshëm e përfshiu. 
Ai duhej të sajonte një lëshim për vetën jashtë këtij moçali, në të 
cilin dashuria e tij e çmendur e kishte dërguar në fund…tri vite. 
Zot i madh! 
 Për një moment këto tri vite ngjanin me vitet më të 
bukura të jetës së tij. Dhe ai i kishte hedhur poshtë pa menduar 
fare. Ishte zhvendosur i kënaqur, qetësisht, pa e vendosur se ku 
do të zhvendosej prapë, por vdekja e mikut ngjante si lidhja e 
fundit qe e solli këtej… 
 Ai ia filloi. Vdekja! Ndoshta ajo do të vdiste. Sa do t’ia 
thjeshtësonte kjo punën atij. Por jo; ajo nuk do të vdiste. Qeshi 
pa u zbavitur. Ajo nuk do të vdiste; ajo do të ekzistonte në të, 
mallkuar qoftë…një pakënaqësi e zemëruar dhe e dhimbshme 
sikur ndëshkimi e kaploi të tërin. Kaloi duke e lënë atë të qetë dhe 
të shkatërruar. Mbështeti vetveten dhe vazhdoi udhën. Kishte 
vendosur; duhej të rrinte. Me këtë vendim, i dukej sikur kishte 
rilindur. Ndihej i qetë, i rifreskuar, sikur kishte dalë nga vapa e 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

20

madhe në aromën e freskët, në teh të flladit. Ishte i gëzuar. Bota 
ishte kthyer në ar e diamant dhe jeta prapë ishte një aventurë 
magjike. Qak edhe plankartat nëpër dyqane ndriçonin me dritën 
e parajsës mbi to. Sytë i zunë një vend. Udhëtimi…po, ai duhej 
të udhëtonte diku, ta humbiste vetën në Indi, Kinë, në detet 
jugore…rrezatonte nga rrahja e automjeteve dhe poshtërimi i 
këmbësorëve. Gëzimi e kishte vështruar të tërin. Ai ishte i lirë.  
 Një vit, i mbushur me aventura të ndryshme kishte 
rrëshqitur qysh nga ajo ditë pranvere në të cilën ai e kishte 
përdredhur vetën si të lirë. Kishte jetuar, kishte qenë i gëzuar pa 
asnjë grua në jetën e tij. Thyerja dukej e thjeshtë, si një udhëzim 
parashikues biznesi dhe një kthim i papërcaktuar. Mirëpo, nuk 
kishte kthim. Ai nuk do ta pranonte këtë, ndoshta ia ndjente 
mungesën letrës në pyetjet e tij. Ia kishte imponuar vetës që të 
besonte në atë që ai dëshironte ta besonte…për të s’donte t’ia 
dinte. Në të vërtetë, ishte i hutuar në mendjen e tij, një kompleks 
mendimesh që ia bënte më të vështirë ta dinte se çfarë në të 
vërtetë mendonte. Ai e imagjinonte që ai fërgëllonte nga ideja 
që ajo e kishte pranuar në mënyrën më bujare. Ai ndjente 
keqardhje për të. Gjithashtu, aty qëndronte edhe një prekje e 
mërzisë, ndjenja e diçkaje të humbur që gjithmonë e trazonte 
atë…shumë keq, një grua si ajo nuk është e pranueshme. Ai i 
kishte dhënë fund asaj. 
 Po çfarë kishte bërë ajo? Si e kishte përballuar ai këtë? 
Ndjenja e tij përbuzëse që e shfaqte ndaj saj ndonjë kohë, duke 
qeshur gëzueshëm në disa gjeste që bënte ai si pasim, ose kur 
ulej qetësisht e ndezte në flakë. Ai ishte i vetëdijshëm për çdo 
detaj të shfaqjes së saj; flokët e saj të parregullt, sytë e saj ngjyrë 
kafe të butë, mjekra e saj delikate që ishte mbështetur në duart 
e saj, në të kundërtën e La Gioconda-s. Ndonjëherë aty duhej të 
ishte një rezervë e emocioneve që e  kontrollonte atë, kur ndjente 
dhembje me vite, kur prapë vuante për të. Këto momente ishin 
të rralla.  
Kaloi edhe një vit tjetër, gjatë të cilit veçsa vinte e fitonte jeta e tij 
dhe pastaj ndeshja…
 E vdekur? Si është e mundur që ajo të ketë vdekur? 
Vdekje në lindje, i kishin thënë ata, të dytë, edhe dashnorja 
edhe fëmija që ajo e mbante. Ajo kishte qenë e vdekur atë ditë 
pranvere kur e inatosur dhe e zemëruar mbi ndikimin e saj në 
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jetën e tij, ai kishte ecur përkrah lirisë për të gjetur mirazh, por 
ai e pa qetësisht që kurrë nuk do të ishte i lirë. Ajo ishte arratisur 
nga ai. Sa herë që e kishte mallkuar, habitej se aty ishte një grua 
e vdekur të cilën ai e kishte mallkuar dhe për të cilën ai ishte 
çuditur…ai dridhej, tashmë dukej shumë i ftohtë…
 Epo, t’i japim fund asaj! Si është e mundur që ai të mos 
e dinte. Ajo kishte vdekur. Dhe ai e kishte mallkuar. Por nuk 
e kishte mallkuar për vdekje…apo jo? Mallkim për të! Pse 
nuk kishte mundur të jetonte, pse vdiq kaq shpejt? Për shumë 
muaj ai ishte preokupuar se si kishte mundur të bënte jetën ajo 
dhe gjatë gjithë kësaj kohe ajo nuk kishte bërë asgjë pos që të 
përfundonte e vdekur.  
 Padobia e gjithë spekulimeve të tij e bënte edhe më të 
bezdisur. Ndjenja e mëparshme për keqardhje iu kthye. Ajo 
ia kishte shkatërruar jetën, fillimisht sa ishte gjallë dhe pastaj 
e vdekur. Ai e urrente faktin që tashmë ajo kishte përfunduar 
me të, më shumë se sa që urrente që ai kishte përfunduar me 
të. Nuk mund t’ia falte. T’ia falte? Ajo ishte e vdekur. Pas gjithë 
kësaj, ai disi e ndjeu këtë, të vdekurit nuk brengosen nëse ua fal 
ose jo. 
 Gradualisht, mendja e tij u bë sikur e një kukulle që 
shqetëson tensionet që e kthenin prapa dhe e dërgonin përpara 
dy mendimeve, ai e kishte braktisur atë, ajo kishte vdekur. Këto 
dy fakte iu kishin ngulitur në mendje sikur gjemba që e thyenin 
zotësinë e tij. Sapo ai e quajti atë mënyrë të braktisjes së saj, 
brutaliteti i ngjante në rritje e sipër. Ajo kishte vdekur duke e 
dashuruar atë, duke ia mbajtur fëmijën dhe ai e kishte braktisur. 
Ai u mundua ta largonte këtë barrë të rëndë zhgënjimi që e 
tërhiqte teposhtë, por gjendja e mëparshme dhe shkatërrimi e 
bënin të ndihej i shkretë. 
 Fuqia e së kaluarës e tërhiqte atë gjithmonë poshtë e më 
poshtë, në një depresion të errët, që e frikësonte atë. Gjendja e 
mjegullt, e errët si shkrumbi nën të cilën lajmet mbi vdekjen e 
saj e kishin zënë në kurth, e tmerruan atë. Ai duhej ta nxirrte 
veten jashtë kësaj. Një zemërim i tmerrshëm e kishte kapluar. 
Filloi të mendonte për vdekjen e vet, të shkaktuar nga vetja, 
me ndjenjën që do t’i sfidonte zbërthimin. Interesi për jetën e tij 
erdhi si gëlltitja e një ndriçimi për keqardhje dhe gjendja kaotike 
e përpinte atë. 
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   Me shfaqjen e vjeshtës, dobësia e pjesës së tij, zemërimi i tij 
dhe keqardhja iu kthyen, duke zgjuar një trazim të pendimit 
dhe brejtje të ndërgjegjes. Paperceptueshëm, ai fizikisht ndjehej 
i bërë telef. Një ndjenjë e çuditshme vetmie dhe izolimi e kishte 
mbështjellë atë. Një lloj turpërimi u shfaq mbi të, ndjehej i 
palumtur nga të qenit larg prej njerëzve dhe filloi të ndjehej si të 
ishte në skaj të jetës.
 Ndjenja e thellë e izolimit e shtynte shumë e më tepër 
drejt mbi kujtimet. I fundosur në karrigen e tij përpara zjarrit, 
e kishte humbur ndjenjën e numërimit të ditëve dhe netëve, i 
kalonte ato pa e vërejtur, duke i shkrirë në një ditën dhe natën. 
 Gjenda e tij mjegulluese veç sa vinte e rritej nga 
mospranimi i vdekjes së saj, shpesh ajo ishte aty me të, prapa 
dritës së zjarrit ose qiriut. Ajo fliste dhe qeshte me të. Ndonjëherë, 
natën, ai zgjohej ta shikonte atë duke qëndruar mbi të, ose të ulur 
në karrigen afër zjarrit që shuhej. Nga një vazhdim misterioz, 
zjarri i dashurisë së parë ndriçonte mbi të. Harronte që dikur 
ishin të ndarë. Kujtimet e përdredhura e dërgonin me atë bashkë 
në vendet që nuk kishin qenë kurrë më parë. Ai kishte harruar 
gjithçka nga e kaluara dhe kjo disi e çrregullonte. 
 Ai ishte ulur për ta pritur atë. Atij disi i kujtohej që ajo 
i kishte premtuar se do të kthehej. Jashtë, rruga ishte e qetë. 
Ajo vononte. Pse ajo nuk vinte? Lot fëmije i rrodhën nëpër faqe. 
Qëndronte i ulur para zjarrit që shuhej dhe dëneste. 
Një frikë e pashpjegueshme e mbuloi atë; ajo nuk do të vinte. 
Në agoninë e zhgënjimit, ai nuk e pa që zjarri dhe qiriu u shuan. 
Rrinte ulur i mbështjellë nga hidhërimi i madh. E dinte që ajo 
nuk do të vinte.
 Diçka në mendjen e tij ia ndau në copa trurin. Ajo nuk do 
të vinte, andaj ky duhej të shkonte tek ajo. U skuq, dridhej nga 
të ftohtit dhe u shty përpara derës. Po, ai do të shkonte tek ajo. 
 Një rreze drite përmes dritares franceze ia tërhoqi 
vëmendjen. U pengua përpara saj. Duart e tij të ftohta ia 
zunë momentin e kapjes, por ai e grisi me një shkëndijë nga 
shkatërrimi dhe fuqia e vjetër dhe bëri disa hapa jashtë.

Nga anglishtja: t. Gojani   
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tinGulli i kOtOsë1

 Dielli dhe hëna shkëlqenin paanshëm mbi të gjithë që 
jetonin nën qiell. Lulet në pranverë lulëzonin për të gjithë. 
Atëherë, a është vetëm kjo maje e pemës, që zemërohet nga 
furtuna? Për katërmbëdhjetë vjet mizore, fëmija, i pafajshëm, e 
ka parë familjen e tij të hallakatet, sikur gjethet që shpërndahen 
nga pema e vjeshtës. I goditur nga shiu dhe era, ai ishte gjethja 
e fundit e ngjitur në degë. Por, në fakt, ai nuk kishte asgjë ku të 
mbahej, ai ishte në mëshirë të botës së panjohur.
 Nëna e kishte braktisur kur ai ishte katër vjeç. Ajo do të 
dëshironte gjithashtu ta mbronte atë nga vuajtja, por prindërit 
e saj këmbëngulën të hiqte dorë nga burri dhe shtëpia e saj. Fati 
i familjes së burrit të saj ishte në rënie dhe asgjë nuk mund ta 
përmirësonte atë. Prindërit e saj, refuzuan ta shikonin atë duke 
kaluar jetën në lot, me një burrë që nuk do të vlente për asgjë. 
Ata e dinin se sa e vështirë ishte për të që ta linte fëmijën, por 
ata u pajtuan që ta ndanin para se të vinin fëmijë të tjerë në jetë. 
Argumenti tingëllonte arsyeshëm për veshët e vajzës së tyre. 
Ajo për vete ishte ende e re. 
1 Koto – instrument nacional japonez

Ichiyo Higuchi (1872-1896) është au-
tore japoneze. Në moshën 14 vjeç 
ndjek shkollën poetike Haginoya në 
Tokio. Në moshën 20-vjeçare shkruan 

romanin e saj të parë, Në prag të Vitit të Ri, 
kurse një vit më vonë boton Ujërat e tur-
bullta dhe Nata e trembëdhjetë, e cila tërho-
qi vëmendjen e kritikës dhe të publikut. 
Vdiq në moshë 24 vjeçare nga tuberku-
lozi.  Konsiderohet shkrimtarja e parë pro-
fesionale në letërsinë moderne japoneze.

ichiyo higuchi
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 Ajo nuk ndjente pendim për burrin e saj, por nga fëmija 
i saj nuk mund të hiqte dorë aq lehtë. Kur u mundua ta linte, në 
dhembjen e saj ajo ndjeu sikur do të pështynte gjak. Në fund, 
ndjenja e saj prindërore e drejtoi që t’i bindej këshillës. Ajo ishte 
shumë zemërbutë që të rezistonte. Duke e ditur që familja e 
burrit të saj po shkatërrohej, sikur një shtyllë e akullt që shkrihet 
nga dielli, ajo la gjithçka pas, shtëpinë, burrin, fëmijën. 
Pastaj, burri i saj vinte te shtëpia e prindërve të saj. Ndonjëherë 
vetëm, ndonjëherë bashkë me fëmijën, ndërsa ndonjëherë edhe 
do t’ia linte djalin asaj. “Nuk ka rëndësi se si do të bëhet me 
mua,” lutej ai. “E vetmja gjë që dua është të shoh fëmijën tonë të 
ecën përpara në jetë. A s’do të mundohesh hiç të kthehesh?” 
 Ai nuk do të kërkonte nga ajo që të kthehej përgjithmonë, 
vetëm pesë apo gjashtë vjet, derisa fëmija të arrinte në moshën e 
pjekurisë. E lajkatonte dhe e luste. Dëshpërimi tashmë i mjaftonte 
asaj, ku ishte nëna që nuk brengosej për fëmijën e saj? Por burri 
ishte mbështetur në një mospremtim të pashpresë, nëse priste 
që ajo të kërkonte falje dhe të kthehej. Ai i kalonte ditët kot 
duke pritur se ndoshta ajo mund të vijë me të pesëmbëdhjetin, 
apo me të njëzetin. Nëse ajo nuk vinte sot, atëherë ajo duhet të 
vijë nesër. Përfundimisht, kur ai shkoi t’i përgjërohej asaj për 
herë të fundit, ajo nuk ishte askund. A e kishte pasur gruan që 
do të shkonte për t’u bërë kujdestare fëmijësh? Apo ndoshta 
ishte bërë gruaja e dikujt tjetër? Zotimet e njëqind vjetëve për 
besnikëri, në të vërtetë ishin vetëm fjalë të kota. 
Shpejt kaloi një gjysmë viti. Babai i djalit nuk ishte më burri që 
kishte qenë. Shumë e kishin lavdëruar gruan e tij si të mençur 
që e kishte braktisur, gjersa mjerisht, ishin vetëm disa që e 
ngushëllonin me braktisjen e saj. Ndoshta edhe kështu duhej 
të ishte. Tash vetëm rakia mund t’ia shpërndante, qoftë edhe 
vetëm për një moment, mjegullën që i mblidhej në zemër. Sa 
herë që ai pinte, tendenca e tij errësohej dhe dashamirësia i 
kthehej në dhunë. Çudi e vogël, vetëm disa ishin në anën e tij. 
 Vitet tërhiqeshin nga një ndalesë. Babai dhe djali nuk 
kishin as mbulojë të veten, që ta mbështillnin vetën, e aq më 
pak një kulm që do t’i mbronte nga shiu. Por, fëmija ende e 
kishte babanë. Ai e shikoi atë lart, sikur një pemë të madhe që ia 
siguron hijen. Mbulesat ishin të holla në shtëpinë që ata e kishin 
kaluar natën, por dashuria e babait do ta mbante ngrohte atë. 
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 Një vit para se djali t’i mbushte dhjetë vjet, babai i tij 
shkoi në shtëpinë e një mikut për të festuar për shëndetin e 
tij, ku baruti ishte i hapur dhe vera rridhte lirshëm. Kjo ishte 
gjëja me të cilën edhe zotat vetë do të kënaqeshin. Burri ishte i 
gatshëm ta dorëzonte veten aty, sikur të mos ishin rojtarët nga 
qielli. Ai piu me bollëk dhe rrugës për në shtëpi kaloi përmes 
një pishe, ku edhe e takoi fundin e dhembjes së tij. 
Askund nuk ishte askush që ta merrte djalin, të kujdesej për 
të dhe ta shikonte se si rritej. Dhe djali në vetvete nuk kishte 
më shpresa për të ardhmen. Në fillim me gjithë dhembjen, ai 
i lakmonte ata që kishin prindër. Ai e dinte se nëna e tij pa 
dyshim që jetonte, por se jeta e saj dhe vendndodhja e saj, për 
të ishin mister. Përkundër të gjithave, ai ende ndjente dashuri 
për të. Por atëherë, me vdekjen e babait dhe me ta kuptuar se ai 
tashmë ishte i fundit i asaj familjeje, ai filloi ta urrente nënën e 
tij me veprimet si të dreqit, si dreqi vet. 
 Ai gjithmonë qante kur e pyesnin se ku e kishte nënën, 
apo nëse ishte e vërtetë që ai nuk kishte baba. Por kjo ishte në të 
kaluarën. Ai tashmë e kishte kuptuar që nuk kishte keqardhje 
në këtë botë, nuk kishte sinqeritet në zemrat e njerëzve. Edhe 
ata që shfaqnin pak mëshirë, e neveritnin djalin dhe ai i shikonte 
me dyshim; dyshonte se ata po e përqeshnin. Le të jetë e vështirë 
jeta. Çfarë rëndësie do të ketë? Zemra e tij ishte e thyer. Zotat 
dhe budat ishin armiqtë e tij. Nuk kishte kujt t’i thërriste më. 
Tashmë ai nuk ishte një fëmijë i zakonshëm. 
 Sytë e tij si rruazë dukeshin sikur shponin gjithçka që ai e 
shikonte, përmes flokëve të shprishur dhe nëse fytyra e tij kishte 
diçka të lezetshme, askush nuk mund ta dinte. Askush nuk i 
besonte. Ata ishin të sigurt që çapkëni kurrë as nuk ka tentuar 
të bëjë mirë. Ai shihej me inat edhe nga policët. Nëpër festivale 
dhe pushime, kudo që mblidheshin njerëzit, ai gjithmonë ishte 
objekt dyshimi. Me fjalët akuzuese “hajdut xhepash”, “hajdut”, 
ata tregonin se sa e urrenin. Sytë mbuloheshin me dyshim sa 
herë që ai ishte afër. A do të shpërndaheshin këto fjalë edhe 
në vendet e largëta? Nuk do të kishte zgjidhje përmes fjalëve 
false. Tashmë fjala e kish bërë të veten, djali ishte një bandit. 
Shumë më përpara ata e thërrisnin Hajni i epokës Meji, ose 
me disa emra të tjerë të tmerrshëm që çdokujt do t’ia shtinin 
frikën, edhe atij vetë. Ai dëshironte të zhdukej. Ai nuk mund 
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ta duronte hidhërimin në zemrën e tij dhe dëshironte që të 
vdiste. Ai qëndroi gjatë para një lumi dhe mendohej se a duhet 
të kërcente, por vdekja nuk vjen lehtë. Vetëm dhe pashpresë, 
djalit i bëhej gjithnjë e më e vështirë ta mbante veten. Habitej 
herë këtu e herë atje dhe ndonjëherë arrinte të gjente një punë. 
Natën, ai ndalej kudo që të mundte. Jeta ishte sikur një ankth 
i pafund. Çdo ditë zhvendosej. Sa më shumë jetonte, aq më 
shumë rritej, por sa më shumë që rritej, aq më shumë e ndjente 
dëshpërimin në zemër. 
Era frynte tmerrshëm nëpër pishat e Ogyos. Në Negishi, orizi i 
vonshëm thahej nëpër fusha. Djali lypës ndali sytë në shtëpinë 
e gruas që quhej Morie Shizu. Diçka e shtyri të sillej ndryshe 
dhe punëtoret e zonjës ishin të papërtuara, pëshpëritnin mes 
vete, megjithatë në fakt nuk kishin pse të brengoseshin, gjatë 
ditës dhe natës dera e oborrit rrinte mbyllur. Më shumë se 
një muaj kaloi pa ndonjë incident. Degët e hurmave japoneze 
shtriheshin mbi murin e oborrit, por djalit nuk iu desh shumë 
që ta merrte një. Aty-këtu shërbëtoret dëgjonin të flitej për një 
kopuk. Veshët e saj ishin të mprehtë dhe fajet e turbulluan. 
 Ishte natë, kur shiu i vjeshtës  binte butësisht dhe askush 
nuk e dinte mirë pikëllimin e saj. Vetëm, nën dritën e llambës, ajo 
luante në koto. Kënga kishte tingull të zymtë, por instrumenti 
ishte i vetmi shoqërues i saj. Ajo dëgjoi kambanat përmes pyllit 
Ueno dhe e la instrumentin e saj anash. Shiu pikonte nga streha 
dhe era fëshfërinte majat e pemëve. Shumë herë ajo mendonte 
se e kishte dëgjuar edhe një zë tjetër. 
 Nga poshtë kulmit mund të shihej pisha e gjatë, konstante 
në moshën e saj e mbuluar në të gjelbër. Dhe kujt, do të pyeste 
dikush, kjo grua i kish premtuar besnikërinë, duke jetuar si në 
strofullin ushtarak? Muzika ishte padroni i saj. 
Ajo ishte nëntëmbëdhjetë vjeç. Dikush do habitej se sa vite ia 
kishte kushtuar ajo për të perfeksionuar tingujt e dashur dhe 
për të krijuar meloditë. 
 Ajo ishte e dobët dhe e hijshme, sikur shelg që valëzon 
në erë dhe edhe pse ajo mund dukej shumë delikate, kur ajo e 
merrte një plastikë dhe e rehatonte vetën që të luante muzikë, 
çfarë do të ndodhte me botën që do të tronditej nga pluskat e 
pluhurit? Ngjante sikur vetë princesha e maleve i vështronte 
duart e vajzës mbi tela, në atë mënyrë që aroma e pishave frynte 
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përmes fijeve të degës në pemët e shelgut. Qetësia që shfaqej në 
fytyrën e saj, gjersa ajo luante ishte pothuajse përrallore. Nuk ja 
tërhiqnin vëmendjen as era, as shiu, as zhurma e vetëtimës. 
 Në muajin e tetë, në acarin e parë, hëna ndriçoi dukshëm 
në gjethet e rëna. Ky ndriçim i prekshëm mund të krahasohej 
mirë me thënien e të vjetërve: drita e hënës është e frikshme sikur 
faqet e lyera me të kuqë të një plake. Asgjë nën qiell nuk mund 
t’iu zhdukej atyre rrezeve, as shtëpitë e mëdha si rezidenca, 
as kasollet dhe qentë e shtëpive, që të gjitha ishin mbuluar me 
ndriçimin e hënës; acari mbi pyjet e thara; liqeni ku ditët e saj i 
jetonte gruaja e re, e panjohur për të gjithë; kasollet e vetmuara 
në mal, që vizitorë të vetëm kishin pranverën që përhapej 
anekënd; fushat, gogolët, uji nëpër llogore; nën bukurinë e 
ndriçimit të hënës dhe tri legjendat Suma, Akashi, Matsushima. 
E pastra qëndronte e pastër. Të kalburat nuk e kishin humbur 
dobësinë e tyre. Vetvetiu, hëna kishte hedhur ndiçmin e saj në 
të gjitha drejtimet, një thesar i çmuar. Në drejtim të ndriçimit, 
tingulli i koto-së i jepte natës ngjyrën e trëndafilit. Kush e din 
se sa me pasion i ishte kushtuar, përshtatshmërisë së tingujve 
intrigues, në harmoni të pastër dhe të mrekullueshme? Ngjante 
sikur me të vërtetë ishte muzikë nga qielli. 
 Po atë natë, tingulli i gruas që luante në koto, e 
ndihmoi tjetrin të ringjallej. Për katërmbëdhjetë pranvera dhe 
katërmbëdhjetë vjeshta, djali kishte qenë i goditur nga shiu. 
Zemra e tij ishte kalitur gradualisht, deri sa u bë e fortë si një 
gur. Asnjë shigjetë nuk mund të depërtonte në të. Ngjante sikur 
ishte i destinuar ta ndiqte fatin e babait të tij, të vdiste në mes të 
fushave në mal, aty ku kujtimet e tij do të zbardheshin nga disa 
elemente. Disa ishin të bindur që jeta e djalit do të përfundonte 
në burg, mes hekurash, gjersa emri i tij i keq tashmë ishte 
përhapur kryq e tërthor.
 Por tash, befas, ndjeshmëria që ia përvëlonte zemrën 
ishte liruar nga tendosja nën tingujt e koto-së. Për herë të parë, 
pas shume viteve, ai ndjeu lotët që i dilnin nga sytë. Apo ishin 
diamante që pikonin nga vesa? Nuk do t’i shkëmbente me asgjë 
në botë. 
Ai, që nuk e kishte të njohur as dashurinë, as dhembshurinë 
dhe nuk e kishte idenë se si do të ngjante një lojtar i përmbajtur 
i këtyre dy lojërave, ndjeu për një moment se kënaqësia  e 
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muzikës rridhte nga muri i kopshtit. Ai ishte i turpëruar nga 
emocionet e veta. I kishte tejkaluar me vështirësi vuajtjet për 
nënën e tij, ashtu do të duhej të ishte, para se ai të fillonte ta 
shante atë sikur të ishte dreq. Tash, ai ishte i gatshëm ta largonte 
urrejtjen ndaj botës butësisht. 
 Në këtë natë, kur hëna ndriçonte si kurrë më parë, aroma 
e kopshtit përmes shkurreve ledhatonte xhaketën e tij. Si mund 
të frynte tash një erë e fortë? Errësira ishte zhdukur tashmë nga 
zemra e tij. Gruaja filloi të luante edhe një herë. 
 Tingulli i kotosë do të ishte miku i tij për qindra vjet, një 
fillim i përmallueshëm për qindra vjet. Ai tashmë kishte hyrë 
në botën ku qindra lule kishin lulëzuar. 

lulet në MuzG

 Shtëpitë i ndante vetëm gardhi i bambosë. Ndanin të 
njëjtin pus, uji i të cilit rridhte furishëm dhe pastër, jo i turbullt, 
ngjashëm me harmoninë mes dy fqinjëve. Lulet e qershisë nën 
njërën anë të çatisë, ia sillnin pranverën shtëpisë tjetër. Ato 
kënaqeshin bashkë me aromën e luleve.  
 Familja Sonoda para dy vjetësh kishte humbur 
kryefamiljarin. Trashëgimtari i tyre, Ryonosyke ishte njëzet e 
dy vjeç. Ishte student në univeristet. 
 Ndërsa familja Nakamura kishte vetëm një fëmijë. Ata 
kishin pasur një djalë, por kishte vdekur herët, kështu që vajzën 
e tyre e ruanin si thesar të çmuar të margaritartë. Asnjë erë 
nuk ishte e lejuar t’i pengonte lulet që zbukuronin flokët e saj. 
Shpresat që kishin prindërit e saj, dukeshin qartë në emrin që 
ia kishin lënë, Chiyo. Kishte kuptimin e njëqind viteve, që jeta 
është periudhë e lejlekëve.  
Pema e qershisë kishte nxjerrë gjethet e para, tashmë edhe 
aroma mund t’i ndihej. Ajo kishte dy ose tri lule, kur të tjerët 
filluan t’ia parashikonin të ardhmen. Me bukurinë e saj ajo 
tejkalonte gonxhet që do t’i shpaloste në kodrat bashkë me 
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shiun pranveror. Por kur do t’i vinte koha, që të mbushej me 
lule? Në atë mënyrë se si hëna e shikonte përmes një tufe të 
pishave, ngjante sikur edhe ajo hezitonte.  
 Dhe një ditë vajza mbushi të gjashtëmbëdhjetat. Me një 
ndriçim që të robëronte, flokët i kishte rregulluar në stilin e të 
rriturave dhe i kishte lidhur me shirit modern me ngjyra dhe 
arabeska. Në kopsht, ajo qëndronte si një lule në mes të shumë 
gjetheve. “A e keni parë atë? Vajzën e Nakamurave!” Bile edhe 
të huajt do të vazhdonin me këtë. (Sa bezdisëse të jesh e bukur!) 
“Ajo është mësuar me gjëra zbavitëse,” thoshin njerëzit, “kur ajo 
e lëshonte një xhitë, xhita do të fërshkëllente me erën e veriut.” 
Por, kjo ishte kohë me parë. Ajo tashmë është rritur, i tha ajo 
vetes. Por, nëse Ryonosoke do të dëshironte të luante ende me 
kukullat e saj, nëse ai nuk do ta vërente që ajo tashmë kishte 
ndryshuar, ajo nuk do ta zemëronte atë. Për një minutë ata do 
të mund të bisedonin me familijaritetin e zakonshëm. As sy 
nuk do të kishin për dikë tjetër. Por, minutën tjetër gjërat do të 
shpërthenin në grindje. 
“Nuk ke nevojë të mundohesh të vish prapë.” 
“Të vij këtu? Mos u brengos.” 
Së paku dy ditë do të kalonin dhe pastaj ata do t’i kërkonin falje 
njëri-tjetrit. 
“Më fal, Ryonosoke. Nuk ishte gjë e mirë nga ana ime. Nuk 
do të jem kaq egoiste herën tjetër. Të lutem më fal.” Akulli i 
pranverës gjithmonë shkrihej. Në fund të fundit, ai e kuptoi 
se ajo ishte ende një vajzë e vogël dhe e pafajshme. “Jo, ishte 
faji im,” thoshte Ryonosoki. Ai nuk kishte motër dhe vështirë 
mund ta imagjinonte se si duhej të ishin ato. A ka mundësi që 
një motër të jetë e dashur si Chiyo?
 Ajo buzëqeshi dhe e tërhoqi për mëngë. “Kam parë një 
ëndërr të mrekullueshme mbrëmë. Ti kishe diplomuar dhe kishe 
zënë një pozitë. Mbaje veshur një kapelë cilindër dhe kalëroje 
me karrocë. Pastaj, ti hyre në një ndërtesë shumë luksoze të 
stilit evropian.” 
“A je e sigurt që nuk është e kundërta?”, qeshi lehtë ai. “Je e sigurt 
që nuk u qëllova nga dikush gjersa kalëroja me karrocë?” 
 Chiyos nuk i dukej kjo zbavitëse. “Nuk duhet të thuash 
gjëra kaq të tmerrshme. Mund të të ndodhë diçka. Më mirë e ke 
të mos dalësh sot.” Me paragjykimet e saj, ajo nuk ngjante në një 
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vajzë me edukatë moderne, por ajo e tha atë që e mendonte. Siç 
ishin ata shokë, pranë njëri-tjetrit, ata nuk jetonin me rregulla. 
Nuk kishte përmbatje mes tyre. Asnjë mur nuk qëndronte mes 
tyre. Trishtimi ishte diçka që ata kurrë nuk e kishin njohur, 
sepse ata i kalonin ditët duke qeshur. 
 Në shkurt, kur erërat ishin ende të ftohta, një natë përpara 
ata kishin bërë plan ta shikonin lulëzimin e qershisë. Ishte dita 
e Martial Guardianit. Chiyo ngjiti dorën pas Ryonokos gjersa 
shëtisnin përgjatë rrugës. 
“A e ke harruar premtimin që më bëre natën e kaluar? Është i 
pafalshëm.”
“Nuk kam harruar asgjë,” e siguroi ai atë. “Prit një minutë. 
Çfarë ishte…”
“Unë mendova që ishim në rrugën tonë.” 
“Ah, po më kujtohet. Më the që e dëshiroje fenerin magjik, apo 
jo? Tregimin mbi Oshicin, vajzën e pemëshitësit?”
“ Oh! Sa i padurueshëm që je. Nuk thua asgjë pos 
gënjeshtrave.” 
“…apo ishte me arushën e egër nga Tamba? Cilën dëshiroje ta 
shihje?”
“ S’ka rëndësi tash. Bëje si të duash. Po shkoj në shtëpi.” 
“ Oh…pa lëre tash…vetëm shaka po bëja.” 
“Ti gjithmonë bën shaka.” 
“ Po ishte një shaka. Natyrisht që duhej ta dija: zonjusha 
Nakamura nuk është e interesuar për gjëra qesharake. Çka zoti 
Sonoda mendonte ishte se kishte dëgjuar se sa e dëshiruar ishte 
ajo…”
“Harroje. Nuk dua të shoh asgjë.” 
“ Nuk ke pse nervozohesh për këtë. Apo ke dëshirë që të gjithë 
të qeshin me ne? të mos bëjmë spektakël tash, duke ecur e duke 
u grindur.”
“Gjithçka që ti bën është të më ngacmosh. E çfarë pret 
atëherë?”
“Të thashë më fal.” Ata tashmë e kishin kaluar çdo nocion. 
“Epo, atëherë, çfarë do të bëjmë?” 
“ Habitem se ndoshta mund të jetë më lart. Oh, i dashur nuk 
jam edhe aq e sigurt.” 
“Çfarë ndodhi me vajzën që ishte e painteresuar?”
“Të mos flasim për të prapë.” Tashmë mosmarrëveshja e  
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kishte humbur kuptimin. U kthyen matanë rrugës, ku pema e 
kumbullës tashmë kishte lulëzuar. “Ja këtu.” – dikush u dha 
shenjë. Ata dëgjuan trokëllimat e një palë sandaleve. Ishte një 
grua e verbër që luante me koto, Asagao moderne. “Para vesës 
braktisa lavdinë e mëngjesit- sa e trishtueshme- sa mallëngjyese,” 
e përsëriste ajo refrenin e famshëm. 
“ Merre një ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë të mrekullueshme!,” thërriste 
një shitës. 
Rivaliteti mes atij që luste për ëmbëlsira, i bënte konkurrencë 
të prerë dhe mburrëse atij që shiste biskota të njelmëta.   
”Shiko atje lart Chiyo. Pemën e tretë nga e djathta.” 
 “Hmm! A nuk janë të mahnitshme lulet? Kanë një ngjyrë 
pembe të thellë.” Ajo ishte komplet e zhytur në atë pamje, kur 
papritmas dikush e preku nga pas. 
“Chiyo.” 
 Ajo u kthye nga pas të shikonte, një grup të shoqeve të 
saj me flokët e rregulluar në stilin evropian.
“Ju dy dukeni si të dashuruar!” fjalët ngacmuese dolën dikur 
të ishin lule nga goja e njërës dhe që të gjitha filluan të qeshnin. 
“Çfarë je bërë kështu?” ato shkuan po aq shpejt sa edhe u 
shfaqën. Vetëm flladi i mbrëmjes mbeti. 
“Kush ishin ato Chiyo? Shoqet e shkollës? Sa të këqija që 
ishin!” Nëse Ryonoko do të kthehej nervoz sapo të shikonte se 
si vajzat do lëvizen shpejt, Chiyo, me kokën ulur, do të ndjehej 
e turpëruar.  

*** 

 Nga kishin ardhur këto ndjenja? Këto ndjenja të reja? 
Dje ajo nuk i kish vërejtur. Tash ajo është kaq e pasigurt me 
veten. Bota përreth saj ishte kthyer në një goditje të errët. Zëri 
i tij dukej sikur depërtonte në çdo frymë të saj. Gjithçka që ajo 
bënte ishte të mendonte për të dhe dridhej. 
 Ajo ishte dashuruar. Por frikësohej dhe ndjehej plotësisht 
e hutuar. Nëse ajo do të thoshte diçka, ai do ta përqeshte, nëse 
do bënte diçka tjetër, ai do ta përbuzte. Ajo nuk do të mund 
t’i përgjigjej as pyetjes më të thjeshtë. Ajo do të përulej që ta 
mblidhte pluhurin në dysheme dhe ta bënte grumbull-grumbull, 
sikur malet e mendimeve që peshonin në mendjen e saj. Sa 
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vuante ajo për ta parë atë. Dje dëshironte t’ia thoshte hapur. E 
fajësonte vetën për atë gjendje. Ajo nuk do ta përmendte emrin 
e tij, ose t’i tregonte familjes, sepse kjo vetëm do t’i prishte punë. 
Natyrisht që diçka duhej të bëhej - madje as lotët nuk mund ta 
ftohnin zjarrin e zemrës së saj. 
 Ajo nuk mund të flinte natën. Më në fund, e rraskapitur 
nga malli, ajo ndjehej e dremitur. Edhe në ëndrra ai i vinte. Dora 
e tij e butë do ta prekte në shpinë. “Për çfarë po mendon?” 
 “Për ty,” nuk e lejonte vetën ta thoshte këtë. Ajo shikoi 
në dysheme. Madje edhe kur ëndërronte, reaksionet i kishte të 
njëjta dhe mendonte sikur e dinte se po t’i fshehte mendimet, 
do të ndikonte në ndërtimin e një barriere në mes tyre. Një 
shikim dhe padyshim ai do ta lexonte mendjen e saj. Dhe ende 
ai pretendonte që të mos jepte ndonjë shenjë se ai ishte shkaku 
i brengave të saj. “Kushdo që të jetë ai, ia kam lakmi.” 
“ A mendon se do të humb peshë për dikë të huaj? Shiko sa e 
dobët jam.” 
Ai mori butësisht dorën e saj të dobët dhe buzëqeshi, “ atëherë, 
kush është?” 
Ajo ishte gati për t’u përgjigjur, kur papritmas një kambanë 
e tempullit ra për të treguar kohën. Jehonte në kokën e saj. 
Gjithçka ishte një ëndërr. Sa i bezdisshëm është zëri i gjelit 
për të dashuruarit, mendoi ajo, duke e kujtuar poemën: ”dielli 
ndriçonte, por ajo pa dëshirë i shtyu ëndrrat tutje. Në çfarë 
gjendjeje të çuditshme ishte ajo.” 
“Çfarë sëmundje ke?” pyeti nëna e saj. “Duket se ke pak 
temperaturë.” 
 Natyrisht që nëna e saj as nuk filloi të supozonte arsyen, 
por Chiyo e ndjente të skuqurit nëpër fytyrë.
 Gjithë mëngjesin ajo ishte te makina e qepjes. Mendonte 
se kjo do t’ia merrte mendjen pak. Ajo e dinte se duhej t’i largonte 
ato mendime nga mendja. Çfarë mund të vinte nga kjo dremitje? 
Nëse ajo do t’ia zbulonte ndjenjat atij, ai do ta refuzonte. A nuk 
do të ishte kjo vdekjeprurëse? Jo, ajo as nuk do ta takonte atë 
më. Ajo kishte qenë si motër për të. Ata kurrë nuk kishin pasur 
asnjë distancë mes vete. E gjithë kjo është vetëm një sëmundje. 
 Por, ai do ta merrte një grua shpejt. Çfarë femre do të 
zgjidhte ai? Sigurisht që duhet të jetë e bukur. Ai do ta ketë 
femrën më tërheqëse nën qiell. Dikush do të luan koto me 
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flautë, dikush me sens letrar. Edhe ajo mund të parashikonte 
kaq shumë. Ai i kishte të gjitha arsyet për ta mirëmbajtur 
me standardet më të larta. Ajo ishte e vetëdijshme se ndihej 
e pashpresë gjersa mendonte. Çka nëse ajo do t’ia pranonte 
haptas? Çfarë do të ndodhte me miqësinë e tyre disa vjeçare? 
Sa mund t’i ndihmonin mendimet gjakftohtë? 
 Sa më shumë që e mendonte gjendjen ajo, aq më shumë 
vuante. Ah, sikur vetëm të mund t’i harronte të gjitha, i thoshte 
vetes. Ata ende ishin afër, apo jo? Ai ishte sikur vëllai i saj. Si 
mund të ishte një vajzë tjetër për të? Sigurisht, ai kurrë nuk do 
t’ia kthente shpinën. Ende fjalët më të lehta dashamirëse nga ai, 
mjaftonin që ta kthenin mprapsht atë. Një minutë ajo e ndante 
mendjen të pretendonte sikur nuk kishte dëgjuar gjë nga ai, 
që të mos gjente ngushëllim te lotët. Minutën tjetër, të gjitha 
zgjedhjet i depërtonin si fije peri. 
 Megjithëkëtë, ajo nuk mund të toleronte dhembshurinë 
e tij. Ajo do të preferonte që i dashuri i saj të ishe zemërgur, që 
do t’u jepte fund gjërave. 
 Por, në fakt ajo më nuk e dinte se kujt t’ia linte fajin. A 
ishte për fajin e tij, kjo sëmundje e dashurisë? Apo ishte ai në 
gjithë këtë të keqe? Ai ishte! Ajo e urrente atë. Ajo nuk dëshironte 
ta dëgjonte më zërin e tij. Ajo nuk dëshironte ta shikonte prapë. 
Shikimi i tij, zëri i tij vetëm që do ta ndiznin zjarrin në zemrën e 
saj. 
 Ndoshta do të pendohej, por nëse ai do të shkelte në 
shtëpinë e saj prapë, ajo sigurisht që nuk do të shkonte tek ai. 
Ishte për të të ardhur keq dhe ende ajo e dinte se do të ndjehej 
më lehtë sikur kjo lidhje të zbehej. Ujë dhe zjarr, ja seç ishin. 
Mirë, atëherë, prej sot ajo nuk do ta takonte më atë. Nëse ai do 
ta pranonte gabimin, mirë atëherë kështu edhe kjo dëshironte 
që të shkonin gjërat. 
Sapo ishte duke menduar, dëgjoi një zë nga dera tjetër. Nëpër 
gishta iu lidh peri i qepjes, gjersa vendosmëria e saj luhatej. Për 
çfarë po mendonte ajo? Ajo duhej të takohej me të.   
 Ryonosuki nuk e kishte asnjë shoqe tjetër të përzemërt 
si atë. Ende dashuria nuk kishte ndezur shkëndijat në sytë e tij. 
Nuk kishte përlyerje në përzemërsinë e tij, ofertat që ju bënin 
nga një vajzë e vogël i dukeshin të lezetshme. Kurrë nuk i kishte 
shkuar mendja, që dikush në këtë botë do të binte në dashuri 
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me të. Si mund t’ia merrte dhembjen ai asaj, si mund ta ndanin? 
Ajo ishte e papërgatitur. Më të vërtetë, aty kishte diçka për të 
menduar (shoshitur). Edhe se si thuhet, ballë për ballë me një 
burrë tërheqës dhe indiferent si Ryonosuke? Si po e shikonte të 
ardhmen ajo? Si do të shpresonte ajo se do ta gjente pranverën? 
Lulet ishin pranë saj. Në poezi bari i ri mund të shpallë stinën, 
por në jetë një goditje e re nuk mund ta shpallë dashurinë. 

***

“A ndihesh më mirë sot Chiyo?” Ryonoko i shtyu pas perdet që 
ishin rreth saj dhe u gjunjëzua te krevati i saj. 
Sa e urrente ajo ta shikonte atë me flokë të shprishura. Ajo 
u mundua të ngrihej. Duart i ishin dobësuar shumë dhe i 
shkaktonin dhembje. 
“Jo, shtriju. Mos u brengos që të jesh e kujdesshme me mua në 
këtë gjendje. Duhet të pushosh. Nëse dëshrion të ulesh, atëherë 
vendose kokën në krahun tim. Eh, a bën kështu?” 
“Ryonosuke, a nuk po përgatitesh për provimet?”
“Po, tashmë jemi në mes të tyre.” 
“A është në rregull të kalosh kaq shumë kohë këtu?” 
“Mos u mërzit ti për këto gjëra. Nuk është mirë për ty meqë je 
e sëmurë.” 
“Por, unë nuk dëshiroj të të marr kohë nga studimet tua. 
Natyrisht që brengosem për ty.”
“Në vend se të brengosesh, mundohu të bësh më mirë.” 
“Ti gjithmonë je i mirë me mua, por unë nuk e di nëse do të 
shërohem.”
“Ia fillove prapë. Mos u bëj qesharake. Nuk do të bësh më 
mirë nëse nuk do kesh qëllim më të mirë se ky. Mos u bëj kaq 
pesimiste. Mendo se çfarë do t’u bësh prindërve. Nuk mund ta 
kuptosh se sa brengosen ata.” 
“Po e di,” zëri i saj ishte i dobët. “ por nuk jam e sigurt nëse 
do të ketë diçka që do të më bënte ta marrja veten.” Sytë ju 
mbushën me lot. 
“Mos u bëj budallaçkë!” 
 Ai ende e dinte se nuk mund ta mohonte rëndësinë e 
gjendjes së saj. Ishte e tmerrshme ta shikoje atë duke u tretur 
ditë pas dite. Faqet e saj, të dashura, tashmë ishin tharë. Fytyra 
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e saj, gjithmonë e sinqertë, ishte zverdhur. Asaj kishin filluar 
t’i binin edhe flokët. Ende e zeza ishte e errët, shumë e thellë, e 
ndonjeherë i shihej një e gjelbër që të shponte, por shkëlqimi i 
saj ishte zbehur. 
 Të tjerët, a do të ndiheshin të shkretë, për shkak të gjendjes 
së saj. Trazira që kishte përjetuar zemra e tij, ishte sigurisht ajo 
për të cilën poetët kishin shkruar. Edhe sa ditë ai do të mund ta 
shikonte atë, madje edhe në këtë gjendje? Veshja e saj dukej e 
venitur sikur bari që mban ngjyrë para se të thahet. Brezi ngjyrë 
pembe ishte lidhur lirshëm në pjesën e përparme. 
 Për të gjithë këto vite ata e kishin njohur njëri-tjetrin. 
Rrallë ishin ndarë. Gjithmonë kishin qenë afër njëri-tjetrit. Pse, 
atëherë ai nuk i kishte njderë ndjenjat e saj? Çfarë përmallimi 
do të kishte pasur zemra e vajzës së re.
 Dje në mbrëmje Ofuku me lot në sy erdhi duke vrapuar 
këtu; Chiyo ka ethe dhe gjithë kohën thërret emrin e tij. Është 
natyrale, rënkonte Ofuku, që ajo e dëshiron atë ta ketë afër. 
Ai e fajësonte vetën pse nuk e kishte kuptuar më herët se si 
ndjehej ajo. E fajësonte edhe atë pse gjithcka e kishte mbajtur 
sekret. 
 Këtë mëngjes, kur ai shkoi ta vizitonte atë, ajo ia dha atij 
unazën e saj. Vetëm sa nuk i binte nga gishti i saj i dobët. “ 
Ja, Ryonosoke, dua që ta mbash këtë dhuratë si kujtim.” Një 
buzëqeshje e pikëlluar ishte e gjitha që ajo mori. Ah sikur 
vetëm ai ta dinte më herët, nuk do ta lejonte që gjendja e saj të 
keqësohej. Gjithçka ishte faji i tij. 
“ Ryonosuke? A e mban ende unazën që ta dhashë këtë 
mëngjes?”
 Ai ishte shumë i rraskapitur që të përgjigjej. Por, 
në vend të përgjigjjes ai e zgjati dorën. Ajo e tërhoqi 
dorën e saj dhe e shikonte atë. Më kujto, deshi t’i 
thoshte. I dolën lotët dhe ajo e mbuloi kokën me jasktëk.   
“Chiyo, a po ndjehesh më keq? Ofuku! Sillja ilaçet. Është zbehur. 
Zonja Nakamura, do të bëje mirë të vije një minutë.” 
Nëna e saj lutej në dhomën tjetër dhe shërbëtorja vrapoi nga 
altari familjar për tek vajza. 
Chiyo hapi sytë. “ Ryonosuke.” 
“Është këtu afër, në krahun tjetër,” i tha Ofuku. 
“Nënë, i thuaj atij të ikën.” 
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“Pse?” U befasua Ryonosuke. “A të pengon të më kesh afër?” 
“Pse dëshiron që ai të shkojë?”
“Ofuku, të lutem i thuaj të ikën” – insistonte Chiyo. 
“Çfarë po thua?” e pyeti nëna e saj. “Si mund të flasësh kështu, 
përderisa ai ka qenë shumë i mirë më ty?”
“Po..” shtoi Ofuku. “ Ja, merri ilaçet dhe do të ndjehesh më 
mirë.” 
“Nënë?”
“Jam këtu, Chiyo. Ja ku jam.” 
“Si është ajo?” pyeti babai i saj, i cili erdhi duke u ngutur. 
Chiyo mblodhi vetën dhe i mori ilaçet. “Oh, sa më dhemb.” 
Mbante dorën në krahërorin e saj. 
“Këtu, këtu…Ofuku shko kërko mjekun. Ajo ka ethe. Baba, mos 
rri ashtu, bëj diçka. Ryonosuke ma mbaj peshqirin.”
“Ryonosuke, a e dëgjon atë,” tha gruaja krah tij. “Është e 
vrazhdë, e di…” 
 Në secilën fjalë, frymëmarrja e Chiyos lodhej. Sa herë që 
ata e shikonin, ajo kishte fytyrën edhe më të zverdhur. 
Jeta fluturon sikur një pikë e vesës, kujtoi Ryonosuke, por edhe 
pse e dinte, ai refuzoi ta pranonte që sonte mund të ishte edhe 
fundi. Ai e dinte, që ajo dëshironte që ai të shkonte, por vetëm 
me vështirësitë më të mëdha mund ta largohej dhe ta linte atë.
Chiyo, nga ana e saj, nuk mund ta shikonte atë të brengosej 
gjersa tërhiqej nga fundi. 
 Ai kishte shkuar vetëm dy hapa pas perdes së saj që 
rrethonte shtratin, kur e dëgjoi zërin e saj, të hollë, por të fortë, 
sikur kërkonte ndihmë, që e thirri atë. 
“Ryonosuke.” 
“Po?” u kthye ai. 
“Nesër, do t’ia bëj disi të të përcjellë larg.” 
 Nuk kishte erë në ajër, por lulet e qershisë ranë poshtë 
hijes së çatisë. Në muzg, këmbanat e tempullit këmbuan. 

Nga anglishtja: t. Gojani
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Pantera Dhe zButësi i kaFshëVe

“Mos kini frikë nga ata që mund të vrasin trupin, por nuk 
mund të vrasin shpirtin!”

Ungjilli sipas Mateut  

Ngadalë, si hije, u futa në paradhomë. Terr. Qetësi. 
Hapa derën e apartamentit të Arianës, prej nga dëgjoheshin 
vetëm tinguj nga Blue Danub dhe kjo edhe më gëzoi edhe më 
shqetësoi, njëkohësisht: më gëzoi, sepse mendova që ajo do të 
ishte aty dhe do ta kuptonte se pendimi më kishte mposhtur 
dhe dashuria më ishte kthyer; më shqetësoi, sepse derën e 
apartamentit e kisha gjetur hapur, brenda dhomat ishin kaos, 
ndërsa frymë njeriu s’ndihej kund. Pashë pak ngjyrë të kuqe në 
parketin e lëmuar dhe më shkoi mendja te më e keqja, por kur 
e përcolla rrjedhën e së kuqes, pashë një shishe vere që kotej 
horizontalisht në kuzhinë. 

Ag Apolloni (Kaçanik, 1982) ka 
diplomuar në Degën e Drama-
turgjisë në Fakultetin e Arteve 
dhe në Degën e Letërsisë Shqipe 

në Fakultetin e Filologjisë, në Universitetin 
e Prishtinës, në të cilin aktualisht është asis-
tent i Letërsisë botërore dhe vazhdon stu-
dimet e doktoratës. Ka punuar si gazetar, 
redaktor dhe kryeredaktor në disa gazeta 
dhe revista kosovare. Ka botuar këto vepra: 
Zomb (2009), Drama (2010) dhe Parabola post-
moderne (2010). Proza e mëposhtme është 
shkëputur nga romani i tij në dorëshkrim. 

ag 
aPOllOni 
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Tingujt e muzikës krijonin një mospërputhje me kaosin që 
mbretëronte aty. Po vështroja përqark sikur ta shihja këtë vend 
për herë të parë, teksa më shfaqej ashtu i hallakatur si mos më 
keq. Gjëra që do të duhej të ishin në orman, në vitrinë, në mur 
– ndodheshin në dysheme, duke krijuar kështu një rrëmujë të 
cilën ishte e vështirë ta kaloje pa t’u penguar këmbët. Hyra dhe 
e mbylla derën. Derisa po kaloja nga paradhoma në dhomën e 
ndenjës, më zunë sytë një dritë të dobët qiriu që po derdhej mbi 
trupin e femrës të shtrirë në një krevat të improvizuar në mes 
të dhomës. Ai trup femre, me shpinë kah unë, ishte shtrirë në të 
i zhveshur tërësisht, ndërsa puhiza që hynte nga dritarja duke 
i tundur lehtazi perdet, po e përkëdhelte si një frymë hyjnore. 
Bardhësia e trupit të saj më elektrizoi. Buzët m’u hapën dhe 
nxorën një zanore, gjuha u ngrit dhe ra prapë për t’u ngritur 
pas dy zanoreve dhe për t’u mbështetur në pjesën e sipërme të 
gojës, e cila mbeti e hapur si në zanoren e parë: Ariana!, thashë 
me vete dhe u stepa. Po e shihja vetëm nga bërrylat e poshtë, 
ndërsa muri po e zinte pamjen tjetër. Por, s’kishte dyshim: ishte 
ajo, ajo që s’më kishte dhënë deri sot kënaqësinë ta shihja të 
zhveshur; ajo që ma kishte thënë copë se do të ishte imja vetëm 
atëherë kur t’ia vija unazën në gisht; ajo që më kishte thënë se 
do të ma jepte vetëm atëherë kur unë t’ia jepja një dëshmi të 
fortë që e doja dhe që s’mund të jetoja pa të. 

Pozita e lirë në të cilën ishte shtrirë duke tërhequr njërin 
gju përpara, duke formuar kështu një kodër epshi për sytë 
e mi, ma ndau mendimin në tri pjesë: ose ishte duke fjetur; 
ose, larg qoftë, e kishin dhunuar dhe e kishin lënë; ose, mos 
e bëj Zot!, e kishin dhunuar dhe e kishin vrarë. Duke parë që 
askush tjetër nuk ishte aty, copa e tretë e mendimit m’u duk më 
e mundshme dhe sakaq një frikë vetëtiu nëpër zemrën time, 
ku ajo kaherë kishte zënë vend, dhe vendosa të afrohesha, por 
gjithmonë duke u kujdesur se mos ishte edhe ndokush tjetër 
brenda. Teksa po futesha në dhomë, një ndjenjë e përzier ma 
kaploi zemrën: femra që rrinte shtrirë, kishte flokë të zinj, pra 
nuk e njihja. Duke e shikuar nga mbrapa e kisha të pamundur 
ta dija nëse merrte frymë ose jo dhe hapat drejt saj ishin të 
domosdoshëm. Çarçafi i bardhë e i rrudhur nga pesha e trupit 
krijonte kontrastin me flokët e saj katran. 

Iu afrova pak dhe i shikova linjat e trupit të saj. 
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Shpatullat i kishte pakëz të mbledhura, ndërsa shpina vinte 
duke iu ngushtuar te beli, prej ku fillonte të ngrihej dukshëm 
linja e kofshës së djathtë, që dukej edhe më e ngritur shkaku i 
gjurit që kishte afruar drejt gjoksit, ndërsa këmba tjetër shtrihej 
drejt, e gjatë, e pastër dhe e lëmuar. Krahun e majtë e kishte 
zënë përfund, ndërsa, krahun e djathtë e kishte afër gjurit të 
këmbës së djathtë dhe unë vërejta sesi ngjyra e kuqe e thonjve 
të dorës ishte në përputhje me ngjyrën e thonjve të këmbëve. 
Para saj, ishte një tavolinë e vogël, ku ajo kishte lënë vathët 
e mëdhenj në formë hallke, një orë dore të hollë, të verdhë, 
dhe do cikërrima tualeti. Ndërsa mes tavolinës dhe dritares që 
ishte përballë saj, shtrihej një hapësirë prej tri metrave. Duke 
ecur në majë të gishtave, i dola përpara për t’ia parë fytyrën. 
Nuk ishin flokët e shkapërderdhur nëpër fytyrën e saj ato që 
më pengonin ta njihja, sepse në fakt, porsa u përballa me atë 
fytyrë, unë konstatova që kurrë s’e kisha parë. (Ky qytet është 
shumë i vogël dhe nëse nuk i njoh të gjithë me emra, së paku si 
fytyra mund të them me siguri të plotë që i njoh. Por, këtë – jo! 
E si do të mund t’i ishte fshehur një mrekulli si kjo syve të mi, 
që ishin aq zhbirues dhe që shihnin vetëm femrën edhe atëherë 
kur ajo ishte në shoqëri me meshkuj. Nuk kishte si të ishte kjo 
prej këtu. Lidhem me krye!)  

Kullota sytë në kodrat dhe fushat e saj. M’u kujtua 
Dostojevski: Nëse ka në botë ende diçka të bukur, të mirë, tërheqëse, 
kjo është femra. Nisa t’i vija vërdallë. Trupin e kishte tepër të 
bardhë në kontrast me flokët, qerpikët, vetullat që ishin sterrë 
të zeza. E shihja gjoksin që jepte shenja jete. Edhe pse nuk po 
arrija ta kuptoja arsyen e ndodhjes së saj aty dhe ashtu, nuk 
mund ta fshihja gëzimin kur kuptova se ai trup tërheqës nuk 
ishte kufomë. Desha ta prekja, por një mendim ma ndali dorën 
sikur të isha duke prekur zjarrin. Pozita në të cilën po flinte, 
dukej sikur ishte e dërmuar dhe më vajti mendja se ajo mund të 
ishte ndonjë viktimë e përdhunimit, çka do të thoshte se duhej 
të sillesha me njerëzisht me të. Trupi i saj i djersitur nga vapa 
që nuk ishte larguar as tash në mbrëmje, mund të ftohej nga 
puhiza që hynte nëpër dritare. Shikova përpara: në një orman 
që gjendej përballë, me derën të hapur, dukeshin ca mbulesa. 
Shkova dhe e mora një. Ia hodha sipër  lehtë. Nuk i hapi sytë.

U ula pak në një karrige dhe po e vështroja fytyrën e saj 
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engjëllore. E merrja me mend si do të hapeshin qepallat e saj, 
duke i larguar kështu qerpikët e zinj dhe si do të më shikonte 
e turpëruar që e kisha gjetur ashtu fill pas dhunimit. Ndoshta 
në vend se të më falënderonte, do të më urrente pse isha bërë 
dëshmitar i një akti poshtërues të cilin ajo me siguri do të 
donte ta fshinte përgjithmonë nga kujtesa dhe ta fshihte nga të 
gjithë. Dhe kjo më bëri të mendoja se nganjëherë për viktimën 
dëshmitari është po aq i poshtër sa dhunuesi, jo për ndonjë faj, 
por thjesht pse ka qenë i pranishëm.  

Shikoja flokët e dredhur të derdhur në jastëk dhe disa 
mbi fytyrë; vetullat e holla të zeza që bashkë me qerpikët e 
gjatë, me hundën e vogël dhe me buzët e trasha, nga të cilat 
kishte rrjedhur pak jargë; me qafën e gjatë dhe tenin e lëmuar 
- krijonin një portret që do të ëndërronte ta kishte model secili 
piktor. Nurin ia shtonte drita e dobët që ia theksonte edhe më 
shumë relievin, me dritëhijet që vetëm Rembrandti do të mund 
t’i pikturonte. 

U çova në këmbë dhe, duke shpupuritur sa me njërën 
këmbë, sa me tjetrën, nëpër gjërat që shtriheshin në qilim, 
po mendoja për Arianën time. Pyetje pa përgjigje më lidhnin 
këmbë e duar dhe më nuk dija çfarë të bëja. Me atë mori 
mendimesh që më silleshin nëpër kokë, ishte vështirë të rrija 
ashtu, përderisa nuk e dija se ç’kishte ndodhur me fatin e saj. 
Kë ta pyesja? Muret s’kanë gojë! Një femër, që nuk i ngjante 
aspak asaj times, po flinte, ndërsa tjetër frymë njeriu s’ndihej. 
Në ato çaste e ndjeva veten si një personazh, fati i të cilit është 
i shkruar në letër. Kështu e ka shkrue ai i madhi, përsëriste 
gjyshja në situata pa shtegdalje. O Zot! 

Aty-këtu dëgjohej ndonjë fishkëllimë granate dhe 
ndonjë krisje automatiku, që dukej sikur nuk shkonin mirë 
me muzikën e Shtrausit. Shikova bukuroshen e fjetur, por ajo 
e kishte gjumin top. Iu afrova dritares së hapur dhe largova 
pak perden. Në anën e majtë dukej minarja e xhamisë së 
Sinan Pashës, e ndërtuar më 1594, tevona shikova përtej lumit 
Nerodime, që ishte bifurkacioni i vetëm në kontinent dhe i cili 
i binte mespërmes qytezës, për t’u bashkuar poshtë fabrikës 
së çereçit me lumin tjetër dhe për t’ia mësyrë Grykës teposhtë. 
Përtej këtij lumi që po shkëlqente në dritën e hënës, atje afër 
kalasë mesjetare, që mbahet si e vetmja kala në Kosovë e 
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ndërtuar nga pushtuesit osmanë, po ecnin radhazi drejt qytetit 
tanke të pushtuesit të tashëm serb, duke e gërvishtur asfaltin 
me zinxhirët që lëviznin ngadalë nga pesha e tonelatave të 
hekurit që po bartnin. Disa kishin hyrë kah xhamia, njëra 
ishte mbi Urën e Konakut, ndërsa tri të tjera ishin ende afër 
ledhit të mbetur të kalasë. Pak më tej, në të djathtë, hijezonte 
kisha ortodokse e mbetur karakatinë, e cila, po të mos iu kishte 
ndryshkur kambana, sonte me siguri do të kumtonte Ardhjen 
e Dytë. Tërhoqa shikimin po në atë anë dhe shikova shkollën, 
ku kisha mbaruar gjimnazin, në të cilin para pak vjetësh ishte 
përhapur fjala se ishin ngritur të vdekurit, duke shkaktuar 
kështu një frikë te fëmijët, të cilët shkonin në sallën e sportit 
dhe shihnin dyshemenë që ishte shkatërruar nga lagështia, që 
kishte shkaktuar ngritjen e dërrasave në formë varresh. Kishte 
besëtytë që thoshin se gjimnazi ishte ndërtuar mbi varreza 
dhe, nuk ishte çudi që sot të vdekurit, po rebeloheshin. Pastaj 
shikimin e çova maleve të Sharrit, sipër të cilëve dukej kodra 
e lartë, e cila kur isha fëmijë më dukej sikur një bizon i fjetur 
që mund të zgjohej dhe të zbriste për të pirë ujë në Lepenc. 
Hëna i shkëlqente mbi kurriz dhe drita e saj davariste errësirën 
dhe derdhej bukur mbi qytet. Të vdekurit dalin nga varret kur 
perëndon dielli, mendova dhe më jehuan në kokë tingujt: “Night 
creatures call / And the dead start to walk in their masquerade…”. 

 Tingujt dhe imazhet zombi që m’i aktivizoi konteksti 
dhe kujtesa, m’i ndërpreu një zë i papritur që më erdhi pas 
shpinës dhe më futi një frikë në palcë, një aso frike që ta shkul 
zemrën vendit. 

- Ko si ti?, - dëgjova zërin e femrës.  
U ktheva vetëtimthi kah ajo. Kurrë nuk kisha besuar 

në fantazma, por ndoshta pse kurrë nuk isha përballur me 
to. Sonte puna ishte ndryshe. Femra e zhveshur është femër 
e armatosur, kanë thënë para meje, por, unë po flas pa figura, 
kjo ishte vërtet e armatosur; në dorë i shkëlqente një revole 
e hekurt. Shikova derën, ishte e mbyllur. Për dritare nuk ma 
mbante të hidhesha. Ktheva shikimin kah revolja dhe pastaj 
vërejta me nge atë që më mbante në shënjestër: një pushtet i 
patundshëm lexohej në sytë e saj të ndezur; dy vija vertikale ia 
kishin përshkuar ballin, pak mbi hundë, dhe unë po e shikoja si 
të ishte re e zezë nga e cila pritej ndonjë rrufe. Ajo që pashë ishte 
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diçka që secili mashkull do të dëshironte ta shihte: trup i gjatë 
sa unë, domethënë mbi një e tetëdhjetë, me fytyrën me linja të 
theksuara, ani pse jo hollake e kockore, me kaçurrela, që ishin 
trazuar nga fjetja e shkujdesur dhe që ia mbulonin pjesërisht 
ballin dhe i derdheshin mbrapa dhe anash me një hijeshi 
tipike për një modele që pretendon të duket egërsisht e bukur; 
fytyrën e kishte të pastër, me një ten të lëmuar si prej dylli; 
buzët epshore dukeshin edhe më të fryra, vetëm se tashmë nuk 
po i jargaviteshin; hundën simetrike në raport me fytyrën; sytë 
të pastër kristal dhe të ujshëm i kishte të mprehtë dhe zhbirues. 
Proporcionet e trupit i kishte të përmasave ideale, përjashto 
shpatullat që më dukeshin paksa të gjëra, ndërsa gjinjtë më 
dukej se i kishte si shumë të kërcyera. 

Duhet të ketë qenë tepër e lodhur, derisa nuk po e vërente 
praninë time aty, pata menduar kur e pashë ashtu të shtrirë. Do 
të kem qenë tepër i humbur në mendime, derisa nuk e kisha 
dëgjuar tek më afrohej. Meqenëse shpesh zhytesha në të thella, 
rrallë më shpëtonte të mos i shaja veturat që, deri sot, dy herë 
më kanë përplasur rrugëve dhe falënderoja Zotin, që, edhe pse 
kisha bindjen se më donte, nuk më kishte marrë pranë tij.  

Derisa unë po e shikoja me sy të zgurdulluar, egërsia 
në fytyrën e saj po bëhej gjithnjë e më e dukshme. M’u mbush 
mendja se ajo ishte e atillë që s’i dridhet qerpiku kur ta fut 
plumbin. Kishte marrë një pozicion prej njeriu të vendosur 
me këmbët paksa të hapura e të ngulura në qilimin e butë dhe 
po priste përgjigjen time, të cilën unë nuk mund t’ia ktheja 
në gjuhën e saj. Mund ta nervozoja, por ja që, duke i kërkuar 
falje shqip, duhej t’i tregoja që nuk e merrja vesh atë gjuhë. 
Asaj, duket i mbeti hatri, ngaqë fytyra aq e bukur përnjëherësh 
shfaqi shenjat e shpirtit të keq. 

- Kush je ti?,- përsëriti të njëjtën pyetje, vetëm se tash 
në gjuhën time. Pyetja kishte ton kërcënues në përputhje me 
shikimin zhbirues që buronte nga sytë e ndezur. Tash nuk e 
dija nëse ishte shqiptare që fliste edhe serbisht, apo ishte serbe 
që fliste edhe shqip. E si mund ta dija ç’kombësi ishte, kur të 
gjitha femrat e botës i kanë cicat e rrumbullakta, asnjëra nuk i 
ka katrore. 

Ia thashë emrin tim duke m’u mbajtur goja. 
- Çka do ti këtu?,- m’u hakërrua.  
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Nisa të belbëzoja duke u munduar të tregohesha si njeri i 
pafajshëm. Madje ngrita edhe supet për t’u dukur si një njeri që 
s’ka ndërmend të lëndojë, ngaqë nuk ka ardhur me një qëllim 
të caktuar. 

- Këtu banon ti?,- më pyeti pak qejfprishur pse nuk ia 
kuptoja gjuhën amtare. I thashë se nuk banoja këtu, por se jam 
nga një fshat i afërt dhe bëra me kokë andej kah supozoja se 
ndodhej veriu. Më pyeti nëse ishte e vërtetë që fshatarët janë më 
të qëndrueshëm në ato punët me gra. Një skuqje ma përshkoi 
fytyrën dhe u përgjigja se nuk e dija. Sa hap e mbyll sytë e 
zgjati trupin si të ishte një akrobate dhe u afrua pranë meje 
me kujdes dhe siguri të plotë. Në çast unë, pos fytyrës së saj të 
hakërruar që pashë afër hundës sime, ndjeva revolen e akullt 
që ma vuri nën fyt. Uh, sa e ftohtë qenka vdekja, mendova. 
Ky është fundi, thashë me vete dhe nga frika sytë nuk po më 
bindeshin dot. Sado që mundohesha ta shikoja në sy, sytë më 
silleshin si planetë të humbur në hapësirë. Hapësira dhe koha 
janë të pafund, thoshte Ajnshtajni. Hapësira ku ndodhesha 
ishte e mbyllur, ndërsa koha ime mbi tokë po merrte fund. 

U pendova që nuk e kisha mbytur sa ishte në gjumë. 
Ah, sikur ta dija se ishte shtrigë! Në atë çast zemra më rrihte 
me furi, mendja m’u ngatërrua. Një shkrepje e saj dhe do 
të thërrmohesha në dysheme si një enë e krisur porcelani. 
Papritmas ndjeva grushtin e saj në barkun tim dhe reflekset 
më detyruan t’i mbyllja sytë, me të cilët, kur i hapa pas pak 
sekondash, pashë nga rakursi i bretkosës atë që më shikonte 
me qëndrim amazone. 

- Mbylle derën!, më tha sikur donte të më jepte pak 
kohë ta merrja veten. Dera ishte e mbyllur, por ajo sigurisht 
kishte dashur të thoshte ta mbyllja me reze. Derisa e kuptoja, 
s’kisha nevojë të pyesja për ta bërë nervoze. Iu afrova derës 
dhe e mbylla, duke e ndjerë tytën e revoles që po më përcillte 
mbrapa. Tashmë u binda që s’donte të më vriste (sepse po të 
kishte dashur, do ta bënte menjëherë), megjithatë nuk mund 
ta hiqja një lloj rrëqethjeje të vazhdueshme që më shkaktonte 
revolja. Do të mjaftonte një pakujdesi e vogël, ose thjesht një teke 
e saj, dhe bota do të varfërohej për një këndvështrim. Isha në 
gjendje të shpërtheja në vaj, t’ia puthja këmbët e ta lusja të mos 
më vriste, por, nga filmat që kisha parë, e dija që këto veprime 
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gjithmonë kanë efekt të kundërt te vrasësi. E mbylla derën me 
reze dhe u ktheva drejt saj, duke mos mundur ta shikoja në sy. 
Ajo ishte e zhveshur, ndërsa mua më vinte turp. 

- Shikomë në sy!,- bërtiti. - Nuk të pëlqejnë sytë e mi?
Po shihej qartë si ditën me diell: ajo ishte e gëzuar që më 

kishte shtënë në dorë dhe, si e luajtur mendsh që dukej, kishte 
vendosur të luante me mua si macja me miun, derisa të lodhej 
nga loja e pastaj t’i jepte fund jetës sime në mënyrën e saj të 
cilën mund ta parashihja. I ndodhur në kthetrat e shqetësimit, 
duke u munduar ta rregulloja ritmin e frymëmarrjes në 
kraharor, nuk më mbetej tjetër veçse t’i pranoja rregullat e 
lojës që do t’i përcaktonte ajo. Ia ngula shikimin në sy, madje 
pikërisht ndërmjet syve për t’ia krijuar bindjen që po e shikoja 
me interesim të madh. 

- Pse shikon ashtu!,- më duket se e tha me një ton fyes, 
por pa e shprehur krahasimin që gjithmonë e bënin të tjerët kur 
flisnin për mënyrën time të të shikuarit që, sipas tyre, ngjante 
me shikimin e hutit. Ata nuk e dinin që hutia është nëna e 
filozofisë. 

Më doli nga pas dhe më urdhëroi të ecja drejt shtratit 
anash të cilit ndodhej një pasqyrë e madhe, ndërsa ndjeja 
revolen që përcillte me kujdes kokën time, flokët e së cilës 
ishin rritur dhe ishin shprishur duke më dhënë një pamje 
betoveniane, ndërsa mjekra që ma kishte rrethuar fytyrën, më 
bënte të dukesha më i moshuar. Dreqi le ta hajë!, mendova,- 
unë u solla mirë me të, kurse ajo dëshiron të m’i derdhë trutë 
në mur. 

- Shtriju!,- më urdhëroi duke më treguar shtratin. Unë 
e zbatova urdhrin: u shtriva dhe qëndrova në pritje. Ajo mori 
një palë pranga afër krevatit dhe m’i vendosi në duar të cilat 
mandej m’i lidhi për krevati, sipër kokës. Dukej krenare sikur 
njeriu që kishte përballë të ishte një kafshë e zakonshme, e jo 
një kafshë e arsyeshme, çfarë isha në të vërtetë. Të gjitha sjelljet 
e saj më jepnin të kuptoja se ajo nuk do të më trajtonte si njeri. 
Po, tekefundit, siç thonë budistët, nëse një problem ka zgjidhje, 
pse të shqetësohemi dhe nëse një problem s’ka zgjidhje, prapë 
pse të shqetësohemi. Le të bëhet çka të jetë e shkruar!  

- Po të prisja,- tha.  
Unë e shikova me habi.
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- Pse çuditesh? Secila e pret princin e vet,- tha dhe 
shpërtheu në një qeshje histerike.- Ti je princi im që meriton 
plumb sepse ke ardhur vonë në jetën time,- dhe vuri tytën e 
revoles te buzët e saj të kuqe si trëndafil. Sytë e saj të kaltër si 
të maces, shndritën. Ma vuri revolen te gjoksi si pa të keq dhe 
vazhdoi:

- Si erdhe deri këtu?,- më pëshpëriti në rrëzë të veshit, 
sigurisht nga frika se mos na përgjonte kush. 

Unë nuk mund t’i tregoja. Kisha udhëtuar maleve duke 
u fshehur nëpër përroska e lisa. Isha rrëzuar e çuar disa herë 
nëpër udhët me lloç. Kisha parë njerëz të të gjitha moshave 
nga qyteti që ngrinin çadra nëpër male dhe nuk kishin frikë 
nga ujku, se, në fakt, ujku bënte kërdinë në qytet dhe për 
këtë u binda kur, teksa zbrisja kodrës drejt përroit të qytetit, 
pashë kufomat e masakruara dhe, duke kaluar nëpër oborre 
të shtëpive të boshatisura, erdha deri te shtëpia afër ndërtesës 
nëntëkatshe dhe prita derisa të terrohej për të hyrë në të, në 
katin e nëntë të së cilës shpresoja ta gjeja atë që e kisha humbur 
para disa muajsh për shkak të një gjëje që sot më vjen turp ta 
përmend. 

Meqë s’po i ktheja përgjigje, ajo më pyeti se mos kisha 
fjetur me derra, ngaqë më vinte era si të isha shtrirë në thark. 

Prapë nuk iu përgjigja. 
Atëherë ajo ma kapi fytin me njërën dorë dhe m’u betua 

se do të ma nxirrte gurmazin nëse nuk do të flisja. 
- Khë, khë, - u kollita unë, porsa  më liruan kthetrat e 

saj. 
Ma shqeu këmishën e zezë, pastaj çorapet dhe duke 

mbajtur hundën me gishtin e madh dhe tregues, m’i hodhi për 
dritare. 

- Nuk njeh tjetër ngjyrë ti, pos të zezës? – më pyeti dhe 
vazhdoi pa pritur përgjigjen: - Pse vetëm me të zeza?  

I thashë se mundohem t’ia përshtat ngjyrën fatit dhe u 
mundova të buzëqeshja pakëz. Nuk i bëri përshtypje. 

- Pse erdhe këtu!, - me pyeti thuajse unë s’fola gjë. 
I thashë që kjo ishte banesa e të dashurës sime. 
- Ëhë, ashtu?!, - bëri ajo dhe u duk sikur u qetësua. Më 

shikoi një copë herë sikur të donte të m’i lexonte mendimet, 
mandej, duke lëpirë buzët, tha se e merrte me mend pse kisha 
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ardhur. 
Nuk e dija ku donte të dilte, por nuk isha aq kureshtar 

për ta pyetur. 
- Çfarë ngjyre është?
- Kush?,- pyeta i zënë pisk nga fjalët e saj.  
- Ajo, - foli prerë duke shprehur një dozë nervozizmi 

pse isha zhytur kaq shpejt në mendime. 
- Bionde, - thashë duke vënë buzën paksa në gaz. 
- Pse qesh? 
- Ne zakonisht këtë pyetje e bëjmë për veturat.  
- Ani çka! Femrat dhe veturat janë njësoj. Të dyjave 

duhet t’u hipësh dhe t’i mbushësh. 
Më pa si me krenari që kishte gjetur një krahasim të 

qëlluar (sado që unë mendoja se krahasimi çalonte, pasi edhe 
femra mund të të hipën, kurse po të hipi vetura, e pati puna 
jote!), ndërsa unë skuqesha. Nuk isha mësuar të flitej kaq pa 
perde me mua. Pas pak më pyeti se pse meshkujt kanë dëshirë 
të bëjnë seks me bionde dhe të martohen me zeshkane. Rrudha 
supet. Nuk e dija në ishte e vërtetë ajo që thoshte. Xhelozia e saj 
ndaj biondeve më habiste, por edhe më dukej e arsyetueshme. 
Fundja, sikur unë që kisha një lloj paragjykimi për djemtë e kuq, 
të cilët më dukeshin sikur vazhdimisht kishin temperaturë, 
edhe asaj mund t’i arsyetohej paragjykimi për femrat e bardha 
të cilat gjithmonë duken anemike. - Si të bardhat, si të zezat – 
dele janë dhe ujku njësoj i han, -m’u kujtua kur i thoshte gjyshi 
një plakut në pazar, në ditën e xhuma, kur tjetri i tregonte për 
të vetmen dele të zezë që ia kishte ngrënë ujku.   

Ajo u ndal dhe më shikoi ngultas. E shikoja edhe unë. 
Heshti. Nuk fola. Mimika e saj fliste. Sytë e mi pranonin 
mesazhet e heshtura të saj. Çile gur gojën! 

- Që sa ditë nuk ia ke futur?, - më pyeti duke ma afruar 
revolen te mjekra. 

- Kujt?, - bëra prapë atë pyetjen idiote që e irritonte. 
- Asaj!
- Aha, - thashë dhe heshta. 
- Hë, de, fol!  
Revolja ma preku lëkurën. 
- Fol! Qe sa kohë?, - këmbëngulte duke ma vënë 

shuplakën e dorës së majtë mbi gjoks, të cilin nisi ta fërkonte 
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për ta ndezur veten dhe mua njëkohësisht. Po më ndalej fryma. 
Ndoshta do të ketë qenë duke më rënë të fikët, ngaqë ajo më 
pyeti: 

- Pse u zbehe?
Unë e shikova si i zënë ngushtë. Ajo zgjati krahun drejt 

tavolinës dhe mori një gotë ujë, të cilën ma zbrazi drejt e në 
fytyrë. Pastaj më pyeti se çfarë kisha. 

- Bukë, - mezi thashë. Ajo më shikoi njëherë dhe mandej 
u zhduk në kuzhinë, prej nga erdhi me një copë bukë me pak 
djathë brenda. Nuk m’i zgjidhi duart, por më ushqeu vetë.  

Unë po haja me oreks ujku. Ndërsa ajo më shikonte 
si infermierja pacientin dhe nuk dukej se ishte e prekur, por 
thjesht sikur po kryente një detyrë. 

- Shiko si je zverdhë!, më tha, duke ma vënë dorën në faqe 
për të ma drejtuar kokën kah pasqyra që ndodhej në vitrinën në 
anën e majtë, ndërsa mua m’u duk sikur tha fjalën më të rëndë 
që mund t’ia thotë femra mashkullit. I ngula sytë në pasqyrë 
dhe m’u duk sikur pashë një tjetër fytyrë. Nuk po u besoja syve 
të mi. Vetes sime të reflektuar në xhamin e pasqyrës, i ishte 
zverdhur lëkura, ndërsa mollëzat e faqeve i dridheshin. Tash 
e vërejta që në fytyrë kisha edhe ca gërvishtje, të cilat sigurisht 
i kisha fituar duke ecur malit, nëpër therra. Udhëtimi nëpër 
udhë gjarpëruese, nëpër kodra të larta, nëpër përrenj më kishte 
zgjatur disa ditë, ngase sapo i afrohesha qytetit, niste një sulm 
aty afër dhe më duhej të strehohesha vazhdimisht në pritje të 
qetësimit të situatës. M’u kujtua sesi dora e Zotit u ndodh mbi 
mua, më çoi jashtë në Frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një 
lugine që ishte plot me kocka. Pastaj më bëri të kaloja afër tyre, rreth e 
qark, dhe ja, ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës. Aty ku 
ishte bërë masakra e madhe e këtij qyteti të vogël, zura hundën 
dhe gojën me dorë dhe ia thera vrapit si i luajtur mendsh.  

Teksa haja bukën, më dukej sikur shihja fytyrën time që 
po merrte ngjyra jete. Pasi mbarova, ajo më dha edhe një gotë ujë. 
Dhe tamam kur u binda se nuk do të më mundonte më, ndjeva 
tytën e revoles në ballin tim, brenda të cilit po bluheshin ide 
nga më të frikshmet, duke marrë me mend që dalja e vrullshme 
në gjatësi horizontale e një plumbi një centimetër do të mund 
ta prishte një trup një metër e tetëdhjetepesë centimetra që po 
rrinte i topitur në mënyrë horizontale. 
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- Tregomë qe sa kohë nuk ia ke futur asaj kurvës!, - tha 
duke ma afruar turirin e saj te hunda dhe duke i hapur sytë e 
shndritshëm si dy kokrra rrushi, të kaltra e të mëdha.

Porsa dëgjova fjalën “kurvë” me të cilën ajo apostrofonte 
të dashurën time, ndjeva një thumbim në zemër dhe një damar 
në ballë që po më fryhej. Isha gati t’i sulesha me grushte, por 
prangat e saj ishin më të forta se tërbimi im. Nuk po gjeja më 
forca brenda vetes që të përmbahesha. Po më dukej se kisha 
para vetes një shtrigë që donte të m’i plaste nervat e pastaj 
të më piqte në furrë për së gjalli. Sa shumë doja t’ia shtypja 
atë kokë që më dukej e bukur sigurisht falë magjisë që ajo më 
kishte bërë mua, se përndryshe si mund të ishte e bukur ajo që 
ishte kaq e shëmtuar në shpirt! Apo Platoni kishte gabuar kur 
kishte thënë se trupi është forma e shpirtit?

Teksa më shihte mua tek pëlcisja nga inati, e ndjeja sesi 
ajo kënaqej duke menduar me plot të drejtë se më kishte vënë 
përfund. E shihja si lëpinte buzën nga kënaqësia, kur kuptonte 
që m’i gërryente nervat me fjalët e pista që nxirrte nga goja. 
Ajo krekosej me sjelljet e saj prej shpirtkazme, duke ravijëzuar 
kështu tërë thelbin e qenies së saj si një mynxyrë e pashoqe. 
Pamja e saj prej të vetëkënaqure po ma luante tepen e kresë. 

Që nga çasti kur i kryqëzuam shikimet, e pata parandier 
se kjo kurvë (dhe këtë fjalë kjo e meritonte më shumë sa asnjë 
femër tjetër!) kishte një shpirt të ligë që do të më shkaktonte 
shumë dhembje për ta kënaqur vetveten. Kënaqësia e saj 
buronte te dhimbja e tjetrit. Nuk ishte e vështirë ta kuptoja që 
ajo po vepronte si çdo femër e poshtëruar nga meshkujt e cila, 
kur gjen një mashkull që, për arsye të ndryshme, nuk mund t’i 
kundërvihet, duke e ndjerë veten e saj të dobët, por triumfuese 
të rastit, i kthen sjelljet e veta në mllef, të cilin e zbusin vetëm 
aktet e shfryrjes së epsheve. Dhe këto akte një femër e tillë 
gjithmonë i do të egra; kafshimin e do copëtues dhe fërkimin - 
shkatërrues.  

Po të flisja, do të më shkonin trutë në re, prandaj vendosa 
të mos ngutesha. Kush nuk ngutet, shkon larg. Ngaqë nuk 
mund t’i përdorja duart, vendosa të mos e përdorja as gojën. 
Heshtja është një armë e fortë për t’i inatosur njerëzit që presin 
fjalë nga ti. Ndonëse më pikonte zemra gjak nga inati kur vija re 
ngërdheshjen e saj sipër fytyrës sime, ishte në të mirën time që 
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t’i shtrëngoja dhëmbët dhe të mos lija të më dilte nga goja asnjë 
fjalë e pistë kundër saj, se, ku i dihej, për pak sekonda shpirti 
im mund ta kalonte atë rrugën e vështirë e të papëlqyeshme 
prej jetës së këndejme në jetën e përtejme. 

Edhe ajo heshti një copë herë duke më parë me urrejtje 
dhe me inat, pastaj e drejtoi armën drejt meje me një vendosmëri 
të atillë që do të më detyronte të flisja edhe sikur të mos kisha 
gojë fare. 

- Kur ka qenë hera e fundit?
- Nuk...nuk kishte herë të fundit, ...sepse nuk kishte as 

herë të parë,- nëpërdhëmba si pa të keq. 
Më pa me habi, pastaj si me mosbesim dhe, pasi heshti 

një grimë, nga trëndafili i saj i kuq, që gjendej nën hundën e 
lëmuar të saj, dolën ca tinguj që formuan një pyetje të atillë 
që shprehet më shumë në formë kërkese për ta afirmuar një 
mendim sesa për ta kundërshtuar. 

- Domethënë nuk ia ke futur asnjëherë? 
- Asnjëherë, - e sigurova unë dhe sakaq e pashë fytyrën 

e saj që u zmbraps dhe po më shikonte e tmerruar. 
- Dhe burrë m’i thua vetes, - tha duke më parë me 

përçmim. 
Ky qëndrim ma lëndoi sedrën. Në fakt, e kisha nuhatur 

edhe më herët si qëndronte puna se e shihja karakterin e saj si 
në pëllëmbë të dorës, por vrazhdësia e sjelljeve dhe shëmtia e 
mendimeve që bluante në atë rradaken e saj po më indinjonte 
sa s’thuhet. Ndoshta nga ndjenja e falsitetit - në njërën anë 
dhe nga ndjenja e frikës - në anën tjetër, që më ngjalleshin kur 
vështroja veprimet e saj, nisa të përpëlitesha duke bërë gjeste 
mosdurimi. Më mërziste fakti, që jashtë po bëhej luftë, ndërsa 
ajo kishte gjetur kohë për të aktruar. 

- Oh, Zot! Si ka mundësi?, - i bënte vetes pyetje retorike 
duke i zmadhuar sytë sikur unë të kisha bërë kushedi çfarë. Për 
ironi, ajo nuk po çuditej nga ajo që kisha bërë, por nga ajo që 
nuk e kisha bërë. Pastaj më pyeti:

 - Si quhet ajo?, - thuajse kjo kishte farë rëndësie. 
Iu përgjigja duke mos i dhënë ndonjë rëndësi emrit të 

saj, se fundja ishte vetëm një emër e, si çdo emër, ishte thjesht 
një konventë gjuhësore me vlerë arbitrare. Duke e parë që 
kushedi sa do të më duhej të vazhdoja të rrija shtrirë në të njëjtin 
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pozicion, ndërkohë që ajo po ma ndizte zjarrin përbrenda, e 
pranova që nga të gjitha nënshtrimet që mund të më ndodhnin, 
ky nënshtrim (dhe fjala nënshtrim këtu ishte më e përshtatshme 
se në cilindo kontekst tjetër!), me një femër kaq të bukur sipër, 
jo vetëm që po ma varroste ndjenjën e turpit, por, për më 
shumë, ma falte një ndjenjë kënaqësie dhe krenarie, edhe pse jo 
tërësisht të liruar nga frika. Kushedi sa meshkuj do të ma kishin 
zili. Ndjenja e të qenit i privilegjuar, përveç që ma përkëdheli 
sedrën, duket sikur ma përkëdheli edhe barkun, pasi që vithet 
e saj e ndjenë një gjë që fryhej poshtë tyre dhe ajo ngriti sytë, 
kafshoi buzën e poshtme dhe i dha trupit mbrapa për ta ndjerë 
më mirë. 

Me gjithë hiret që kishte, ajo ishte femra për të cilën ia 
vlente të jetoje, por, ja që për ironi, pikërisht ajo nuk po ma 
hiqte hijen e vdekjes nga fytyra, të cilën ma çikte herë pas here 
me thonjtë si thikë. 

- Hë?,- bëri kur, pasi u eksitua pak, u kujtua t’i kthente 
sytë kah unë. 

- Asgjë, - thashë dhe, në atë çast, e kuptova që kisha një 
armë për ta zbutur këtë kafshë. 

U bë heshtje. Më pa me dyshim e nervozizëm. 
- Çka po mendon ashtu?, - tha teksa afronte kokën 

drejt syve të mi si për të më gjurmuar se çfarë fshihej në ato 
gogla ngjyrë kafe, që po e shikonin të habitura, thuajse nuk 
e dinte që si i lidhur që isha, nuk mund të bëja gjë edhe po të 
çmendesha. 

- Kur jam i lidhur, nuk mund të mendoj, - ia ktheva, 
duke e provuar mendjen e saj se mos binte në grep dhe më 
zgjidhte.

- Atëherë mendoj unë edhe për ty, - tha. 
Unë desha t’i thosha se si njeri që njihja paksa filozofi 

lindore, po të lirohesha nga prangat e saj, do të mund t’i jepja 
asaj ndonjë leksion për kënaqësi trupore, por tashmë e dija se 
ajo më kishte marrë për të virgjër, gjë që do t’i bënte fjalët e mia 
të dukeshin qesharake, kështu që vendosa t’i shtrëngoja grilat e 
gojës për të mos u arratisur asnjë fjalë prej aty. Tekefundit, asaj 
nuk dukej se i mungonte përvoja e pasur, plus kësaj imagjinatën 
e kishte më të zhvilluar se të autorëve fantastiko-shkencorë. 

Ende pa e mbaruar mirë fjalinë e fundit, kjo panterë 
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i tregoi thonjtë. Në faqe ndjeva një flakaresh që bëri të më 
nxirrnin sytë xixa. Një djegie ma përshkoi lëkurën dhe nuk 
kaluan as tre sekonda kur nga hunda më doli një curril gjaku 
që anoi kah ana e majtë e fytyrës dhe piku në çarçaf. Shpesh 
verës, për shkak të temperaturave të larta, më kullonte hunda 
gjak papritmas teksa rrija, e jo më pas një goditjeje të tillë që ta 
luante fiqirin. Ajo shfreu njëherë dhe ma fshiu gjakun me një 
shami që e mori në tavolinën afër. 

Kjo shuplakë më tërboi, ngaqë ishte një konkretizim i 
kërcënimit që po ma binte shpirtin te hunda. Ndryshe nga fillimi, 
kur më dukej se po aktronte, tash isha i bindur që ligësia kishte 
bërë fole në zemrën e saj dhe do të çelte kushedi sa zogj që do të 
m’i çukisnin nervat, derisa të më çmendnin. Po mundohesha të 
ruaja ekuilibrin shpirtëror, të mos më reflektohej ndonjë shenjë 
urrejtje në sy dhe, si duket, ia arrita qëllimit, sepse ajo pasi më 
pa me kujdes, më tha: 

- Kur të godas, më urrej! 
Unë ndërkaq e mora veten dhe bëra një buzëqeshje pasi 

dëgjova fjalët e saj. 
- E çka nëse nuk mundem?, - ia ktheva xhevapin shtruar, 

edhe pse diku në thellësi të shpirtit tim po e ndjeja një egërsirë 
të ulërinte. Po provoja ta zbusja kafshën brenda meje. 

- Nëse ti nuk mund të më urresh, unë mund të të vras!
- Dyshoj në këtë mundësi tënden, - thashë me një qetësi 

që e habiti. 
Ajo ma vuri revolen në ballë dhe ia ngrehu këmbëzën. 

M’u ter pështyma në fyt. 
- Tani mund ta thuash lutjen e fundit!
- Mirë, - thashë dhe e shikova në sy të cilët i dridheshin 

nga urrejtja dhe pashë se ishte e gatshme ta shkrepte. Po më 
shikonte sikur priste lutjen time të fundit dhe do ta përlyente 
jastëkun me gjakun që do të rridhte nga koka ime, e cila kurrë 
s’e kishte paraparë se do të kishte një vdekje të tillë të turpshme, 
me kokë në jastëk.

- Do t’i lutem Zotit të ketë mëshirë për ty,- e theva 
heshtjen pas pak.  

Ajo ma këputi një të sharë të atillë që s’e merr dot kalemi. 
Largoi revolen dhe më mbërtheu me të dy duart për fyti. Sytë 
filluan të më skuqeshin dhe të më zmadhoheshin, ndërsa gjuha 
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sikur donte të ikte nga goja. Ajo pushoi së shtrënguari, i fërkoi 
duart nëpër gjoksin tim dhe i ndali te rripi i pantallonave, e 
hapi rripin, mandej me një forcë të jashtëzakonshme, i tërhoqi 
pantallonat dhe pulla që s’kishte mundur të rezistonte, fluturoi 
një copë herë në hava dhe ra në tavolinën e xhamtë ku filloi 
të sillej për t’u ndalur vetëm pas disa sekondash. Rripin ma 
hoqi ngadalë dhe ma lidhi për qafe sikur të isha qen, ndërsa e 
tërhoqi drejt vetes. 

- S’ke mundur së paku të blesh një rrip lëkure?,- më pa 
sikur t’i vinte keq për varfërinë time. 

- Nuk mund të ec, kur kujtoj që një kafshë ka vdekur për 
të m’i mbajtur pantallonat mua. 

- Mos je në shoqatën e atyre bukurosheve, që s’e heqin 
mishin nga goja dhe thonë se janë vegjetarianë?,- tha ajo duke 
bërë një gjest të turpshëm me dorën e djathtë drejt gojës së saj 
të cilën e frynte nga faqja e majtë.  

- Jo,- ia preva shkurt. 
- Po çka dreqin je?,- tha dhe ma shtrëngoi rripin, ndërsa 

unë forcova muskujt e qafës. 
I thashë se jam njeri që mendon se njerëzit kanë prejardhje 

nga kafshë më të rrezikshme se majmuni. 
- Ti nuk je fare i rrezikshëm.  
- Një qen është i rrezikshëm, por jo para një pantere. 
- Tash po më pëlqen edhe më shumë të t’i nxjerr trutë dhe 

të shoh se çfarë sistemi nervor ke, që nuk i ngjan askujt, - tha 
dhe ma kapi kokën me duar, duke m’i vënë gishtat e mëdhenj 
në ballë sikur të donte të ma ndante më dysh. 

 Më shikoi me sytë e saj të kaltër si të ishte egërsirë që 
mbante lëkurën e presë në dhëmbë. Egërsia me të cilën vepronte 
e bënte edhe më eksituese. Kisha një dëshirë të madhe ta goditja 
me kokë në turinj dhe ta alivanosja, por gjithashtu kisha një 
dëshirë edhe më të madhe për ta provuar deri ku do të shkonte 
fantazia e saj. Tek unë dëshira për të ditur gjithmonë ka qenë 
më e madhe se dëshira për të vrarë. Kështu që, për një kohë 
që mund të ishte më pak se minuta, pashë sesi egërsira po m’i 
zhvishte pantallonat e zeza. Ajo nuk mundi ta fshihte habinë 
kur pa që edhe brekët i kisha të zeza. 

Ndjeva ajrin që po më përkëdhelte këmbëve e po m’i 
ngrinte qimet e trupit përpjetë si fije bari dhe kjo më shkaktoi 
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një fryrje të muskujve të epshit dhe më detyroi t’i lëvizja paksa 
kofshët e ngurtësuara. 

- Askush nuk ka mbetur në qytet, të gjithë kanë ikur, nisi 
të tregonte ajo, ndërsa unë nuk po mund t’ua hiqja shikimin 
gjinjve të saj që herë pas here po më preknin në gjoks dhe në 
fytyrë. - Në këtë banesë jam vetëm unë dhe askush tjetër,- 
vazhdoi ajo,- bëj ashtu si them unë, do të kalosh shumë mirë. 

Ajo zbardhi dhëmbët për të më frikësuar dhe lëpiu buzët 
e kuqe me gjuhën e gjatë të lagësht. Koka e saj u përkul drejt 
qafës sime, ndërsa flokët i derdheshin si ujëvarë mbi mua. U 
ndal për të më nuhatur dhe unë e dëgjoja frymën që i dilte nga 
hunda me të cilën po gjurmonte në mua aromën origjinale të 
trupit, të cilin ma përshkuan mornica kur ndjeva buzët e saj të 
ma prekin gushën, të cilën nisi ta lëpinte gjuha e lëngëzuar e 
saj. Po ndihesha si në pallatin e Drakulës. 

Teksa po e përfundonte fjalinë, i lëshoi shalët mbi brekët 
e mia të fryra dhe të dy psherëtimë si pa vetëdije. Pastaj ajo më 
shikoi dhe shtrëngoi dhëmbët. Ma vuri gishtin e saj të mesëm 
te goja dhe pastaj e shëtiti trupit tim teposhtë, duke m‘i hequr 
edhe të mbathurat.

“Buuum!”, u dëgjua një krismë jashtë. Unë shikova me 
tmerr fytyrën e saj që nuk dukej aspak e frikësuar. 

- Fike dritën! Mund të na qëllojnë, - thashë. 
- Ne nuk kemi faj, - u shfajësua ajo dhe unë u ndjeva 

mirë, pasi që mendova se në atë ne, më kishte futur edhe mua, 
por vazhdimi i fjalisë ma bëri me dije që unë dhe ajo s’mund të 
ishim ne, sepse ishim armiq. Ajo vazhdoi:

- Kërkuat bombardime, ja ku i keni!, – tha duke e ngritur 
pak kokën sikur mbante vesh. Të njëjtën gjë bëra edhe unë. 

- Më duket se po qëllojnë nga toka, - thashë pasi mbajta 
vesh një copë herë. 

Ajo m’u përgjigj me një ndjenjë sigurie sikur të kishte 
bërë marrëveshje me vrasësit. 

- Nëse qëllojnë nga toka, nuk na prekin. Ndërsa ata nga 
qielli s’kanë ndonjë arsye të qëllojnë pikërisht këtu, pasi kjo 
s’është bazë ushtarake,- tha ajo dhe heshti një copë herë duke 
dëgjuar krismat. U çua në këmbë dhe iu afrua dritares. 

- Këta të tokës po luftojnë,- tha dhe, duke mbajtur 
shikimin jashtë, i kapi flokët me dorën e djathtë e i hodhi 
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përpara. Këtë gjest gjithmonë e kisha konsideruar si një trik të 
femrave për t’i çmendur meshkujt. 

Pas pak ajo e largoi shikimin nga dritarja dhe, duke më 
parë drejt në sy, shtoi: 

- Ti me siguri mendon që unë jam e çmendur, apo 
jo? Dhe, pa pritur përgjigjen time, bëri edhe një pyetje: - Por 
tregomë ti, kush është më i çmendur: unë që bëj dashuri, apo 
ata që bëjnë luftë? 

Kjo nuk duhet të jetë një e përdalë shkel e shko, 
mendova. 

- A është më mirë të kënaqemi, apo të vuajmë? A është 
më mirë të jetojmë, apo të vritemi?,- vazhdonte të moralizonte 
ajo me trupin lakuriq. Breshëria e pyetjeve të saj thjesht nuk 
kërkonte përgjigje, por miratim. Teksa fliste, breshëritë e 
automatikëve ishin bërë më të zëshme dhe nuk arrija ta dëgjoja 
mirë zërin e saj që vinte nga dritarja. I thashë që s’po e dëgjoja 
dot nga krismat. 

- Thashë: në çështje morali, unë krahasuar me ata që po 
luftojnë, jam një motër nderi,- e mbylli ligjëratën lakuriqe. 

Mendova: ç’mund të bënte ajo e shkretë me gjithë 
moralin e saj përballë dy shteteve të shthurura? Ende pa e 
mbaruar fjalinë, ndjeva sesi m’u afrua te fytyra dhe nisi të ma 
kafshojnte buzën e poshtme. Anash brinjëve i ndjeja gjunjët 
e saj, ndërsa mbi kërthizë kisha pikën e saj të dobët që ishte 
shumë më e qëndrueshme se ç’mendoja. E parandjeva se nuk 
do të kalonin edhe shumë sekonda dhe, siç thuhej, do të bëhesha 
burrë. Kështu që, nuk munda të mos e kujtoja atë ditë vere kur 
ndodhesha me Arianën në banesën e shokut tim. 

***

Teksa rrinim përballë njëri-tjetrit na kishin humbur fjalët 
dhe nuk dinim si t’ia fillonim. Ajo bëhej sikur shfletonte një 
libër, ndërsa unë nuk po arrija të merrja guximin për ta kapur. 
Pas pak, ajo, ndoshta duke e vërejtur këtë qyqarllëk timin, u 
ngrit në këmbë dhe më tha se duhej të shkonte. Unë e humba 
fare dhe e vetmja gjë që më mbetej të bëja ishte ta zija portën e 
të mos e lija të dilte. 

- “Mund të shtyhesh pak, derisa të dal?”, më tha me 
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një shikim ku shihej qartë se ma kishte kuptuar qëllimin. I 
turpëruar, nga thonjtë e këmbës deri në majë të flokëve, e lirova 
derën. 

- “Faleminderit”, më tha ajo dhe u largua. Për të mos 
u treguar qyqar para shokut, të cilit ia kisha treguar qëllimin 
kur kisha insistuar të ma lironte banesën, kërceva disa herë në 
shtrat, e shtypa jastëkun me grushte, u zhvesha shpejt, mora 
shamponin, peshqirin dhe hyra në banjë. Kur dola nga banja, 
shokun e gjeta të shtrirë në shtrat me një cigare në gojë. 

- “Sot duhesh me qeras”, më tha, sepse, sipas tij, isha 
bërë burrë. 

***

Udhëtimin nëpër kujtime ma ndërpreu zëri i saj prej 
sirene. 

- Të pëlqen të udhëtosh?, pyeti, duke ma ndërprerë 
udhëtimin në kujtesë.  

- Shumë, - ia prita. - Po ty?, - thashë duke u munduar ta 
nisja një dialog normal me të. 

- Tepër. Më pëlqen të kalëroj, - tha dhe në atë çast ndjeva 
peshën e vitheve të saj që po uleshin ngadalë një pëllëmbë nën 
kërthizën time dhe, po ashtu ngadalë, sikur të isha duke shkuar 
në parajsë, sytë po më rrotulloheshin nga kënaqësia, e zeza e 
syve po më futej në kapakët e sipërm, ndërsa goja po më hapej, 
derisa më në fund, sikur po ndaja një trup për mjedis, arrita ta 
depërtoja trupin e saj të butë. Ky depërtim u shoqërua me një 
klithje epshore të përbashkët dhe të përnjëhershme.

Dritarja e dhomës u ndriçua nga një shpërthim në 
kodrën përballë, ndërsa kënaqësia e kalërimit të saj kushedi sa 
do të zgjaste.  
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aDaM

 Adami është një djalë me prejardhje të paqartë etnike i 
cili jeton në një Qytezë të vogël në verilindje të vendit. Nëna e 
tij - hebreje, por italiane me nënshtetësi, shpesh pyeste veten se 
me cilin oficer nazist gjerman e kishte ngjizur atë ditë pranvere 
të 1945, kur ajo ishte veçse një 14 vjeçare. Ishte muaji prill dhe 
ushtria naziste po tërhiqej e humbur nga territoret e pushtuara. 
Ajo i vuri djalit emrin e burrit të saj hebre italian, Adam, i cili 
pasi u martua me të - edhe pse ajo ishte shtatëzëne me një tjetër 
- vdiq nga infarkti pas shtatë vjetësh martesë. Adam emri e 
Levi mbiemri.

Brunilda Ternova (1976) është 
shkrimtare dhe përkthyese me 
origjinë kosovare, e lindur në 
Shqipëri, ndërsa jeton në Itali. 

Ka studiuar Letërsi-Filozofi pranë Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna 
në Itali, ku jeton tashmë prej vitesh dhe 
punon për promovimin e kulturës shq-
iptare. Është marrë kryesisht me përk-
thime nga gjuhën italiane në shqip dhe 
anasjelltas. Nga italishtja: Origjina shqiptare 
e qytetërimit në Sardenjë të autorit Alberto 
G. Areddu, Tonino Guerra wants to kill me 
të autorit Antonio Bigini, Onjibene dhe 
gjurmët e mushkës të autorit Cristian Fabbi 
etj. Nga shqipja: Shqipëria natyrale, Ste-
fani (historia e një koleksionisti të syve) etj. 
Kryesisht shkruan tregime dhe poezi në 
gjuhën italiane. Kjo është hera e parë që 
boton shkrime letrare në gjuhën shqipe.

Brunilda 
ternova
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 Adami e kishte zakon të lexonte libra historie në kohën e 
tij të lirë dhe nuk i përkushtohej shumë gjërave të tjera, përveç 
shkollës. Një ditë djali, që sapo kishte mbushur 12 vjeç, po shihte 
veten në pasqyrën e madhe të korridorit të shtëpisë, korniza e 
të cilës ishte punuar me dru të praruar dhe me një shije të hollë 
të stilit hebre. Pa ata sytë e tij blu, flokët e tij biond, duart e tij 
të mëdha e të forta dhe shtatin e tij, tashmë gati burrëror. “Hej 
dreq”, tha me vete, “dukem si njëri prej atyre gjermanëve ...” 
dhe nga albumi që kish krijuar mori një fotografi të prerë nga 
një gazetë, ashtu si zakonisht ruheshin figurinat e lojtarëve të 
futbollit. Pa në fotografi një ekzemplar të bukur të një oficeri 
me uniformë dhe armë në dorë. Një pamje familjare ajo të cilën 
ai e kishte parë gjithmonë në pasqyrë. 
 Lutjet që i kishte bërë të ëmës për t’i blerë një pushkë 
lodër, një granatë dhe një uniformë nuk ranë plotësisht në 
vesh të shurdhër: pushkën dhe granatën ia dhuruan ditën e 
onomastikës së tij, ndërsa për uniformën iu desh ta siguronte 
vetë në pazarin e rrobave të përdorura duke i bëre aty-këtu 
ndonjë modifikim. Kështu që, atë vit në ditën e karnevaleve, 
Adami - i vetëkënaqur nga zgjedhja e tij  gjeniale - bëri paraqitjen 
e tij në qytezën e vogël i veshur si oficier nazist e i mbuluar 
gjithandej me dekorata dhe svastika. Të gjithë ngelën të habitur 
e të tronditur e me shpejtësi krijuan përreth tij një lloj zbrazëtie 
të tipit “Largohuni, po mbërrin oficeri nazist!”.  Adami, 
gjithmonë edhe më krenar dhe me gjoksin përpara, parakalonte 
i lirshëm përmes turmës duke ngritur herë pas here krahun e 
djathtë drejt qiellit e duke bërtitur me kujë “Aiii Ittleer”. Kishte 
besuar gjithmonë se ajo nuk ishte një përshëndetje, por ishte 
më tepër një reagim i ushtarëve ndaj dhimbjeve të shkopinjëve 
të marra nga kapot e tyre, ashtu si reagonte edhe nëna e tij nën 
fshikullimat e thuprës së të atit të tij adoptiv, përpara se ky i 
fundit të vdiste.
 Turrma kishte ngrirë dhe ishte zhytur në një heshtje të 
çuditshme e të panatyrshme që po trasformohej në një heshtje 
ankthi. Ishte ditë karnevalesh, por të gjithë e kishin harruar 
tashmë. Ishte një ditë e ngrohtë dhe e bukur me diell, gjë e 
rrallë për atë qytet verior gjithmonë i mbuluar nga retë gri, por 
askush nga ata që ishin prezent aty në ato momente nuk donte 
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t’ia dinte për atë mrekulli. Fëmija nuk e vuri re këtë gjendje 
të nderë, por vazhdoi të ecte drejt derisa mbaroi paradën e tij 
ushtarake, madje i kërkoi grupit muzikor të qytetit që t’i binte 
“Himnit të gëzimit” të Beethoven-it. Grupi i muzikantëve, edhe 
pse të shastisur nga pamja e tij, për të thyer heshtjen e sikletshme të 
krijuar nga ajo situatë interpertuan Himnin e Beethoven-it në mënyrë 
sa mekanike aq edhe madhështore. 
 Fëmija mbërriti në sheshin e vogël të qytetit dhe pa se edhe 
kryetari i bashkisë ndërpreu fjalimin e tij të cilin po e mbante para një 
grushti njerëzish të budallallepsur ca nga fjalimi e ca nga ai. Atëherë 
fëmija, duke menduar se kishte qëlluar në shenjë me veshjen e tij 
karnevaleske, i dedikoi edhe kryetarit të bashkisë një “Aiii Ittleer” 
kumbuese e të fortë duke shtrirë krahun përpara e duke e parë me 
krenari. Bashkiaku duke zgurdulluar sytë e duke parë herë fëmijën 
e herë grupin e budallallepsur përpara tij, përsëriti dobët dhe në 
mënyrë retorike “Aiii Ittleer??”.
 Eksponentët lokalë dhe figurat fetare që ndodheshin në 
podium filluan të gumëzhinin si mizat me njëri-tjetrin. “Ç’po ndodh? 
Ç’është kjo? Ndonjë sabotim? Kush është ky spurdhiak xhanëm? 
Kush e solli këtu? Kush e ka paguar, pse e ka paguar…... bëzzzz”. 
Ndërkohë që prifti i kishës së Shën Mërisë po bënte shenjën e kryqit e 
hoxha musliman po i lutej zotit të tij, rabini hebre zbriti nga podiumi 
e duke i urdhëruar bandës muzikore të heshte, mbërtheu krahun e 
djathtë të fëmijës duke e tërhequr zvarrë e me forcë drejt famullisë; 
fëmija i ndodhur papritmas në një darë të fortë e të dhunshme, nuk 
kuptonte përsenë e asaj që po ndodhte dhe nisi edhe ai të ndihej pak 
në ankth. 
  Rabini hyri në sinagogë, hoqi veshjen e tij priftërore - 
poshtë të cilave kishte të veshur ato të zakonshmet që vishte 
çdo qytetar laik - hoqi rripin e pantallonave dhe nisi ta qëllonte 
fëmijën pa mëshirë. Fëmija gjatë goditjeve ulërinte “Aiii Ittleer” 
dhe nuk kuptonte pse ajo torture fizike po zgjaste kaq shumë 
e kaq gjatë e po bëhej gjithmonë e më e dhunshme se në fillim. 
Pas tridhjetë e ca fshikullimash mbi kurrizin e përgjakur të 
fëmijës, rabini duke gulçuar nga lodhja, i djersitur e i kuq nga 
zemërimi u ndal për të marrë frymë duke u ulur në shkallën e 
katedrës së mermertë të sinagogës. 
 Disa hapa të çrregullt e të zhurmshëm lajmëruan ardhjen 
e dikujt: ishte nëna. E shqetësuar dhe e tronditur filloi të qante 
me dëshpërim kur pa shpinën e fëmijës së saj të masakruar 
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që kullonte gjak. Ndërkohë që merrte në krahë djalin e saj pa 
ndjenja, rabini i ulur në shkallët e altarit filloi t’i bërtiste kundër 
se do ta denonconte atë dhe këlyshin e saj bastard që e kish 
detyruar të fyente zotin duke ushtruar dhunë në shtëpinë e tij.
 Të nesërmen të gjitha gazetat lokale dhe kombëtare 
shkruanin me gërma të mëdha për skandalin: “Fëmijë nazist, 
skandal në Qytezë”, “Paradë shokuese, Qyteza ngihet në 
protesta”, “Fëmija i veshur si Hitleri në Qytezë”, “Eksponentë 
fetarë e politikanë deklarojnë: Prindërit duhen dënuar!, etj, etj, 
etj. E kështu ndodhi që e ëma, ajo grua delikate dhe e ndjeshme, 
jo vetëm që u gjobit rëndë por në gjyq u dënua me dy vjet burg. 
Kujdestaria e fëmjës i’u besua një instituti psikiatrik për femijët 
problematikë dhe me sëmundje mendore. Nga ai institut 
Adami doli pas 8 vjetësh, i veshur kësaj radhe kokë e këmbë 
me uniformën e bardhë të pacientit të sëmurë mendor. Nëna 
e tij, e sëmurë fizikisht dhe e shkatërruar shpirtërisht, kishte 
ardhur për ta marrë me taksi e për ta çuar në shtëpi. 
 Adami nuk u martua kurrë dhe nuk u fejua kurrë me 
asnjë vajzë. Nuk e njohu kurrë dashurinë. Nuk punoi kurrë e 
nuk lexoi kurrë më libra as historie e as të ndonjë lloji tjetër. 
Nuk dilte shpesh nga shtëpia dhe nuk kishte miq. Thjesht 
pikturonte muret e brendshme e të jashtme të shtëpisë me 
peizazhe kopshtesh të harlisur e pemësh të begatshme. Në disa 
nga këto afreske pikturoi edhe vetveten, lakuriq, ndërkohë që 
mundohej të këpuste nga pema një mollë të kuqe. Pranë vetes 
pikturoi edhe nënën e tij, edhe ajo e potretizuar lakuriq me 
duart në kokë duke shkulur flokët e duke ulërirë. 
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PëshPëritjet 
(Fragment)

Në fillim Flora Drishti ndihej shumë e huaj. I duhej 
ndokush që do t’i bënte shoqëri, në atë Qytezë të Veriut me 
rrugë e rrugica të ngushtuara, shkaku i gjithë atyre refugjatëve, 
që kërkonin shpëtim. Kishte shëtitur atyre rrugëve. Kishte parë 
njerëz të rraskapitur, sy të ënjtur, këmbë të zbathura, buzë të 
çara... Në Qytezën e Veriut shihte një lodhje të përgjithshme 
dhe në atë lodhje shihte vendësit që përpiqeshin të krijonin 
disponimin e mikpritjes tradicionale, duke mos i dhënë shkas 
askujt për ta ndier veten të huaj. Flora në atë mes kërkonte 
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rrugën, në të cilën do të ecte pa pengesa, e në atë rrugë njerëzit 
që do ta kuptonin dëshirën e saj për solidaritet. Në shëtitje e 
sipër kishte arritur para kafenesë “Dragobia” dhe ishte futur 
brenda, pa menduar fare se në Qytezën e Veriut femrat ishin 
larg kafeneve. Këtë e kishte kuptuar sapo kishte shkelur 
pragun e kafenesë, kur i kishte parë gjithë ata sy të drejtuar 
nga ajo, që i ishin dukur si kamera spiunësh. Kishte mbetur 
si e paralizuar në derë, e mundur nga dilema: të hynte a të 
mos hynte. Mes saj dhe gjithë atyre shikimeve, ekzistonte një 
mur i trashë i mistershëm, që u jepte shkas të gjithëve, çdonjërit 
në mënyrën e vet, të përfundonin mendimin për të. Ajo do 
të qëndronte edhe më gjatë në derë, e habitur, sikur të mos i 
afrohej kafetari, duke e pyetur se mos kërkonte ndokënd. Kjo 
ishte një pyetje e pazakontë, në atë ambient, kurse Flora i kishte 
thënë: - Po e kërkoj një kafe, nëse mund të gjendet kund! - dhe 
kishte vazhduar hapat drejt brendisë së kafenesë, ku ishte një 
tavolinë e zbrazur. Kafetari ishte kthyer drejt banakut, duke i 
ngritur supet në shenjë habie, apo në shenjë mosgjeturie, kurse 
Flora  e bindur se përgjigjen e kishte pasur adekuate, krenarisht 
kishte tërhequr njërën nga katër karriget, që ishin rreth asaj 
tavoline. Ishte ulur, duke mbajtur kokën lart, mbase për t’i 
zmbrapsur disi gjithë ato shikime që vazhdonin ta mundonin. 
Po, ata mysafirë të kafenesë, meshkuj kryesisht të moshuar, 
vetëm shikimet i kishin në veprim, shikimet dhe  të menduarit 
vetmevete. Lokali mbretërohej nga një heshtje e frikshme, e 
cila prishej nga ndonjë cingërimë e rastësishme gote, ose nga 
ndonjë cijatje karrigeje. Meqë paraqitjen e kësaj figure femreje 
e konsideronin si një  lloj kënge dashurie, aty për aty, pra, secili 
në mënyrën e vet, kishte filluar ta imagjinonte biografinë e saj, 
qëllimin e ardhjes në Qytetin e Veriut. Pas pak qetësia nisi të 
tretej shkaku i pëshpëritjeve, kurse në ato pëshpëritje formësohej 
portreti i mysafires. Po të shpaloheshin të gjitha hamendjet e të 
pranishmëve ndaj figurës së mysafires, do të fitohej një portret 
monstrum, i zbritur nga ndonjë planet tjetër. Njeriu me veshë të 
hollë, merakli për zbërthimin e përmbajtjeve të pëshpëritjeve, 
në atë mes që paraqiste njëfarë teatri të absurdit, do të mësonte 
për konkludime të çuditshme në adresë të mysafires. 
 Po të shënoheshin ato pëshpëritje, ashtu me kujdes, 
portreti i asaj femre, që ishte aq e panjohur, si e ardhur nga 
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ndonjë baladë, do të dilte me shumë dimensione... Po përpiqem 
t’i kem të shënuara një pjesë të atyre pëshpëritjeve.  
Pëshpëritja nga tavolina e parë: “Nuk është e qytetit tonë... 
Qëndrimi i saj  rrëfen vetë se kush është...Mund të ketë ardhur 
për ndonjë mision...”  Pëshpëritja nga tavolina e dytë: “Unë 
e di çka lypë kjo, dhe me siguri ka ardhur këtu që ta gjejë atë 
që i duhet... E sheh çfarë shikimi ka? Mandej, shikoja këmbët, 
gjoksin... Mund të jetë ndonjë e huaj...”  
Pëshpëritja nga tavolina e tretë: “Është ndonjë spiune, vetëm 
ato rrinë në vetmi, shëtisin, hyjnë nëpër kafene... Kushedi për 
kë djallin punon, por, të mos i hysh në hak, qenka copë. Unë 
do ta ndërroja patriotizmin për të...” Pëshpëritja nga tavolina 
e katërt: “Gjithë këta burra që jemi, askush prej nesh nuk bën 
ballë t’i afrohet. Turp! Kur nuk kemi guxim të përballemi me 
një femër, s’e vlen të flasim për luftën... Çka thua? A t’i afrohem  
të përshëndetem?” 
Pëshpëritje nga karrigia tjetër e tavolinës së katërt: “Prit, pse të 
bëhesh më i mençuri e më trimi?” 
Pëshpëritje nga tavolina e pestë: “Këtë mall prej mishi kisha 
pasur dëshirë ta kisha në ndonjë lendinë, ku do të ishim vetëm 
unë dhe ajo... Mandej do të më tregonte për detyrat  që mund t’i  
ketë marrë nga ndonjë i autorizuar...”  Pëshpëritje nga karrigia 
e tretë e tavolinës së dytë: “A mund të jetë ndonjë shkinë, bre 
nënën e nënës!?” 
Pëshpëritje nga tavolina e gjashtë që ishte në afërsi të tavolinës 
ku ishte ulur Flora Drishti: “Sa dinjitoze duket, or!”
Kafetari ia kishte sjellë kafenë pak me vonesë dhe i kishte 
kërkuar falje duke justifikuar vonesën me mungesë të ujit:
-Në këtë qytezë më shumë nuk ka ujë se që ka, - i kishte thënë.
Flora Drishti vetëm kishte buzëqeshur, pa i dhënë shumë 
rëndësi fjalëve të kafetarit, meqë edhe në Tiranën e saj kishte 
mungesë uji. Ajo mandej kishte kthyer kokën drejt qelqnajave, 
ku dukeshin grumbuj njerëzish, gra, fëmijë dhe, kryesisht pleq, 
që rendnin në drejtime të ndryshme. I dëgjonte pëshpëritjet, që 
i preknin në vesh si zukatje të mërzitshme mizash, por bëhej 
sikur nuk i interesonin.
Pëshpëritja nga tavolina e tretë: - “Gjithë këta burrecë që jemi, 
e ajo vetëm... Të shkoj t’ia zgjas një cigare...”  
Pëshpëritje nga e njëjta tavolinë, por nga karrigia tjetër: “Lëre 
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se mund të kthehesh me shportë të zbrazur...” Po të them se 
e vlen të provoj këtë gjest burrërie...” dëgjohet pëshpërima e 
të parit nga e njëjta tavolinë, ndërkaq i përgjigjet pëshpërima 
tjetër: “Njeriu me çka ka lufton... Përpiqu!” Pëshpëritja tjetër e 
të njëjtës tavolinë: “Ore ti, unë kam edhe armë të tjera, por kjo 
më duket, për fillim, më e përshtatshmja. Po i afrohem!...”
 Flora Drishti e kishte zbrazur filxhanin e kafesë 
pahetueshëm dhe kjo ishte vërejtur, kur ashtu të zbrazur e kishte 
afruar filxhanin te buzët, derisa shikimin e kishte mbajtur drejt 
qelqnajave. Këtë ngatërrim të saj e kishin vërejtur  të gjithë, 
sytë e të cilëve kishin vazhduar të bënin roje drejt  figurës së 
saj. Ndërkaq ajo, duke e kthyer shpejt e shpejt filxhanin mbi 
sipërfaqe të tavolinës, e kishte ftuar kafetarin t’ia paguante 
kafenë, kurse në vend të kafetarit,  i cili e kishte zakon të mos 
i përgjigjej menjëherë ftesës së mysafirëve, pranë saj kishte 
qëndruar pëshpëritësi i tavolinës së tretë:
- Urdhëroni një cigare, - i kishte thënë ai duke ia zgjatur 
pakon.
- E shihni se unë nuk përdor duhanin? – i kishte thënë Flora, 
kurse ai që ishte ngritur nga tavolina e tretë, ishte habitur.
Përnjëherë ishin ndalur pëshpëritjet, kurse sytë kishin vazhduar 
ta vështronin portretin e saj.
- Më ndjeni, por... – kishte tentuar të thoshte diçka ai i tavolinës 
së tretë, por kishte mbetur si i ngrirë, pa mundur t’i lëvizte 
buzët.
- Urdhëroni uluni, ndonëse unë desha të ngrihesha, - kishte 
thënë ajo, kurse pëshpëritësi i tavolinës së tretë ishte lëshuar 
mbi karrigen skaj tavolinës së Florës ngadalë-ngadalë, sikur të 
mbështetej mbi copa qelqesh të thyera.
 Kafeneja ishte në qetësi të plotë. Mysafirët, që të gjithë, 
qëndronin me fytyrë nga tavolina ku ishte Flora, madje disa 
ndreqën karriget, të shihnin më mirë skenën, ku, ai burrë i 
botës, kishte marrë guxim t’i afrohej.
I ishte afruar edhe kafetari:
- Deshët të paguani?
- Po! – i thotë Flora.
- Jo! – kishte kundërshtuar i porsaardhuri, domethënë 
pëshpëritësi i tavolinës së tretë, duke e ditur se kavalierët në 
shoqëri me femra e bëjnë pagesën. – Unë paguaj!
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-Jo, jo! – ia kishte kthyer Flora. – Këtë kafe e paguaj vetë. Ju 
keni ardhur në tavolinën time, prandaj urdhëroni ç’dëshironi 
të pini! Unë ju gostisë. Po të kisha ardhur në tavolinën tuaj, 
kisha pranuar gostinë, kurse tashti... Urdhëroni ç’dëshironi të 
pini?
- Një lëng portokalli.
- Kafetar, sillini dy lëngje portokalli!
 Nga ai moment kishin heshtur pëshpërimat. Flora sikur 
mezi kishte pritur afërsinë me njerëzit, prandaj në atë kafene 
ua kishte rrëfyer biografinë dhe qëllimin pse kishte ardhur 
në Qytezën e Veriut. Ata njerëz i kishin besuar tërësisht, por 
edhe ishin krenuar që u takuan me një vajzë, e cila  shprehte 
dëshirën të kalonte kufirin për t’iu bashkangjitur luftëtarëve 
në Dukagjin. Falë ndihmës së tyre, Flora Drishti kishte gjetur 
shoqëruesin  dhe, një ditë, kishte vazhduar rrugën; kishte 
kapërcyer kufirin dhe kishte arritur në Junik. 
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zana MisteriOze

(fragment nga romani po me këtë titull)

 “Zoti Din?...”, dëgjova zërin e papritur të hetuesit tim, 
Agronit.
 Unë përpiqem me dëshpërim të ik prej syve të tij, mirëpo 
njeriu nga sigurimi nuk e largon kokën nga dritarja e hapur e 
automobilit, duke kërkuar që të ndalesha në trotuarin e rrugës. 
Edhe më tutje shtirem se nuk dëgjoj asnjë zë nga pas, kur ai më 
në fund i bie borisë së veturës.
 “Më falni, zoti Din...”, e përsërit po të njëjtin ritual, 
midis zhurmës së trafikut, derisa unë ktheva ngadalë kokën 
drejt makinës së tij. Dhe e pashë me habi, mirëpo nuk nxora 
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asnjë fjalë nga goja. Nga kush mund t’i ketë rënë në vesh se 
kisha dalë të shëtisja në qejf timin, pyeta. Rastësisë kurrë nuk i 
kisha zënë besë.
 “Ky njeri, e jo tjetërkush, tash sa kohë do të duhej të 
ndodhej midis burgut”, m’u bë se rrokën veshët e mi fjalët e tij, 
të thëna si në erë për mua.
 Kur unë ndalem e po prisja si në therra, Agroni më 
thotë:
 “Doja vetëm të të lutesha që të pinim nga një kafe, kudo 
që ti dëshiron në qytet. Vetëm kaq. “ E unë s’di si t’i përgjigjem. 
“S’kam ndërmend t’ju arrestoj, vetëm dua të ma thuash të 
vërtetën për të njëjtin rast. E di se nuk e ke lehtë, ngaqë e vërteta 
është mbajtur e heshtur për një kohë të gjatë, e viktima të gjitha 
të fshehtat i mori me vete. Po të çileshe me ne, mund të dalë 
ndonjë dëshmi e re, që do të ndërronte gjithçka. Ku i dihet. 
Gazetat disa herë kanë shkruar se vrasjen e kreu njeriu, i cili 
dashuronte deri në marrëzi Zanën. Dhe aludimi është i qartë. 
Pse do të bëhesh viktimë e vetvetes?
 Fjalët e tij m’u duken gjëja më e përçudnuar dhe më 
absurde, prandaj ia ktheva si me një frymë:
 “Femrën, apo Zanën, për të cilën dyshoni se isha 
“dashnori i saj i zjarrtë”, e kisha larguar prej kohësh nga jeta ime. 
Pikërisht pse kisha pasur burrërinë të veproja në këtë mënyrë, 
unë vuaja. Por, gjithë veprimi im përmblidhej në vuajtje, nëse 
kjo paraqet farë veprimi. Dhe puna , mbaronte me kaq!”
 Ai vetëm buzëqeshi.

 Unë qeshë larguar nga zyrtari , kur u takova me Zanën, 
në vendin që kishim lënë të shiheshim.
 Pasi pimë kafetë, ajo, sikur të mos përjetonim asnjë 
shqetësim, më pyeti ngrohtë: “Din, ku po i kalon mbrëmjet?”
 Për një grimë qëndrova ashtu si i hipnotizuar e më vonë 
vërejta se Zana qe skuqur lehtë. Sytë e saj blu, me pak gri të 
çelur, ndrisnin magjishëm, duke i dhënë pamjen e një krijese, si 
të ishte grua qiellore. Me gjurmët e viteve që kam lënë pas, unë 
shikoj këtë femër gjithnjë me ndjenjën sikur edhe qyteti ynë, pas 
takimeve me të, jo që kishte zënë të na harronte dalëngadalë, 
po ai tani mund të na përfolte. Mirëpo, kjo nuk ishte ndonjë 
hata.
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 Pa u menduar më shumë, unë përgjigjem: “Mbrëmjet i 
kaloj në shtëpi, ku tjetër, më shumë i vetmuar dhe shpeshherë 
pa shtënë gjumë në sy.”
 Pastaj më buzëqeshi po ajo Zanë, për të cilën zunë të 
flisnin njerëzit se kohët e fundit mendtë i mbante për të ikur 
jashtë, e në të vërtetë ajo ishte gjithmonë krejt ndryshe: e dhënë 
me shpirt që të lidhte fatin me ndonjërin burrë në qytetin tonë. 
Sa herë më qe ankuar: “Din, sapo nuk shkela të dyzetat!”
 “Po të duash, ne të dy mund të shihemi ndonjë mbrëmje”, 
më thotë si me pëshpërimë dhe mua vetëtimthi ma përshkon 
trupin një ndjenjë e çuditshme. Sikur të mos gjendeshim midis 
rruge, do t’i hidhesha menjëherë në përqafim. “Hisja e lumturisë 
nuk vidhet”, shpreh kënaqësinë time, ende i pasigurt, nëse i 
kisha rrokur mirë fjalët e saj.
 “Ku të duash, ma kthen ajo, ashtu pa u hamendur, dhe 
mua më shkrepi se më me dëshirë do të pija kafenë e mbrëmjes 
tek ajo, natyrisht nëse nuk do ta pengoja. Ajo më vështron me 
sytë e saj të butë dhe buzëqesh magjishëm:
 “Në rregull, por më parë më thuaj në ç’kohë do të 
vish?”
 Unë nuk mendohem shumë, i përgjigjem se po të ishte 
e lirë, do të shkoja nga ora tetë e mbrëmjes. Dhe, për aq sa më 
dukej njëherë e afërt ajo kohë, njëherësh më vinte aq e largët, 
taman si një ëndërr. Po përse nuk i thosha: tani, pikërisht në 
këtë çast, dua të vijë me ty.
 Ajo më pëshpëriti se do të bëja mirë po ta përcillja deri 
në lagjen ku banonte, që të mos më dilte ndonjë telash për ta 
gjetur shtëpinë e saj në periferi të qytetit. Dhe unë menjëherë 
nisem pas saj me një dridhmë të ëmbël, që ma kaplon trupin. 
“Hisja e lumturisë nuk vidhet”, më kujtohet, dhe më bëhet 
sikur po hyja, që tani, aty ku rrija me mend qoftë i zgjuar, qoftë 
në ëndërr.
 Dhe një mendim tinëzar, zuri të më mundonte ashtu 
në budallallëkun tim, se mos Zana po e bënte këtë gjest 
ndaj meje vetëm sa për ta ngushëlluar në vetminë e tij një 
pesëdhjetëvjeçar.

 Në mbrëmje, unë i shpejtoj hapat, si njeriu që frikësohet 
për vdekje se mos tjetri do të ndërrojë mendje, apo do të vërë 
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në harresë atë që shprehu më parë. Ngadalë, përse nxiton, më 
flet zëri nga brenda, duke m’u vërtitur nëpër kokë se ç’është 
gjithë ajo ngutje e shqetësim, që më zë frymën, Zana nuk ka për 
të të ikur nëpër këto rrugë të ngrohta, mbështjellë si me valë të 
nxehta.
 Dhe qeshë gëzuar, kur u largova nga trotuari, i cili dukej 
sikur lëshonte avull të ngrohtë. Pasi marr frymë e qetësohem 
një grimë, vetëtimthi më kujtohet pamja e shtëpisë bashkë me 
numrin e saj. I bie ziles shkurt dhe nuk vonoi kur filloi të sillej 
çelësi në bravën e derës, nga më shfaqet Zana, veshur me një 
fustan të shkurtër ngjyrë gruri. Unë një herë mbes i hutuar 
përpara femrës gjithnjë magjepsëse, gjoksit të saj si rëndom 
pak të hapur dhe syve të ndritshëm, ngulitur në fytyrën time.
 Ajo më drejton nga dhoma ku do të rrinim, ndërsa mua 
më përfshin një e ndezur e lehtë.
 Porsa zë vend, i afrohet ashtu instinktivisht frigoriferit 
dhe, pa më pyetur, nxjerr dy shishe birrë dhe vjen e më ulet 
pranë.
 Gotat e para të birrës i pimë si me një frymë dhe në çast 
m’u kujtuan të gjitha ndejat me Zanën. Çuditërisht provova po 
atë ankth të padurueshëm. Nuk vonoi kur fillova t’i afrohesha 
ngadalë, me dorën që rrëshqiste rreth qafës e gjoksit të saj dhe, 
më shpejt seç unë mendoja, ajo i përgjigjet trupit tim, duke u 
ngjeshur pas meje. Atëherë ndieja prushin e buzëve të saj, tek 
puthiteshin për buzët e mia dhe në atë gjendje qëndruam një 
copë herë. Me sytë gjysmë të mbyllur nga epshi për dashurinë, 
ajo në fillim u drodh, e kur dora ime dalëngadalë u lëshua poshtë 
këmbëve të saj, Zana më pushtoi me të dy krahët dhe gjuha 
e saj ashtu e zjarrtë humbi në gojën time. Unë mezi çlirohem 
prej puthjeve të saj, për ta lëshuar kanapenë, që të shtriheshim 
rehat, kur ajo nis të zhvishet bashkë me mua si në zjarrmi, duke 
ma mbytur me të puthura një fjalë që doja t’i thosha.
 Kënaqësia jonë trupore zgjati derisa u shtrimë në 
shpinë ashtu të rraskapitur, me rrahje të forta të zemrës e me 
frymëmarrje të shpeshtuara. Ajo pastaj u shkund si nga një 
ëndërr dhe shkoi të bënte banjë. Porsa u kthye, vuri xhezvenë 
të piqte kafenë e unë i shkova pas dhe e putha në qafë.
 Pasi pimë kafetë, unë i afroj përsëri buzët nga faqja e 
saj, e ajo rënkon lehtë, duke u ngjitur për trupin tim. Ajo më 
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turbulloi me pëshpërimën e saj të ëmbël, se sonte nuk kishim 
nevojë të nxitonim, tërë nata ishte jona.
 Mëngjesi qe afruar, e unë s’kisha zemër t’i thosha se 
tani ishte koha që të shkoja në shtëpinë time, mirëpo ku t’i 
dija gjithë hiret e Zanës, së cilës nuk dëshiroja t’ia prishja me 
asgjë kënaqësinë këtë natë. Megjithatë, erdhi një çast, kur unë 
vendosa t’i thosha si me pëshpërimë se mëngjesi po afrohej, e 
ajo, pa u menduar shumë, ma ktheu:
 “Po ç’hall të shtyn të largohesh për tjetërkund në këtë 
orë, ndërsa e di mirë se lumturia nuk zgjat shumë?” Unë e 
ndiej veten si një trashaman, kur dëgjoj fjalët e Zanës: “Zot, 
përse sonte nuk vjen këtupari një murg për rrëmbim grash!”
 Gjthnjë në mëdyshje, që të nisesha në shtëpinë time, 
apo të mos luaja vendit, i them se më vinte keq të buja këtu, e 
asaj iu çel në çast fytyra, ngaqë e kuptoi se mua asgjë nuk më 
pengonte të rrija gjithë natën e lume ngjitur për trupin e saj. 
Ndryshe, humbës do të ishim që të dy.
 Dhë më mbushet mendja të buja te Zana, por as vetë 
nuk dija përse pothujase çdo gjysmë ore. Ah, po, ishin fjalët që 
qarkullonin se Zanën po e priste një kosovar në Zvicër, ku gjeti 
strehim gjatë luftës.

 E çuditur, aty në agun e mëngjesit, se përse rrija ashtu 
shtangur në cepin e shtratit, ajo më pyet:
 “Ç’të gjeti, Din, shtriju edhe pak që të çlodhesh, ç’je 
gozhduar ashtu?!” Dhe më mbërthen me të puthura.
 Mirëpo unë nuk u përgjegjem përqafimeve të saj, nga 
shkaku që vetëm unë e dija. Sa e habitur aq edhe e fyer, ajo tash 
më drejtohet me sytë paksa të hapur:
 “Je në vete, Din?”
 E mua, çuditërisht më përfytyrohet ashtu si një ëndërr 
e keqe, skena makabre kur ndodhi vrasja. Më kujtohet rrëfimi 
si në jerm i Zanës se si natën e kobshme, ishte gjendur pranë 
dritares në banesën e saj. Dhe si e kishte marrë në shënjestër 
Lamin poshtë ndërtesës. Kur e pyeta me mundim se mos ajo 
ishte vrasëse, Zana klithi:
 “Zot që je një!”
 Unë ndieja nevojë t’i drejtohesha edhe për sa hollësi, por 
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s’gjej dot forcë. Ndërsa Zana, tek dëshironte të më përkiste me 
trup e me shpirt, nuk pushonte të më pyeste me sytë e saj se 
përse nuk harroja të kaluarën, përse.
 Në kohën që u ngrit, filloi të vishej e nervozuar, e unë 
i lutem që të qëndronte pranë meje vetëm edhe për një çast, 
ngaqë kurrë s’kisha ndier nevojë më të madhe ta kisha pranë 
dikë të dashur. Ajo më pyet se deri kur do të duhej të më priste, 
që unë të vija në vete, duke i harruar skenat e luftës bashkë me 
një vrasje të mallkuar.
 Pastaj preku trupin tim ashtu lakuriq dhe desh klithi: 
“O zot, po ti qenke akull!”
 Për njëfarë kohe, edhe unë besova se isha bërë si një i 
pajetë.
 Tek vërente si isha zbehur keq, ajo më pyeste se “ç’tmerre 
ëndërroje, Din, derisa e ke sjellë veten në këtë gjendje. “Unë 
i them se m’u kujtua një vrasje, e ajo ma përplas me ironi se 
tani nuk ishte më çështje për çfarë ëndërroja unë, po kush e kreu 
krimin, sepse, sipas saj, ajo që mua më sillej ndërmend, për të 
ishte vetëm pjellë e një halucinacioni. “Sot kërkohet vrasësi i 
vërtetë, kjo është çështja, po deshe ta dish”, më thotë. “Dhe në 
këtë punë dyshimi bie mbi tre veta: mbi ty, time ëmë dhe mbi 
mua!”
 Ndërkohë që vala e parë e turbullimit më kaloi, dëgjova 
zërin tim tek pyeste a thua sa kohë kaloi duke u fshehur pas 
vetes e të tjerëve për një vrasje!
 “Po ti, për çfarë ikjeje nga vendi ynë e kishe fjalën?!” ia 
pres Zanës si në zjarrmi. Dhe vërej sikur ajo, tani me fytyrë të 
trazuar, nuk ishte femra që unë njihja prej kohësh, po një tjetër. 
Po si nuk më kishte folur ajo asnjëherë se kishte ndërmend të 
dilte jashtë.
 Edhe ajo, njësoj si unë më parë, do të hidhet në një 
bisedë tjetër, duke më premtuar se tash e mbas “asnjë të fshehtë 
nuk do të ruajmë. “Dhe më buzëqesh me një dreqnillëk prej 
çapkëneje të hijshme, sikur donte të ma falte natën që kishim 
zënë ta humbnim.
 Kur një çast më vonë pëshpëriti se ajo megjithatë, nuk 
e ndiente veten mirë në qytetin tonë, unë ndjeva se fjalët e saj 
më shkundën. Brenda kafkës më kumboi pyetja se a thua ajo 
ikte për shkak se donte të lidhte fatin me një burrë, në vendin 
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tjetër, apo për t’i shpëtuar dyshimit, së paku për një kohë, për 
një krim.
 Mirëpo, ajo, edhe kësaj radhe më befasoi, kur lëshoi CD-
në me këngën e Elton Jonit, “Gëzofsh jetën”, ndërkohë që hapi 
xhamin e dritares e flokët i valviteshin butë nga ajri. Zërin e 
këtij këngëtari unë do ta shquaja edhe midis shumë zërave të 
tjerë.
 Ne të dy ndjekim melodinë, që të magjeps e njëherësh 
të mallëngjen, në kohën që gjithçka kishte nisur rastësisht gjatë 
një vere, që sapo ishte shuar.
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korbi 
(1845)

Në nji mesnatë të tmerrshme, kur prej mësimeve gjumi më merrte 
Përmbi do libra fort të rrallë të nji dije të harrueme tashmâ,
Mendja po m’luente me krye mbi fletë, kur befas dikush troket. 
Shumë e lehtë ish kjo goditje, kjo goditje që derës time i ra.
“Ndonjë kalimtar”, pëshpërita, “derës do t’i ketë ra.
Veç njëherë dhe hiç mâ”. 

Edgar Allan Poe (1809 –1849) është 
shkrimtar amerikan “pa emrin 
e të cilit qytetërimi perëndimor 
nuk do të kishte kuptim” (Borg-

es). Jeta e tij ka kaluar nëpër një varg fat-
keqësish dhe sëmundjesh. Poe ka shkruar 
poezi, prozë, dramë dhe kritikë. Vepra e tij 
është një ndërlidhje e tri rrymave: gotika, 
romantizmi dhe modernizmi. Përfaqëson 
prozën misterioze dhe makabre. Ka shkru-
ar shumë tregime të shkurtra dhe ka shpi-
kur fiksionin detektiv dhe fanta-shkencën. 
Vepra e tij ka ndikuar në gjithë botën, 
madje edhe në fushat specializuese, si: koz-
mologji dhe kriptografi, mandej në: letërsi, 
film, muzikë etj. Famën botërore e arriti 
me Korbin, ndërsa përmenden edhe kri-
jimet: Macja e zezë, Maska e Vdekjes së Kuqe, 
Padi nga zemra, Fakte në çështjen e M. Val-
demarit, Rrëfimi i Arthur Gordon Pymit nga 
Nantucketi, Filozofia e kompozicionit, Eureka: 
poemë në prozë, Parimet poetike, Feneri etj. 

edgar allan 
Poe
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Ah, e mbaj mend sikur sot atë natë dhjetori të ftohtë, 
Dhe n’oxhak gacat shuheshin e hijet shtriheshin pa poterë. 
S’më pritej derisa t’agonte dita – më kot ngushëllimin e prita 
Prej librave të mi, me i dhanë fund vuejtjes për Lenorën e mjerë -
Për të rrallën rrezore vajzë që engjëjt Lenorë e quanin atëherë - 
E tash këtu e paemën mbet përherë. 

U dridhën pak perdet e purpurta e mue në palcë më hyni tuta;
U frigova – u pushtova prej nji fantazie që s’e kisha provue n’jetë;
E, tue ndie trokitjen e zemrës ‘mjerë, ndëgjojsha goditjen n’derë: 
“Ndonji vizitor që po e lyp derën e ksaj dhome duhet të jetë - 
Ndonji vizitor i vonë që po e lyp derën e dhomës duhet të jetë–
Veç kësaj kurgja s’mund të ketë”. 

Menjiherë veten e mblodha e pa drojë derës iu afrova, 
„Zotni,“ thashë, „ose Zonjë, më falni se ndoshta keni ardh qe sa;
Po në fakt unë isha tue dremitë dhe ju lehtë keni trokit’, 
Shumë lehtë keni trokit’, aq lehtë derës i keni ra, 
Sa që unë mendova se m’bânë veshët”- dhe hapa derën për me pa; 
Përveç territ, kurrgja s’ka. 

Me sy terrin tue soditun, mbeta n’prag i çuditun e i nemitun, 
I habitun, tue andrrue andrra që të vdekshmit s’guxojnë me i pa,
Por e pathyeshme mbet ajo qetësi, heshtjen askush s’e ka thy’,
Përveç fjalës “Lenorë” që nga goja si padashje m’u nda,
Pëshpërimën time “Lenorë” jehona prapë mue ma dha; 
Përveç kësaj, kurrgja mâ.

U ktheva në dhomën time prapë, krejt shpirti më kallej flakë, 
Dhe prapë ndëgjova nji trokitje, ma fort se herën e parë i ra. 
“Me siguri”, me vete thashë , “dikush te grilat e dritares asht:
Prit ta shoh se kush asht, t’i jap fund këtij misteri mâ - 
Prit moj zemër nji moment se edhe ky mister u zhbâ -
Përveç erës, kurrgja s’ka”. 

I hapa krah më krah kanatat, kur me vrull i përplas flatrat,
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Futet mbrenda nji korb i madh i ditëve t’shenjta që ishin kaherë;
E hiç nuk më përshëndeti; askund s’u ndal, askund nuk ndejti; 
Por, si nji zonjë a si zotni, u ndal mu aty përmbi derë - 
Qëndroi mbi atë bust Pallade, që gjendej përmbi derë -
Pushoi aty e mâ s’u sjell. 

Porsa e pashë këtë zog të zi, ma mbyti me gaz atë mërzi,
Me ato sjellje aq solemne, mendjemadh sa mâ s’ka. 
“Edhe pse je qeth e kreh”, thashë, “budallë s’dukesh që je,
Zog i zi, korb i vjetër, prej brigjeve të territ ke ardh me m’pa-
Tregomë çfarë emni fisnik në natën plutoniane zotnia t’la’”. 
Krrokati korbi “Kurrë mâ”. 

U çudita pa masë sakaq prej fjalëve t’qarta që tha ky ngalakaq, 
Përgjigja e tij s’kish fort kuptim, ishte, si i thonë, fjalë në hava;
Kjo mendja ime mue m’thotë që s’ka tjetër njeri në këtë botë 
Që ndonjiherë ndonji zog mbi derën e dhomës ‘tij të ketë pa -
Zog a korb mbi bustin e bukur mbi derë t’dhomës të ketë pa, 
Më këso emni “Kurrë mâ”. 

Por korbi aty vetëm priste, mbi bustin e gdhendun, e fliste
Veç atë fjalë, thuejse krejt shpirti i tij n’atë fjalë i derdhun â’.
Kurrgja tjetër mâ nuk tha – e nuk i rrahu mâ ata krah’-
Deri kur me vete mërmërova: “shokët tjerë dheu i ha, 
Edhe ky do t’më le vetëm, n’ag do t’ikë, do t’shkojë me ta”.
Atëherë korbi tha “Kurrë mâ”. 

Zemra në gjoks befas m’u tremb kur ndëgjova atë fjalë me vend,
“Pa dyshim”, thashë, “kjo do të jetë krejt ajo çka ka,
Që ia ka mësue ndonji i mjerë, të cilin fati i keq përherë
Zi e mâ zi e ka ndjekë mbas derisa kângën pikëllim e ka -
Derisa vajtimi i shpresës së tij mban kaq melankoli e hata 
N’atë “Kurrë – Kurrë mâ”. 

Por ende korbi më argëtoi dhe ndjenjat e mira n’mue i zgjoi,
Nji kolltuk përballë zogut, bustit e derës e ktheva shpejt tue nga;
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Dhe u ula në atë kadife të butë, mendimet nji mbas nji pa i këput,
Ç’lajm m’ka pru prej asaj kohe ky korb kobzi, mendojsha pa prâ, 
Ky i ziu, i ngathti, i kobshmi, thataniku zog ogurzi i kohës që s’â’,
Me atë krrokatje “Kurrë mâ”. 

Veç këtë deshta me ditë, po asnji zâ s’e kam qit për me e pyet
Këtë shpend me sytë gaca që kësaj zemrës time flakë i dha;
Këtë, po edhe ma shumë, kërkova, kur kryet mbrapa e lëshova
Në jastëkun e mbuluem me kadife, që llamba sipër ndriçue e ka,
Por mbi këtë jastëk me astar vjollce që dritën e llambës sipër e ka, 
Koka e saj s’do të pshtetet, ah, kurrë mâ!

Mandej u ngre nji erë vrullshëm, parfumosun prej temjani t’padukshëm 
Sjellë prej shpirtave që hapat ua ndëgjojsha nëpër patos pa nda. 
“Mjeran”, thirra, “ty Zoti t’i ka çue këta engjëj për me t’tregue 
Me pushue, mos me vajtue, e me bar Lenorën me harrue mâ!
Pije, oh, pije me fund këtë bar harrimi dhe Lenorën harroje mâ!”
Krrokati korbi: “Kurrë mâ”. 

“Profet!”, thashë, “a shpirt i keq!- profet i urtë, shpend a dreq!
Qoftë magjistar ai që të nxori, apo stuhi ajo që t’hodhi këtu e t’la
Fillikat e sypatrembun, në këtë vend të shkretë të magjepsun-
Në këtë dhomë me fantazma të tmerrshme, tregom’ drejt, a ka- 
A ka melhem n’Gallad? Thuejma, thuejma, aman, a ka?”
Krrokati korbi: “Kurrë mâ”. 

“Profet!”, thashë, “a shpirt i keq!- profet i urtë, shpend a dreq!
Pashë atë Qiell që i lutemi bashkë – pashë atë Zot që n’dorë na ka-
Këtij shpirti të brengosun a po i rrëfen, a do të mundem atje n’Eden
Vajzën e shenjtë, që engjëjt Lenorë i thonë, me e kapë në krah;
T’rrallën rrezore që engjëjt i thonë Lenorë, me e kapë në krah?”.
Krrokati korbi: “Kurrë mâ”.

“Le t’jetë kjo fjal’ shenjë që u ndamë, zog a dreq!”, brita e u çova n’kambë, 
“Kthehu shpejt nëpër stuhi në bregun e natës plutoniane ku rreze s’ka!
Mos le asnji pupël të zezë se s’due rrena jote këtu me mue të mbesë!
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Lemë vetëm e të pathyeshëm!- Leje të qetë bustin përmbi derë dhe ik mâ!
Hiqma sqepin nga kjo zemër, hiqe dhe merre, merre dhe çoje larg dikah!”
Krrokati korbi: “Kurrë ma”. 

Dhe korbi kurrë nuk iku prej aty, ende rri, po, ende rri 
Në bustin e Palladës drejt mbi derën e dhomës ende â’;
Dhe sytë e tij me sytë e djallit ngjasojnë teksa bâhen se po ândrrojnë
Dhe drita e llambës ia derdh hijen mbi dysheme, hijen hata
Dhe shpirti im jashtë asaj hije, që këtu poshtë mbi mue ra,
Nuk do të ngrihet kurrë mâ!

Nga anglishtja: a. a.
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eja ashtu si je 

Eja ashtu si je, mos humb kohë me tualet,  
Nëse gërsheti t’është prishur, apo flokun s’e ke drejt, 
Nëse kordelin në bel s’e ke lidhur, nuk ka dert, 
Eja ashtu si je, mos humb kohë me tualet. 

Rabindranath Tagore (1861-1941) 
është një polimat bengal. Si nov-
elist, eseist, muzikant dhe dra-
maturg, ai përfaqësoi letërsinë 

dhe muzikën bengaleze (indiane) në fund 
të shekullit 19 dhe në 40 vjetët e para të 
shekullit 20. Si autor me vargjet “thellë-
sisht të ndjeshme, të freskëta dhe të buku-
ra”, më 1913 bëhet i pari shkrimtar joevro-
pian që e fiton Çmimin Nobel për Letërsi. 
Ka shkruar poezi nga mosha tetëvjeçare 
dhe është bërë indiani më me ndikim në 
gjithë botën. Ai e ka modernizuar kulturën 
e vendit të vet. Ka bërë disa piktura dhe 
ka kompozuar rreth 2230 këngë, ndër të 
cilat edhe dy himne kombëtare: himnin e 
Bangladeshit dhe himnin e Indisë. Ndiki-
mi i tij shtrihet në gjithë kulturën indiane, 
madje ndikimit të tij nuk i kanë shpëtuar 
edhe shumë krijues nga e gjithë bota, si: 
Kawabata, Gide, Akhmatova, Neruda, 
Paz etj. Veprat e tij më të njohura janë: 
Gitanjali, Shtëpia dhe bota, Ujëvara, Stuhi 
në Gang, Çerdhe të prishura, Ditët e djalërisë 
sime, Letra nga Evropa, Religjioni i Njeriut etj. 

rabindranath 
tagore 
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Eja mbi bar me hapa të shpejtë,   
Nëse këmbët t’i njomë vesa, nëse mbetesh pa sandale, 
Nëse perlat të këputen nga xherdani, mos ki dert. 
Eja mbi bar me hapa të shpejtë.  

A po i sheh retë duke u mbledhur në qiell? 
Varg lejlekët fluturojnë lart dhe era shpejton mbi shkurre. 
Kafshët të trembura nisen vrap në stane. 
A po i sheh retë duke u mbledhur në qiell? 

Ti kot ndez llambën për t’u stolisur; ajo dridhet dhe e fikë era.
E kush mund ta vërejë se bloza qepallën s’ta ka prekur? 
Se sytë i ke më të zi se retë e shiut?
Ti kot ndez llambën për t’u stolisur; ajo dridhet dhe e fikë era.

Eja shtu si je, mos u vono me tualet 
Nëse kurorën s’e ke thurur, s’ka dert? 
Nëse zinxhirin e dorës s’e ke lidhur, ashtu lëre. 
Është vonë; qielli u bë terr nga retë. 
Eja ashtu si je, mos u vono me tualet. 

Poezi mbi bukurinë 

Bukuria është buzëqeshje e të vërtetës 
kur shikon fytyrën në pasqyrën e përkryer. 

Bukuria është në idealin e harmonisë së përkryer 
Që është në qenësinë universale; 

E vërteta kuptim i përsosur në mendjen e botës universale. 
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Poezi mbi jetën  

Jeta na është dhënë ne, 
ne e kemi fituar duke i dhënë. 

Le të kenë të vdekurit pavdekësinë e famës
por të gjallët pavdekësinë e dashurisë. 

Gabimet e jetës qajnë për bukurinë e mëshirshme 
që mund ta rregullojë izolimin e tyre në një 
harmoni me të gjithë. 

Jeta, si një fëmijë, qesh, 
duke u dridhur drejt vdekjes shkon. 

Poezi mbi dashurinë 

Dashuria do vetveten; 
ajo kërkon të provojë gëzim të brendshëm nga bukuria e jashtme. 

Dashuria nuk e pëlqen sundimin, 
por jep liri. 

Dashuria është një mister i pafund, 
sepse asgjë s’e shpjegon atë. 

Dhurata e dashurisë nuk mund të jepet, 
ajo pret që të pranohet. 
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Poezi mbi njeriun 
 
Njeriu shkon nëpër turmën që zhurmon 
për t’u mbytur në madhështinë e heshtjes. 

Njeriu është i pavdekshëm, prandaj ai duhet të vdesë vazhdimisht. 
Sepse jeta është një ide kreative; 
ajo e gjen veten në ndryshimin e formave. 

Lumturinë njeriu nuk e fiton duke marrë gjithçka  
por duke dhënë nga vetja diçka më të madhe se veten
për idetë që janë më të mëdha sesa jeta e tij individuale, 
ideja e vendit të tij, 
e njerëzimit, 
e Zotit. 

Poezi mbi kohën  

Flutura nuk llogarit muajt, por momentet, 
dhe ka mjaft kohë. 

Koha është pasuri e ndryshimit, 
por ora në parodinë e saj e bën atë ndryshim të dukshëm dhe të 
varfër.  

Lëre jetën le të hedhë valle lehtaz në këndet e kohës  
si vesa në majë të një flete. 

Nga anglishtja: a. a.
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toka nën këmbët e saj

Tërë jetën time e kam adhuruar 
Zërin e saj flori, gjithë atë bukuri
Se si na bënte të ndjehemi
Se si më bënte të vërtetë

E toka nën këmbët e saj
E toka nën këmbët e saj

Salman Rushdie (1947) është 
shkrimtar anglo-indian. Suksesi 
i parë i tij në letërsi lidhet me ro-
manin Fëmijët e mesnatës (1981), 

ndërsa famën planetare e siguroi me roma-
nin kontrovers Vargjet satanike (1988), pas 
botimit të të cilit autorit iu lëshua një fatwa 
nga Lideri Suprem i Iranit, Khomeini. Ve-
pra të tjera të tij janë: Turpi (1983), Buzëqesh-
ja e jaguarit (1987), Lindje, Perëndim (1994), 
Furia (2001), Shalimari dhe klouni (2005), 
Magjistarja e Firencës (2008) etj., ndërsa ro-
mani Toka nën këmbët e saj (1999), që paraqet 
historinë alternative të muzikës rock, përf-
shin edhe këngën omonime të cilën e ka 
shkruar Rushdie dhe e këndon U2. Rush-
die është shkrimtari më i përfolur, si për 
ironizimet që ia bën fesë dhe për martesat e 
shpeshta, ashtu edhe për veprat e veçanta. 
Është fitues i shumë çmimeve prestigjioze.

salman 
rushdie
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Dhe e di që s’mund të jem i sigurt për asgjë 
E zeza është e bardhë, e ftohta është e ngrohtë
Për çka e kam adhuruar kur e kam parë
Ishte toka nën këmbët e saj
Ishte toka nën këmbët e saj

Shko ngadalë rrugës tënde të errët
Shko ngadalë nën dhé 
Unë do të vij atje një ditë tjetër
Nuk do të ndalem derisa të gjej 

Lërmë të të dua, lërmë të të çliroj 
Lërmë të të sjell atje ku dy rrugë takohen 
O kthehu prapë lart
Ku ka vetëm dashuri
Vetëm dashuri...

E imja je, oh imja je 

Nga anglishtja: Ben apolloni 
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Vallë, a kështu u mbyllka shekulli

Vallë, a kështu u mbyllka shekulli
ne, të ulur
duke vështruar mbi ekranet tona
një popull të shushatur,

Yves Simon (1944) është shkrimtar 
dhe këngëtar francez. Ka pub-
likuar mbi 30 libra dhe rreth 20 
albume. Ai është bërë i njohur 

pasi ka inçizuar Les Gauloises Bleues, më 
1972. Vitin tjetër, 1973, me albumin Au 
pays des merveilles de Juliet ka fituar çmim-
in prestigjioz “Grand Prix de l’Académie 
du disque”. Më 1974 ai ka korrur sukses 
me Respirer chanter. Më 1977 ka realizuar 
soundtrack-un e filmit Diabolo Menthe. Po 
ashtu i suksesshëm ka qenë albumi USA-
USSR (1983), kurse Liaisons ka qenë hit më 
1988. Koncertin e fundit në Francë e ka 
mbajtur më 2007, ndërsa ka shkruar arti-
kuj për disa gazeta.  Romani i parë best-
seller i tij është Océans, më 1983. Më 1991 
ka fituar çmimin Le Prix Médicis, për ro-
manin La Dérive des sentiments. Romani Le 
Prochain amour (1997) ka qenë një sukses 
letrar, ndërsa libri me tregime të shkurtra, 
Un instant de bonheur (1998), ka fituar 
“Grand Prix de la chanson de l’Académie 
française”. Poezia e mëposhtme është 
botuar për herë të parë në gazetën e mad-
he franceze Le Monde, më 17 prill 1999.

Yves 
simon 
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sëmundjen e luftës në sy ?
Një turmë,
me mijëra,
fytyrat të ngjitura
pas qelqeve të trenave,
të pritur në Bllacë
nga ushtarakë
me dorashka të bardha
si kirurgë,
gojën të mbuluar
me maska profilaktike.
Po nga ç’virus vallë
trupat kosovarë
janë pushtuar ?
Nga ç’murtajë
kemi frikë
që një fyerje e tillë
t’iu përplaset në fytyrë ?

Vallë, a kështu u mbyllka shekulli
ne, të ulur
duke vështruar
dëbimin e fytyrave ?
Në Kukës – derë e Shqipërisë –
të shteruar nga gjithçka,
robër
të pakuptimit,
të dëshpërimit,
a thua se asgjë
s’mund t’iu thuhet më,
një lutje,
një premtim,
a thua se asgjë
s’mund t’iu jepet më,
një buzëqeshje,
një fjalë,
ata ecin
përtej rraskapitjes,
me familje, me fshatra
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fytyrat të shkatërruara,
gati në çnjerëzi.

Vallë, a kështu u mbyllka shekulli
në Prishtinë
në Pejë
në Prizren
q’andej nga ikin,
të zhveshur nga e ardhmja,
identitetet e tyre
të shkelura nga çizmet
e atyre që i kanë poshtëruar.
Nuk do të mbetet tjetër
veç zëri 
i kujtesës së tyre
për t’iu shpallur
një ditë, më vonë,
autoriteteve të botës :
jam lindur më…
jam lindur në…
më quajnë…
jetoja në Kosovë
në pranverën 99.  

Nga frëngjishtja: urim nerguti  
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Po ai engjëll...
Po ai engjëll
tek dera ime
shekuj me radhë

«merr ujë» i thashë
«merr bukë» i thashë

s’lëvizi fare

më tregoi flatrat
kryqëzuar pas shpine

Dimitris Allos  (Athinë 1963)  vitet 
’80 i kaloi në Bullgari, ku stu-
dioi sociologji në Sofje. U kthye 
në Athinë në vitin 1994. Është 

autor i një përmbledhjeje poetike. Ka përk-
thyer në greqisht një sërë poetësh bullgarë.

Dimitris allos
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kujtesa rërë që shket...

Kujtesa rërë që shket

piketon e dëshiron gjithë
trumcakët që kam gjithë shujtën

(kjo ndodh çdo vit të brishtë
kur mbetem kockë e lëkurë)

e di mirë…

E di mirë se po të fshij
ç’të kam treguar bëhesh
qiell i pastër atikas

dhi e egër unë

të kacavarem në ty

Binjakë
Po shkrin dëbora
në mjekër gjeta
një grusht argjend

(pa shih
veç me shkumë si ngopet
bregca)
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teh dita…
Teh dita

zbret dhe më zënë dridhmat
- më tremb ky gjak
që var radhë-radhë prej gjuhe
cjeptë në çengele

mandej terri i dendur
- më i gjallë se bloza
e cigareve të shumta

dhe ajo

gojë e thyer

mallkimi im

e pamundur them
e pamundur 
të shpjegoj
gjithë këtë
mellan
që kam në kokë

e mbylla poezinë…
E mbylla poezinë

teproi fjala vdekje
dhe një mollë e kuqe
që vezullin

e fshiva në mëngë
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dhe përtej dhëmbëve
zhduka

pamjen e parë

zëra që nuk shpëtuan
(Arkiloku më shfaqet në ëndërr)

«Njëfarë Sajos do të gëzojë tani shqytin
 që padashur flaka pranë një kaçube; 
s’ka gjë që ish i zgjedhur, kështu shpëtova veten. 
E ç’më duhet ai shqyt? Vaftë në dreq! 
Një tjetër do të gjej aspak më të keq».

1
Kur shtohet
së tepërmi malli
kujtesa bëhet një
teshë e ngushtë dhe
e shkurtër

shqyejnë mishin
gjinjtë e saj

2
Rrenë e bukur
që u godit pas shpine
dhe përpëlitet mëgjunjas
dashuria

3
Ndalur sahati
mas kohën me dihatje
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4
Uthulla e ditëve

dhe sfungjeri i zemrës sime
me një nxënësi të tillë

të habitshme

5
Koha është
shujtë e poezisë

dhe dashnorët e saj dikur

teshë e re për të

6
E shqyen alegoritë e së bardhës

7
Kur befasia
më shkon thikë në brinjë
një nga ëndrrat e mia
bëhet prej mishi e eshtrash

8
Më rrjedh gjak pëshpërita
më rrjedh gjak në të gjitha ngjyrat

9
Kur pengohem tek fati
më rrëzohen gjithë plagët

(nga goditja e uratës kuptohet)

10 a
Prek formën e kafkës sime
nga kureshtja
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10 b
(një gabim i vogël në gërmime jep-
te me saktësi përshtypjen e buzëqeshjes)

11
Çdo gjë e mirë zgjat pak a e shumta
një jetë

12
Duke pështyrë kokërr e nga një kokërr
kolikët e trëndafiltë
të mallit

13
Kur fati pengohet tek unë kup-
tohet mes gjumit tim rrëzohet një
yll

14
Çdo mëngjes

me luspa të arta

çaj me not kandilin e saj

Kërciste në dhomë
argjendi i saj
i molepsur a miza e zezë

por ç’t’ju them më parë
ç’t’ju rrëfej

në shtratin e Prokrustit
u zgjova dhe i vija

krëk
                         

Nga greqishtja: romeo Çollaku
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kthimi

Në natën që shtrihej
Mes zhurmave të Parisit
Ngjyrën e çuditshme të syve të tu
Mora.

Në të u laga
E shijen e trupit tënd
Në gotën e verës piva.

Çarçafët mbanin mbështjellë
Gjurmën e së kuqes
Ndërsa treni çirrej si kukuvajkë...

Eva Hila (Shkodër, 1963) në vitin 
1991, largohet nga Shqipëria për 
në Francë. Ndjek studimet për 
Letërsinë Moderne në Universite-

tin “Victor Segalen” në Brest. Më pas punon 
si përkthyese në tri gjuhë (shqip, italisht, 
frëngjisht) në fushën e drejtësisë, letërsisë 
dhe biznesit. Aktualisht jeton  në Francë, 
në Rennes, kryeqytet i krahinës Bretagne.

eva hila  
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Dafina 

Sa do të doja
Penelopës
Besnikërinë t’ia marr
E Uliksin 
Bashkëshort ta kem
Detin 
Do të doja ta pushtoja
E Poseidonin mik ta kem.
Afërditës
Lëkurën e bardhë ti zh‘vesh
E mbi të timen lëkurë
Ta ngjesh
Zeusi
Mbi pëllëmbën e tij të majtë 
Të më lartësojë
Me frymë të më pëshpërisë 
Para se të më fekondojë
E Apolloni
Bir i Zeusit
Me shigjetat e tij të më përgjakë
Mbasi të më ketë treguar Fatin.

shëmti e bukur 

Nganjëherë bëhem vdekja, për t’i qeshur jetës
E petkun e bardhë në të zi e shndërroj 

Makjazhoj syrin me të zezë terri 
E gojën e mbyll me një çelës të madh

Netët e zeza i martoj me të bardhat
E në unazën e tyre shpresat dhunoj
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Blasfemet e djallit i bëj lutje të mia
E pasqyrave të dhomës veten shikoj…

Paradox

E lirë më dukej vetja,
E megjithatë e burgosur isha
Më shumë se kurrë

E gjallë
Por tashmë e vdekur mes të vdekurve

Qielli kishte mbetur i errët
Dhe refuzonte të ndriçonte
Dështimin tim

Fytyrat prej guri me shikonin
Ndërsa këmbët më çonin në vendin 
Ku trupi im kishte rënë

Ecja drejt tij 
Me kokën kthyer nga ti

amen

O ju ujëra oqeanesh
Që qiejt ju ushqejnë
Derdhuni!

Derdhuni mbi shpresat tona
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Që qorrazi ndjekim!

Lani tokën 
që vërshim gjaku thithë
E krahë të brishtë thyen

Shndërroni rrymat në pendim
E futuni thellë tek 
Njeriu.

nostalgji 

Kërkoj më kot hijet
Që dikur rrugët e tua bartnin
E fluturat, lule më lule
Më kot i ndjek.

O toka ime, sa larg më shtyve!

Fytyrën ma zbehe, atëherë që ëndrrës
Krahë m’i dhe.
Në diell zgjohem e ftohtë kam
Në parfume lulesh që asnjëra
Erën tënde s’ka, 
Zhytem …
Lakuriq fle, ashtu siç erdha në jetë
Përqafur me shpresën përsëri me të gjetë

O tokë Nënë, që përjetësinë mban
Më thuaj
Pse kam frikë, kur të vdekurit
Moti kanë vdekur?!
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Vajzës sime Daniela

A të kujtohet, Daniela
Kur në barkun tim
Së pari u takuam?
Me krahët e tua
Ujërave të mi notojshe
E me dorë shtyje globin
Që të strehonte,
Thua se yjet në qelizat e mia 
Kërkoje.
Në britmën tonë të hijshme
Qiejt i prekëm 
E zëri i saj Tokën rrënqethi.
Ti lëmë sot, vitet të rrjedhin
Udhë lumejsh që jetën
Mbështjellin
S’kemi ndërruar strehë
Ende në barkun tim jetojmë
Ndaj mërzitur mos rri
Mbërthyer në të timen kolonë.

Venus e mars

Jetuam në atë kurth si në një pallat
Unë e shrirë mbi ujë, ti në qiell kacavar
Zoti qeshte mbi ne aventurën tonë
Të pavdekshëm e menduam veten
Ndaj guxuam turp të kemi
Syri i universit shihte perden e errët që nata shtrinte.
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Venus e mars (2)

Nën lëkurën e hapave të mi
Mijëra kometa zgjoheshin
Atëherë që qindra yje 
Simfoni poezish derdhnin
Mbi flokët e çthurur
Në operën mistike të Zotit
Sfera jote 
Në ferrin e dyshimtë kishte rënë 
Tempulli im
Vertebrat e së zbehtës
Strehonte.

ti

Si ti jam ulur detit
E mbrëmjeve të plogështa
Liqejve kam shëtitur
E humbur
Si një mister në zemër të errësirës 
Të njihja zemrën time
Doja
Duke shtrënguar një gjoks tjetër.
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si shkruhet libri i pamundësisë

Përditë orvatem ta shkruaj librin e pamundësisë
Herë duke u përmbysur përbrenda vetes
Herë duke dalë tejpërtej
Herë duke folur me vete
Herë me të urtit e heshtur që rrinë në vitrinë

Si ta shkruaj librin e pamundësisë 
Pa dhembje e pa klithmë
Me lutje e dënesje të mbytura në zemër
Për të dalë nga harrimi
Duke e grisur velin e vdekjes

Si ta shkruaj librin e pamundësisë si librin e dashurisë
Duke kapërcyer pragun e zhgënjimit 

Ragip Sylaj (Sllapuzhan, 1959) 
shkruan poezi, prozë, dramë, ese, 
kritikë letrare dhe shkrime pub-
licistike. Ka botuar këto vepra le-

trare: Hije e gjallë (1986), Anatomia e rrënjës 
(1989), Obsesioni (1992), Lisi i shenjtë (1993), 
Përhitja (1996), Mëngjes qumështor me akull 
(2000), Humbella e fërgëllisë (2001), S’kam 
kohë të jetoj me vdekjen (2004), Eliksir (2007), 
Estetika e misterit, (2008), Hija e shtëpisë 
(2008). Për punën e tij krijuese është shpër-
blyer me disa çmime letrare, ndër të cilët 
edhe me Penën e artë të revistës për kulturë, 
art dhe letërsi, Fjala (1999), ndërsa poezitë 
e tij kanë hyrë në disa antologji të letërsisë.

ragip sylaj
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Pa zënë në thua
Duke përballuar acarin e gjakut
Acarin e urrejtjes
Për të dalë në pranverën e gjelbëruar
Në luadhin e lulëzuar të shpresës

Si ta shkruaj atë libër kujtimi
Atë libër lutjesh, atë autoportret vuajtjesh
Atë këngë pa zë, atë shpirt të shqetësuar
Ta bëjë frymë për zbrazëtinë
Dritë në rrugën e errët
Ilaç për plagët e shpirtit

Si ta shkruaj atë libër për t’u bërë zgjatimi i vetvetes-
Zgjatimi juaj

II
Nuk e di kur s’e kam shkruar atë libër
Nuk e di kur ia kam filluar
As kur jam ndalur ta shkruaj 
Edhe pa fjalë edhe pa shkronja

Kam dashur të bëhem urë e kujtesës
Prej kohës që shkon në kohën që vjen

Kam dashur të jem kujtimi i të vjetërve
Kujtesa e të pa lindurve
Kujtesa e luleve dhe e polenit

Kam dashur të jem kujtesa e dritës hënore
Dhe e dritës yllore
Malli i rrezes diellore

Nëse dhembja bën dritë
Dritë do të bëjë fjala e pathënë

Nëse malli bën dritë
Dritë do të bëjë kënga e gjallë
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Nëse frika bën dritë
Engjëjt do t’i kenë rrugët e ndritura

S’jam ndalur së shkruari librin e pamundësisë

E kam shkruar në ëndërr
E kam shkruar në zhgjëndërr

Biografinë e përndezur të dashurisë
Lule që çel majë shkëmbi

III
E kam shkruar atë libër 
Kur s’ka pasur lexues

Pamundësi si të të bëj të mundur
Të fluturoj me flatrat e fjalës
Deri te bregu i shpresës së përlotur

E kam shkruar atë libër testamentin e jetës
Testamentin e fatit të pafat
Të trandjeve të harkut të ylberit

Rebelimin e qiellit të pa qiell
Dhe paqen e vrarë në Oqeanin e Qetë

Jam faqja e pashkruar e tij
Gëzimi i pa jetuar i atyre që s’më njohën
Hiri i atyre që s’më deshën
Dhe brenga e thellë e Hyjit në Kryq

Jam zemra e pëlcitur e brengës

E paskam shkruar tinëzisht atë libër 
Duke ia vjedhur vetes jetën
Duke ua vjedhur të tjerëve vdekjen

Pastaj ka zbritur ankthi në thellësi të ashtit
Dhe është ulur këmbëkryq në hartën e gjakut
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IV
Kam dashur ta mund veten
Duke e shkruar atë libër-
Atë libër të pamundësisë

E shkrova me klithma
Siç i ka hije njeriut
Siç s’i ka hije poetit

E shkrova kur rigonte zjarri nga fjala
Kur rigonte pikëllimi nga shpirti
Kur digjej malli në zemër
Kur vdisnin kujtimet e zeza të jetës
Kur ngjalleshin kujtimet e bardha të vdekjes

Kam dashur t’Ju kujtoj 
Në shenjtërinë e harrimit
Përmes valëve të fjalës
Përmes ritmit të heshtjes
Përmes pluhurit të rrugës
Dhe kristalit të borës

Kam dashur t’Ju ringjall
Në këngën që jeton
Në jetën që gjëmon
Në përuljen që lartëson

Kam dashur ta mund veten 
Në pamundësinë time
Për ta zbuluar engjëllin e kotur të fjalës
Për ta zbuluar një njeri më njerëzor n’thellësi
Dhe për ta shpikur një lutje që t’bën Zot-
Një libër që t’mban të ri

V
E  kam shkruar librin 
(Pa laps e letër)
Në majën e vetmisë
Në kullën e pikëllimit
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Duke harruar se jam
Duke kujtuar që s’jam
Kam rrjedhur si uji nëpër rërë
Jam  djegur si rrezja nëpër gurë
Jam ngrirë si loti i durimit
Në gurin e vajtimit

Kam pyetur të urtët
Ata që nuk përgjigjen
Kam pyetur vetveten
Kur s’e kam pasur me vete

Si shkruhet ai libër pa qenë libër
Si bëhet pamundësia këngë që e hijeshon dhembjen
Që e recitojnë fëmijët në kremte familjare
Që e recitojnë artistët para publikut të shurdhër
Që e pëshpërit lumi kur i ikin brigjet

VI
A shuhet zjarri i shpirtit pa ujët e nartë të burimit
A ndizet akulli i fjalës pa eshkën e moçme 
A ngrihet loti i zemrës në terrin e lodhur
A zhbëhet e pabëra pafajësi hyjnore

Ndoshta libri i pamundësisë
Nuk është libër mëkati

Prandaj kam drojë që do t’lexohet 
Ende pa u shkruar

Kam drojë që është shkruar ende pa u lexuar

A është libri im, juaji apo i Hyjit
Urti e gjallë shëtit nga shpirti në shpirt
Balsam i gjallë i murosur në zemër
Ku çel lulja e ëndrrës-
Me rrënjët në parahistori

Desha t’i filtroj fjalët nga mllefi
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Por fryu furishëm në mua
Desha t’i qëroj nga pikëllimi 
Por jehet e këngës më vijnë në gjumë
Desha t’i hijeshoj me velin e zhgënjimit
Por zymtësia ma portretoi shpirtin
Në sfondin e përfytyrimit

VII
Desha dashur kam të këndoj
Për ta lidhur tokën me qiell
Për të dalë nga ishulli i braktisjes
Nga pellgu i mërzisë
Nga këneta e melankolisë
Dhe kam pyetur me 1001 dyshime
Me turp e drojë:
Si ta shkruaj librin e pamundësisë?

(Prishtinë, 22 shkurt 2010)
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si ta kthesh botën në stinë

Imazhet në shi
Kthejmë dhe i marrim
Dhe sjellim të tjera stinë
Lulepranvere
Kuaj në ylberë
E nga dritë e largët 
Si në vargjet e pathëna
Tinguj kitare shkëpusim 
Shikimin e saj
Vendlindjen e bërë
Buenën zgjuar te zemra…

Në fushim pulëbardhash
Të pritjes lëçis vargjet si
Rrobën e zjarrtë të detit
Pasqyrën e mallit
Kur në horizont kalli
Rrugë e shtigje
E unë poshtë vazhdoj
Kryeneçësinë e kullave
Prej zalli…

Nezir Sefaj (Pejë, 1955) ka kryer 
Fakultetin e Arteve, Dega e 
Regjisë së filmit, në Beograd. 
Ka punuar një kohë të gjatë 

në Televizionin e Prishtinës. Tash është 
mësimdhënës në Fakultetin e Arteve 
në Prishtinë. Deri më tani ka botuar tri 
përmbledhje me poezi. Është bartës i një 
numri çmimesh për prozë dhe poezi.

nezir sefaj 
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Nëse drita e fiton mandatën

Nëse drita e fiton mandatën
Që nën këtë kupë gjurmësh 
Ne të jemi lozonjarët e saj
Të vetëm 
Atëherë fëmijëri jona sërish
Do të shfaqet shenja për të vënë
Çastet e urtive të moçme
Petalet… 

Një shajni dhe
Fëmijët u rritën në vizat
E magjishme të njeriut
Në ngarendje
Në mes ëndrrash
Që vetëm në sytë tanë
Do t’i lëmë

Një herë që drita u largua
Në ngjyra
Vetëm për një mall
Ikën edhe këngët 
E shtegtarëve në 
Fushën e Kosovës…

Gaz në triumfin njerëzor

Thirrjet i enda
Në ujëvarat e dritës
Tinguj në punëtorinë e hapur të stinëve
Para jush provoj
Ngazëllimin tonë fëmijëror
Në shfaqje klouni heq litarët që e mbërthejnë
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Në mes-mes
Shkitjen time në triumfin njerëzor
Buzëqeshje për përtej mall
Lotin e atdheut në udhëtim ylberësh
Nuk e fal
Aahah...

Vjelësit e kripës

Vjelësve të kripës
Pulëbardhat ua shtrojnë shtratin
Atëherë kur nuk udhëton jugu
Çarçafët ua sjellin stinët
Gazmorët e moshës
Vjelësit kokëunjur
Dolli kurorën e kripës së vjelë
Shije e atdheut
Në damar i deh

Në skajëndërr mashtrohen
Nga fillimi duhet peshuar
Zbrazëtinë e bebëzave
Tonet e shkëlqyera 
Të lules së kripës
Thuajse flasin lojën e tyre
Të pakursyer me dritën
Dhe shijet e heshtjes
Në dashuri muzgjet që kallin
Me një dhëmbje djegëse

Vjelësit e kripës
Bebëzat ngarkuar plot
Me lulen e saj
Presin 
I marrim për dore



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

110

Si loti që thanë
Bregut të detit
Tash, që u parakalojnë 
Rrezet e një dielli të paepur…
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shtatë me një
      L.P.

u nis fikall vetëm
pa e kthyer kokën pas
në pikëpjekje me ujqërit
sa e panë
kjo zogëz, thanë
sa për një kafjall

ata shtatë e ajo një
zogëza fjalët çelik
dhëmbët ç’u kërcëllinin
sa nuk plasën nga marazi

ata shtatë e kjo e vetme
ata për qiell e kjo për tokë
o mos u lodhni së kërkuari
macen e zezë midis territ
urithët janë pa sy
jetën e përfundojnë në labirinte. 

 (1990)

Sylejman Pireva (Podujevë, 1948) ka 
diplomuar në Fakultetin Filozofik, 
Dega Gjuhë dhe letërsi shqipe. Ka 
punuar si mësimdhënës në shkollë 

fillore dhe gjimnaz, pastaj si drejtor në Bib-
liotekën Ndërkomunale “Hivzi Sulejmani”. 
Shkruan poezi, prozë dhe publicistikë. Ka 
botuar librat: Biblioteka publike drejt refor-
mave dhe Atdheu i zogut (poezi për fëmijë).

sylejman
Pireva 
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ti është dashur të jetoje 
         Motrës Nazmie

Nënës rrudhat 
Ia kam njohur mirë
Mortja jote para kohe
Ia kish qëndisur në ballë

Rrëfimet e saj 
Për sëmundjen tënde 
Që s’ishte mortja
E mortja të mori
Ishin akuzë deri në qiell
Se ti është dashur të jetoje

Motër moj
Flakë e zemrës sime 
Ti nuk e sheh
Se pas pranverës së pestë
Shishen e zbrazët të ilaçit 
Ta ruajmë në raft edhe sot
Në vend të fotografisë-
Të mos na ikësh kurrë prej mendjes. 

 (1992)

Penë e paharxhuar
             B.K.

Në tavolinë një mal me letra
Projekte të gatshme për gatim
Presin dorën e ustait
Me penën e lënë përgjysmë
T’u japë formë 
T’u japë jetë.
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Vjen zëri i kolegut
Nga Instituti i Tiranës
B. mos ia var veshin mortit
Shtrëngoje penën
Të pikojë dhembje
Për pavdekësinë tënde

Pena e paharxhuar
Pa shenjat e gishtërinjve
Rri nervoze
S’i shkon asnjë dore tjetër
Do t’i mbetet besnike
Dorës së ustait të vet
Deri në amshim.

(1995)
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* * *  

Ç’të duhet më shumë se vdekja ime?!  
Kërkove të të tregoj diçka 
që të tjerët nuk e panë;
unë nuk kërkova që të lindja,
pastaj as nuk kërkova që të dashurohesha,
pastaj as nuk prita që më të dashurit gjithmonë t’i lija t’më ikin,
nuk e kërkova vetminë që ma jep qyteti plot njerëz,
prapë nuk kërkova mes turmës, për një buzëqeshje plot mall...
Do ta tregoj vdekjen time,
vetëm ajo më përket me bindje t’plotë.  
Por, ti shiko përrreth, se dikujt mund t’i vijë çudi
se si vdiset çdo ditë.  
 

Trina Gojani (Gjakovë, 1980) ka 
përfunduar studimet për Histori 
në Fakultetin Filozofik të Uni-
versitetit të Prishtinës. Shkruan 

poezi dhe merret me përkthime letrare. 
Poezitë dhe përkthimet e saj janë botuar 
në shumë revista të ndryshme kulturore, 
si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri.

trina Gojani
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edhe kështu u vdiska  
 

..dhe ja papritmas e heton që tashmë ke vdekur, por ende merr frymë. 
Ndez edhe një cigare që t’i kujton të gjitha dhembjet dhe në fund me 
ujin e wc-së shkojnë edhe të mirat e kësaj jete.  
...pra ja edhe kështu vdiset, por kështu edhe jetohet  
...dhe tashmë trupi të merr të ftohtin, të kapin ethet...ka afruar ora e 
vdekjes  
...po pse duhet të pres një melodi që të vdes?  
...jo, do ta këndoj dhembjen time, do ta shkruaj epitafin për vete, 
askush nuk e njeh dhembjen time më mirë se unë  
...dhe kështu u vdiska, ndryshe nga tjerët  
...edhe vetëm vdiset  
..edhe duke marrë frymë  
...edhe duke parë sytë që t’harrojnë shpejt  
...edhe duke prekur një letër, mbi të cilën nuk bën ballë të shkruash  
...edhe duke pëcjellë funeralet  
...edhe duke tradhtuar  
...edhe duke qarë  
...edhe duke u ndarë  
...u vdiska edhe duke buzëqeshur  
...me dhembjen buzëqesh ti, se askush më mirë se ti nuk e njeh  
...u vdiska edhe në mënyrë të ndershme, kur dëshiron të kërkosh falje, 
por s’ke kujt t’i kërkosh  
...u vdiska edhe i harruar dhe i përbuzur  
...paska lloj lloj vdekjesh, por e imja është më e ndjeshme  
unë afrova “botën” afër vetës dhe vdiqa vetëm  
...u vdiska edhe  për diellin e nesërm  
 

turma dhe ti
 

u ula pёrballё turmёs
mё shumё se njerёz, me pak se njerёz ishin
lakmia tashmё kishte marrё  hapat e parё
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ndoshta edhe kishte filluar tё ecte mirё;
shikoja turmёn, ty tё  tё gjej
saherё tё kёrkoja, ata nuk ishin as njerёz, as kafshё...zhdukeshin nё 
sytё  e mi;
pastaj fillova tё prek turmёn
askush nuk i kishte eshtrat e formuar si ti
askush nuk e barte dhembjen nё gjoks si ti
hoqa dorё nga kёrkimi
tashmё e ndjeja, e ndjej dhembjen
tё kërkosh mes turmёs dicka me vlerё
qenka mё e veshtirё  se ta mbash turmёn mbi supe;
ndjeva njё lidhje lotёsh nё fyt
i pёrbiva dhe tё kёrkova mes lotёsh
tё gjeta diku nё  fund tё shpirtit
rrije i strukur, plot frikё;
 
turmёs nuk i pёrket as ti
as shpirti im

 
arratisja 
 

mbylla vetën pas derës
pastaj fillova mes zërash të  kërkoja pak buzëqeshje
ulërima sa vinte e shtohej
dhembja sa vinte e rritej;
theva derës, dola jashtë
bota tashmë ishte jeshile
u rrit bari mbi mua
por, vetë shkela mbi bar
dhe lashë një shenjë  ekzistence diku.
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ikja…
 

Nëse të duhet të shkosh 
përballoje lehtë rrugën e vetmisë
kujtimet të vrasin lehtë dhe ta grryejnë shpirtin 
gjaku të bëhet ujë, kur kujtimet udhëheqin rrugën;
Nëse duhet të shkosh
mbaje veten për të  fortë 
edhe kur ushqehesh me hidhërim 
e buzëqeshjen ta harron fytyra;
Nëse duhet të shkosh 
mos kujto ditëlindjet që të arsyetosh mendimin 
vetëm  vazhdo udhëtimin nëpër dritat e qytetit të madh 
gjersa ndërtesat të  përpijnë të gjallë;
 
Të gjitha qytetet natën janë të bukura 
Ditën u del në pah shëmtia;
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Aty ku zërat e heshtur flasin

Rini foshnjore, si fletë e pa shkruar
E turbullt si retë n’perëndim
Vrojton n’gjithësi si pjata fluturuese
Si gjilpëra shpuese vezullon n’agim.

Në çastin kur rrezja e diellit shpon
Një re e davaritur n’lindje ndriçon
Të shndritë fytyrën e hidhur
Në shpirt të ngjallë emocion.

Rritur si foshnjë mes luftërash,
Coptuar dhe zhveshur pa mëshirë
Ta duam fëmijën e posalindur
Se është vendi ku flasim lirë.

Prerë si tel sharkie
Metodë e artit skenik.
Akordet ulërijnë preras n’gjithësi
Si valë deti që pabesisht godet shkëmbin.

Sami    Hajra (Vushtrri, 1984) shkollën 
fillore dhe të mesmen i ka kryer 
në vendlindje, ndërsa ka mbaruar 
studimet në Degën e Letërsisë së 

Përgjithshme dhe Krahasimtare, në Fakulte-
tin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës, 
ku njëherësh vazhdon studimet edhe në 
degën e Filozofisë. Shkruan poezi dhe ese. 

sami hajra
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Ç’mirësi janë kta tinguj
Që m’shpojnë në shpirt tinëzisht
I çmendur apo s’jam i ditur
Që ju dua marrëzisht.

O rrugë që më shpie n’mirësi
Si din t’më gjuash…aty ku dua, më hedhë ti.
Pse vallë s’më hodhe n’trekëndëshin djallëzor
Ndoshta n’transformim do t’gjej artin përrallor.

O syri im i çmendur
Që sheh çdo gjë n’gjithësi
M’thuaj e ke shikuar vallë ndonjëherë vetën
Uhhh sa i marrë qenke ti.

Të lutem mendje e dashur
Që pa mëshirë m’qortove
Prapë do t’marrësh rrugën…
Që nga unë zgjodhe.

rrënjët

Të humbur prore
Si dielli n’mesnatë
Ai është diku…
Por nuk shihet dhe s’të ngrohë.

Janë atje diku…
Që s’njihen
Sikurse engjujt
Që ishin prore!

Të humbur pakuptueshëm
Si djajtë që vdesin keq
Që njihen pakuptueshëm
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E s’di pse njihen

Po humbja ç’thotë tani?...
Kjo fjalë e vdekur si meit
Që s’flet, e ndriçon si bora
Falë humbjes së rrënjëve…

Qielli qan çuditshëm

Këta lot qielli
Që lagin trupat
Janë pika pikëllimi

Portat po mbyllen frikshëm
Si breshka
Që struket brenda

Lotët ende rrjedhin…
Përmallshëm
Si t’fëmijës jetim

Uria po vret…
Mallëngjyeshëm
Si fjala besën

E ky lot qielli
Po qan qyqarët
E gjallë si t’vdekur

Po nuk është vajtim!...
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Sa herё kisha dashtё me dashtё

s`dihet çka asht e ujit
shpija mbetun mes gurësh
mugullimi i lëmyshkët
sytë e përmbytun
sende t`kafkullta uji
ankthi i bregut
thirrma e pulbardhave
hana e pathyeme
zhvoshket veçse mbi gjak
cirka fjalësh t`langëzueme
n`gojë
ama e rrushit të shkelun me kambë
trup i shtypun me taft
ndër gra soset gjithshkafja
frymë vena mbërthyese
që rrëzohet në fund të barkut
çka përhumbet cijatje grash
çikërrima zogjsh shkapetje uji
ndër shkambije përmbas dallge
za fryme za tingulli s`dihet
ujana asht e mefshët e asgja s`thotë
për ishuj dhembjen që del nesh
e rrethon me tokë

Ledia Dushi (Shkodër, 1978) ka stu-
diuar Gjuhë dhe letërsi shqipe. 
Konsiderohet një zë i veçantë në 
poezinë shqipe. Shkruan në di-

alektin gegë. Me gjuhën e saj thellësisht 
personale, figurative dhe dialektore ka 
tërhequr lexuesin që me librin e parë. Ve-
prat e saj janë: Ave Maria bahet lot (1997), 
Seancë dimnash (1999), Askush nuk vdes 
për mue (2003). Gjithashtu, një libër me 
poezi të saj është përkthyer në italisht 
me titullin Tempo di pioggia (Mot me shi). 

ledia Dushi



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

122

me mujtë me fjetë me kthimin
e pemëve t`mbytuna
e thirrmat e mija shpendve
zotnuesa t  ̀trishtimit t`paqiell
kasolle t`lëshueme e barka mejtimi
pluskojnë e cekin
flamë buzësh e kurrgja s`ashtë n`stinë…
me mujtë me kthimin e pemëve me fjetë
n`mos n`Shpirt Dimni diku asht

ksisoj asht dimni ma mirë nuk mundet
do t`ftohët shkula prej s`nalti qet
t`shtihet se gjithçka shtyhet edhe pemët
përpos pezmit erë e ndërkryeme n`liqe .̀..
liqe  ̀e erë pështjellohet ndër ne
krejt ajri asht venë dhimbë shtaze asht
fryma lëshuese e burrit n`za ankues ndesh
kalamendjen ndër sende shëndritëse la...
kisha dashtë kso gjaje me m  ̀tërbue vdekja
aty e marr ngujue krejt çka s`hahet
atë frymë lëshuese hurbi n`mushkëni t`hueja
ksi kohe asht dimni e ma mirë nuk bahet…
koha asht ajri që s`na len me pritë
shujta e qiellit që lidhun mban terret
prej lande t  ̀zezë asht gjaku blirues
fije e trishtueme e sendeve

t`gjithë jemi tue vdekë
nën kët  ̀qiell t`pakët
e nëse çohemi ia mbërrijmë
me i vu vetë yjet retë
e me i pikue ndër pemë
siç duem me t`gjitha ngjyrat
e frymat me ujkata pa mundim
i nxjerrim krejt mushkënish
e heshtim kur lulet vinë me ra
e s`dimë me thanë „asht  ̀gëzim“
por Dielli Dielli asht
nën kët  ̀qiell t`pakët
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i zogjve përreth ujnash
që s`ia di andrrimin
drue veç çka lypin
kurrë s`kanë me e pa

mjeseve mundesh me ba sende me driten
me iu ruejt me ba sy e sy e sy pёr me e gjuejt
mos me marrё frymё mjeseve tue kёrkue gjumin gjithkah
mjeseve mundesh me i shtri nji kah nji lutjet gojёlangёta t`mbramjes
t`Zotave t`ngulun t`zhgrehun n`vaj pёr Lutjen n`kambё
pёr tana herёt qё s`i je dhanё qiellit t`territ tue ia zhgulё pemёt
mjeseve mundesh edhe mos me u lutё ma mbas diellit qё t`ban pёr lojё
e t`prish pёr gjumё tue pa ara e ara e ara t`lame n`ar me drapna e drapna e 
drapna t`zhdukun

qyshkur e di se kam me u kthye Atje
ma nuk flej e natёn sjelli nёpёr qafё
ngjye n`tymnajё aromash lёshue tokёs s`mbyllun
muresh shkunden Zotat e shkuem
qё s`dinё me i ikё dritёs as qetёsisё
tё bardhё e tё zi e lulegjakun
qё ia prin dritёs ia mbledhi vetes rrotull
lutje thithi e lёshoj frymё qё s`i di
veç e ndjej qyshkur e kam gjetё se kam
me u kthye Atje ma nuk flej veç
pres kthimin qё s`ia di rrugёn zanun
n`lulegjakun qё ia prin dritёs
sall me tinguj e tinguj t`heshtjes
n`kёt  ̀qetёsi t`Zotave Symbyllun
qyshkur nuk flej ma e di
se kam me u kthye Atje

ka me kenё ky fundi
e fund nuk asht n`mos
i pastё t`gjitha ngjyrat
t`gjitha ngjyrat n`nji ditё
n`nji natё pёrnjiherё n`nji farё
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pёrplasjet n`nji farё fundbote
nuk kisha me kenё ende n`tokё
mos t`kisha njohun tem vёlla
mos t`ishim tund n`t`njejten enё
me gjak e limfё e terr e
landё t`zezё qё ah ta kisha pasё n`gjak
t`i kisha hapё gjithё damarёt e venat
me e fut mbrenda atё thirrje pezmi
atё fyt tingujsh t`shtjerrun
ta kisha shti n`gjak atё Zot Honesh
ka me kenё fundi ky tash
plagё s`ka ma e gjaku derdhё asht
me gjithё shpendin e spёrkatun shenjash
dhanun mbas flatrimesh me frymё qiellnash
pёr mos me ndeshё ma kurrё tokё

janё do lule veç
ngulun ndёr ngjyra t`dritshme voji
qё rrijnё gjallё e t`bajnё me kja
t`kisha me ndejё gjallё si lulet n`voj
t`ngrituna puçёrr pёrpjetё t`nguluna n`sy
t`kisha me vdekё aq lehtё sa lulet n`voj
ngritun leskёr pёrpjetё nji vdekje t`harlisun
pranvere me pemё e pemё e pemё t`gjelbra
e shpend t`copёtuem qё kishin me ba gjak e gjak
veç pёr t`kuqen qё kishte me ndejё me pemёt
(se) unё e di janё veç do lule
ngulun fort n`nji dёrrasё
ngritun currek n`voj aq thellё
sa t`bajnё me kja veç
gjak nuk ka kah del
(veç) do lule n`atё dёrrasё rrethue me t`kuqe
me t`kuqen e mbrame qё t`i zen sytё
tue t`numёrue mbi krye kohen
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arie zemre e syri

Alkimia ime është në qiell rri e paprekun veç për ty jeton!

Retë vijnë me vjeshtë me gjethe në shi e aromë myshku flladitës
Trupi e shpirti yt i pushtuem prej meje rri në fluturim erës prekë
Ambëlsia e buzëve tua àsht ma shumë se jetë për mua je gjithçka

Harrimi nuk ka vend mes nesh rri ëndrrat për detin e shpirti yt 
Arie e zemrës sime je në natë sytë e tu stinëve u flasin më puthin 

Je pushtimi i kohës sime që ngjallet qiell pa fund shtrëngimi yt
Dashuri e andrrueme është floku yt i zi e shtrirë e praruar koha  
Anëve të shpirtit syri i heshtun i zemrës pa gjumë shkrihet në mua 
Rrahja e qerpikut tënd në natë uvertyrë fluturimi për pavdekësinë
I gjallë është qiriu drita e ti mbi buzën që më lidhë për shpirti e 
shtati

E pafund është mosha e frymëmarrjes tënde jeta e saj e imja koha 
jonë… 

Sabit Gecaj (Mitrovicë, 1962) është 
autor i përmbledhjeve poetike Hijet 
e shiut (1998) dhe Në shtëpi shi (2006). 
Ka punuar si redaktor i revistës 

politike e kulturore “Zëri” të Prishtinës, 
botimi i saj për Evropë. Ka qenë, po ashtu, 
redaktor për kulturë dhe diasporë në “Bota 
sot”, si dhe bashkëpunëtor i revistës letrare 
“Fjala”. Aktualisht është anëtar i Shoqatës 
së Shkrimtarëve Shqiptarë të Zvicrës, si 
dhe redaktor në shtëpinë botuese “AIKD”. 
Shkruan poezi, prozë dhe publicistikë. sabit Gecaj 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

126

e paharrueme

E dashur 
më ka marrë malli
të puth buzët e një gote me verë
të prekë fluturimin e syve tu 
një cep të flokut të trazuar të puthë
nënshtruar mbështetur në dorën tënde
si gjeth i këputur i vjeshtës së fundit pa shpresë

Zemër
përgjumjen e syve të plasur ta falë 
të fundmen kohë të paprekun nga askush
e rrugën prarueme për në zemrën time të heshtur

E paharrueme sonte 
po e mbyll vlimin e një nate të gjatë 
me trishtim për mua po i lutem magjisë së syve ëndërrues
pak shpirt ja marr erës që të ka prek fytyrën e prarueme
në të gjitha kohërat jam frymë mbi ty pluhun i përjetshëm... 

Pak shpirt me vdekë në kujtesë ma falë stina jote e paharrueme
dashnia jonë në oborrin me kumbulla në dhomën katër e tetë...

Parafund

E çka
nëse shpinës tënde nuk i beson
nëse më e dashura të thotë
fundi i jetës tënde ka me t’ardhë pa mua

A rrotullohet qielli
si në një dramë vdes e ringjallesh 
për t`nesërmen për gjithmonë
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A rrotullohet bota jote a veç zemra e prekun dashnije
Në teatër mbetesh vetëm
me sytë e tu janë sall kujtimet e vesa
në shpirtin tënd veç ëndrra e shpresa

Në ty nuk vdes asnjë kohë
fundi nuk ka parafund



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

128

në bar me miq 

Mbahesh ndenjur në të ndenjurat tua
Në krahun e tij.
Ai të mbanë në barkun-tundur nga frymëmarrja
I ndani mërzitë.

Zgjedhni vendin pranë meje të pini koka kollën.
Ai s’di gjë.
Ti mbahesh në të ndenjët tua
Dhe krahun e tij.

Ai flet për t’mos heshtur.
Ti shtrin vështrimin në sytë e tij.
Unë kthej cigaren mbrapshtë.
Të mos e pi.

Ti trembesh, ai të mban peshën
Trembesh nga kushedi
Në tavolinë kur ndalin rrëfimet. 
Sytë më kthejnë kah ti.

Kreshnik Berisha (1985) është 
student i KM dhe i Gazetar-
isë, si dhe gazetar në sektorin 
e kulturës në televizionin ko-

sovar, Kohavision. Ka kryer kolegjin në 
Doha të Katarit. Nata në kryeqytet është 
përmbledhja e parë me poezi, botuar 
nga Shtëpia Botuese “Onufri”, në Tiranë. 

kreshnik 
Berisha 
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Ai të mban shtrëngueshëm
Ti strukesh në dashurinë e tij
Unë qeshem pakuptueshëm
Me këtë humor të zi. 

një tru pa llamba 

Nisu
Do ta mbërrish 
Shtyllën kurrizore të pazhvilluar

Sillu 
rreth hijes së shkurtër
mbroje idenë e pezmatuar

Hap
Shpirtin tënd të madh
Çliro mërinë e ngujuar.

Vrapo
hiqi hamendjet
Skenës së imagjinuar.

Nisu kthehu
Sillu ndalu
Hapi mbylli
Vrapo..

Si kalë mongoli 

Mos u dorëzo!

Mos u

Mos! 
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të patëm thënë

Do të vijmë tek varri yt me një kurorë
e do t’i themi ikjes lamtumirë përherë
midis yjeve ke etje, mos na bën me dorë
është vonë tashti jemi në pranverë

I matëm hapat deri tek bregu i amshimit
buzën në vaj e ndale tashti nuk ke kthim
ëmbël fli në shtrat dielli lind i afrohesh agut
ringjalljes s’i besove tashti kot pret takim

dot thërret yllin e fshehur në këtë mot
e ti pse i besove jetës me gënjeshtra të bukura
më mirë ka qenë të pimë kafe edhe sot

është një fjalë që jetës i jep kuptim
s’e di a të pëlqen: femra është si flutura
një mijë herë të patëm thënë unë e xhaxhi Agim.

Syhejl Havolli (Prishtinë, 1953), 
shkollën fillore, të mesmen dhe 
Fakultetin e Filologjisë – Dega 
e Letërsisë dhe e Gjuhës Shq-

ipe i kreu në Prishtinë. Ka botuar po-
ezi në revistat e ndryshme, në Kosovë 
dhe në Shqipëri. Përveç poezisë shkruan 
edhe prozë. Ka botuar këta libra me po-
ezi: Heshtje (2000) dhe Litar lotësh (2008).

syhejl havolli



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

131

hija e saj

Dhomën ma zbukuroi hija e saj
kur hyri dhe shikoi me buzagaz

ah sa u krenova për dhuratën e papritur
kur lexova kujtimin në ballin plot zjarr

ma freskon kujtimin kur butshëm më prek
midis shpatullave me mollët e kuqe pjekur

për ty flet kujtimi që ruhet në kutinë e celebrimit
pa ia recituar poemën e Lasgushit që i këndon Blerimit

në dhomë vjeshta përqafon Durimin
mjegulla e dendur nuk e pengon dot shikimin

tashti tek lind dielli dhe yjet bëjnë roje
unë dhe ti do t’i shuajmë etjet në këto kroje.

Gjerdan për qafë

Pas shumë lutjesh që ia këndova hënës
yjet iu futën në gji dëshirën ma plotësuan
pranverën ma sollën në shtratin shtruar
lumi im tashti po derdhet dhe rrjedh si krua

nuk më duhen më ëndrrat janë të kota
rrezja e dritës më sjell çdo natë tek dritarja
puthjen e trëndafiltë nëpër gji gufuar

bjeshkët e shpirtit qiellin tundin yjet pikojnë
me ngjyrë të kristaltë në pelerinë buzët ia pikturojnë
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deri dje thirrjet më ishin ngrirë në ballë e buzë
tashti për ty qëndis kurorë gjerdan për qafë
sepse shpirtin ma fale s’është dhuratë e kotë
unë rreze drite për ty në çdo natë të vonë

gjithë lëngu i mbledhur gjatë shekujve për ty
po derdhet nëpër dete oqeane e lumenj
nëpër fusha e male tashti që gufojnë
jemi yje që duhemi shndrisim përgjithmonë.

Maratona
1.
O botë që s’të njoha kurrë
sa shumë besoj në ty

Për një moment ndalem
Diçka më shëmbëllen...

Sodis bjeshkët – tunden
Valët e detit – trazohen

Botë sa vjet i ke
Që kurrë nuk mbaron.

2.
Pika e lotit më bëhet det
Kur pritja vret pritjen
Në hijet e mallit më pret
Tinëzisht ma more ikjen

Hape zemrën si qielli
Pas shiut kur del ylberi
Të ngrohem në rreze dielli
Eja, eja sa s’më zuri sherri!
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3.
Buzët më janë tharë
Për një grusht dhé

Me ty sonte nuk jam
Zana e maleve më mori
Kot së koti u mundua
Ëndrrat s’më mashtruan

Këtu do të jem
Do të jem këtu
Për një grusht dhé

4.
Në qiell është vetëm një diell
ne u dashuruam

Maratona ime
zogjtë fluturojnë kah unë

kush ma ka lakmi – dorën lart
jo sa për sy e faqe

për pak u dogja
loti litar më shpëtoi

5.
vdekja nuk di të flasë
varrtari më tha –
jetoje jetën

hija ime më prin
para meje –
larg varreve Maratonë

balldjegur ktheva shikimet
një guralec më bëhet bjeshkë
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në kraharorin tim

midis meje dhe teje
vazhdon Maratona vazhdon

6.
fytyrën e diellit
retë kobzeza mbuluan
qielli ia nisi vajit

në cilën stinë jemi
o kënga ime
Maratona vazhdon...

7.
pritja kot t’i këndoj një stine
diçka e tremb ardhjen
pa dashje
Maratona e mori në valle...

dikush çalon drejt cakut
shpresat kot këndojnë
kush më thërret – më pret

vjen vjedhësi i ditës
i gëzohet natës
ku mbet Maratona ime...

8.
ma gjeni një piktor
që pikturon dashurinë

ma gjeni një këngëtar
të hidhem në valle

ma gjeni një buzëqeshje
t’i afrohem Maratonës...
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9.
u përpoq t’ia kalojë të fundit
një mall e ndaloi
për një hap
gati arriti në cak
Maratona ime...

në sy ia lexova mallin:
kush t’i verboi sytë
a s’më thua

dashuri kë e ke pranë
natës që nuk i frikësohesh
ti Maratona ime...

10.
tre vetë ende hapërojnë
ta zënë Maratonën time

sa vetë janë – duhet t’i numërojmë
një nga një
sa larg janë – sa afër i kam
Maratonikët Maratona ime...

11.
u lind në kohën e Gurit
e pagëzuan Guri

u lind në kohën e Neolitit
e pagëzuan Neolit

u lind në kohën e Mesjetës
e pagëzuan Mesjetë

u lind në kohën e Re
e pagëzuan Reja

u lind në kohën e Lindjes
e pagëzuan Lindë
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kush e quan Zogë të Vonuar
Maratonën time...

12.
nuk jam maçok
të ndjek mi
jam poet –
shkruaj poezi

nëpër shi dhe borë
vrapon me paterica
si quhet kjo lojë
Maratona ime...

13.
një njeri plak
me kujtimin e tij
botën e kujton
lotët i derdhen rrëke

për kë qante pranvera
varrtar i varrezave

për diellin e qiellin
për hënën e nënën
për yjet e pyjet
për Maratonën time...
kushedi...

14.
buzët e maratonëve
gjuha i puth të shkrumbuara
krojet u shteruan

shumë afër i afrohen logut
një urë u ndërtua
fëmijët brohorisin ardhjen
për Maratonën time
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15.
pa përgatitje sportive
pa shtegun me zhavorr
vrapojnë maratonët si era

me vetëmohim
me vetëdëshirë
ngjiten shpatit
ta kapin jehonën e këngës
breg më breg

kjo është Maratona ime
që lufton...

16.
piktore është zemra ime
që pikturon botën

përreth meje
zogjtë fluturojnë
duartrokitje për ty Maratonë...
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kur i mbylli sytë
 
 
Kur i mbylli sytë
ndjej lindjen e diellit
mbi dallgët e detit
 
e nuk është këtu
e nuk është kështu
 
se shpresa
jeta e ëndrrave
po ecin drejt territ
 
prapë se prapë i mbylli sytë
dhe shoh një diell të ri

 
tingull i heshtur
 
 
ku ta gjej guximin
me i dalë përpara të vërtetës
e mos me ik si qyqar

Gëzim Zeqiri (Prishtinë, 1985) 
ka kryer Sociologjinë në 
Fakultetin Filozofik të Uni-
versitetit të Prishtinës. Me 

shkrime letrare merret që nga mosha e 
re. Ka botuar poezi në disa revista letrare. 

Gëzim zeqiri
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në mendime
në strofullën ku e rris kot shpresën
 
ku me e gjetë guximin
ku me e marrë shpresën

Muzgu
 
 
muzgu është koha e poetit
kur shpirti jep shkëndija 
në vargje
e, njëmijë ndjenja
e ngjallin zemrën
si dielli kur lind përsëri
si yjet kur rishfaqen mbi horizont

Mimosa pudica
 
 
në mbrëmje
mendja ime e hap një portë
ftesë për ty që të hysh
në zemrën time
 
vallë,
kur do e hapësh edhe ti një portë ?
 
 
shikimin e hedh në horizont
e kërkoj fytyrën tënde
seç më humbi nga mendja
sikur s’të kam parë qe njëmijë vjet
 
vallë,
a do të shoh edhe njëherë ?
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Goethe
*
 
Mbi kreshta t’maleve  
është qetësi,
ndër çuka t’ pemëve
ti nuk ndjen
as edhe një frymë;
zogjtë heshtin në pyll.
Prit pak, së shpejti
do t’qetohesh edhe ti.
 

hölderlin
*
 
Me dardhë të verdha varur
dhe plot me trëndafil’ të egër 
toka mbi liqen, 
ju mjellma të shtrejta,
dhe dehur prej puthjesh 
kridhni kryet 
në ujët e dëlirë.
Mjerë unë, ku t’i gjej, kur 
është dimër, lulet, dhe ku 
dritën e diellit 
dhe hijen e tokës?
Muret qëndrojnë 
të akullt e nuk bëzajnë, 
në erë kërcasin shtizat.

Lirika gjermane
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Paul Celan
*

Prej dore ma përlan vjeshta gjethen e saj: jemi miq.
Kohën e qërojmë prej arrave dhe e mësojmë të shkojë:
Koha kthehet rish në lëvozhgë.
 
Në pasqyrë është e diel,
Në ëndërr flihet,
Goja flet përnjimend.
 
Syri im zbret teposhtë te seksi i të dashurës:
Vështrohemi,
Themi errtina,
Dashurohemi si lulëkuqja dhe kujtesa,
Flemë si vera në guaska,
si deti në currilin e gjakut të hënës.
 
Rrimë të qafuar në dritare, ata na shohin prej rruge:
Erdh’ koha ta dinë!
Erdh’ koha që guri të qetohet në lulëzim,
Që furia të këpus një zemër.
Erdh’ koha të jetë kohë
Erdh’ koha.

ingeborg Bachmann
*
 
Po ne ku shkojmë 
pa brengë mos ki brengë
kur është terr dhe ftohtë 
mos ki brengë
por
me muzikë
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ç’të bëjmë
të gëzuar dhe me muzikë
dhe ç’të mendojmë
të gëzuar
përballë një fundi
me muzikë
dhe ku t’i çojmë 
më mirë
pyetjet tona dhe çmerinë e gjithë viteve
në lavanterinë e ëndrrave pa brengë mos ki brengë
po ç’ndodh
më mirë 
kur heshtja e varrit
pllakos.
 

Mörike
*
 
E qetë ngjitet nata përmbi tokë,
Mbështetet ëndërrshëm pas malit të fortë;
Syri i saj e sheh sakaq peshoren e praruar
të kohës në të njëjtat pjatëza qetuar.
Dhe zhurmshëm vërshojnë burimet në shesh,
i këndojnë nënës, natës, në vesh
Për ditën,
për të sotmen ditë të shkuar.
Ninullën e moçme, të vjetër përkitur,
Më s’e dallon, i është mërzitur,
Kaltëri e qiellit më ëmbël i tingëllon,
e orëve t’ikshme të robërisë që dridhmon.
Por burimet e ruajnë fjalën përherë,
Uji këndon në gjumë paprerë
Për ditën,
për të sotmen ditë të shkuar.
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Daniela Danz 
*
Kur ahere ti qëndron ku është qetësi që 
ta ndjesh kur mendimi resht dhe
dëgjimi fillon kur dëgjimi resht 
dhe shikimi fillon kur një zog
fluturon kur ti si zog i zi rrëshqet
dhe klith kur nis të flasësh
në ajrin e kthjellët dhe s’mund të flasësh 
tjetër pos për dritën si të ish e para
dritë kur lëshon hijen përmbi shkëmb
dhe thua hija ime mbetet
dhe shkëmbi ikën kur kët’ çast është e vërtetë
se është mirë të guxosh me gjithçka
mund t’i flasësh shkretëtirës në emër.

Nga gjermanishtja: jonila Godole 
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• Woody Allen

• Jonila Godole 
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VDekja trOket

Ngjarja vendoset në dhomën e gjumit të shtëpisë dykatëshe të Nat 
Akermanit, diku në Kew Gardens. Dhoma gjithandej është e veshur 
me tapet. Aty është një dopio-krevat i rregulluar me sqimë. Dhoma 
është e mirëmbajtur dhe e rrethuar me perde, në mure janë varur 
disa piktura dhe një barometër jo fort tërheqës. Vjen një muzikë e 
ngadaltë sikur ngritja e perdes. Nat Akerman, tullac, pesëdhjetë e 
shtatë vjeçar dhe barkmadh, ndërmarrës veshjesh, është shtrirë në 
shtrat dhe lexon gazetën “Daily News”. Ka veshur një rrobë banje 
dhe një palë pantofla, lexon gazetën i mbështetur në ballin e bardhë 
të krevatit. Është afër mesnate. Befas dëgjohet një zhurmë dhe Nati 
ngrihet dhe shikon nga dritarja. 

Woody Allen (1935) është 
regjisor, skenarist, aktor, 
muzikant, dramaturg dhe 
shkrimtar amerikan. Konsi-

derohet një nga regjisorët më të veçantë në 
historinë e kinematografisë. Përveç filmave 
Gjithçka që doni të dini për seksin, Annie Hall, 
Manhatan, Plumba mbi Broadway, Afërdita e 
fuqishme, Ëndrra e Kasandrës, Vicky Cristina 
Barcelona etj., të cilat kanë fituar një grumbull 
çmimesh të rëndësishme kinematografike, 
ai ka shkruar edhe vepra letrare në prozë 
dhe dramë: Luaj prapë, Sem! (1969), Pa pupla 
(1975), Zoti (1975), Efekte anësore (1980) etj. 
I ndikuar nga filmi Vula e shtatë i regjisorit 
suedez, Ingmar Bergman, Woody Allen 
shkroi parodinë Vdekja troket, të cilën e bot-
oi në “The New Yorker”, më 27 korrik 1968. 

Woody allen
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nati:  Çka dreqin ka?

Nëpër dritare ngjitet ngathshëm një siluetë e zymtë, veshur me një 
kapelë të zezë dhe me rroba të zeza ngjitur për trupi. Kapelja e mantelit 
ia mbulon kokën, por jo fytyrën, e cila tregon një moshë mesatare dhe 
një bardhësi. I sapoardhuri është paksa si Nati. Ai shfryn, ngec derisa 
përpiqet ta kapërcejë dritaren, mandej bie në dhomë.

VDekja  (duke menduar se nuk është askush aty): Oh, Zot! Gati 
e theva qafën.

nati  (duke e shikuar me habi): Kush je ti?
VDekja:  Vdekja.
nati:  Kush?
VDekja:  Vdekja. Dëgjo- a mund të ulem? Gati e theva qafën. 

Po dridhem sikur gjethe.
nati:  Kush je ti?
VDekja:  Vdekja. A ke një gotë ujë?
nati:  Vdekja? Ç’do të thuash me Vdekja?
VDekja:  Çka s’është në rregull me ty? A po ma sheh 

kostumin e zi dhe fytyrën e bardhë?
nati:  Po. 
VDekja:  A mos është Halloween?
nati: Jo.
VDekja: Atëherë, unë jam Vdekja. A po ma sjell një gotë ujë 

- ose më mirë një freskuese?
nati:  Nëse kjo është shaka…
VDekja: Çfarë shakaje! Je pesëdhjetë e shtat vjeç? Nat 

Akerman? Rruga e Paqësorit, 118? Në mos e paça 
humbur – ku e paskam atë dreq fletëthirrje?

Kërkon nëpër xhepa dhe më në fund nxjerr një letër ku ishte shkruar 
një adresë. Duket sikur e kontrollon.

nati:  Çka do prej meje?  
VDekja:  Çka dua? Çka po mendon se dua?
nati:  Ti me siguri po tallesh. Unë jam shëndosh e mirë.
VDekja  (nuk i bën përshtypje): Ëh – ëhë. (Shikon përreth). 

Vend i mirë. Vetë e ke rregulluar?
nati:  E bëri një dekoratore, po edhe unë e ndihmova.
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VDekja  (duke shikuar pikturat në mur): Më pëlqejnë këta 
fëmijë me sy të mëdhenj.

nati:  Nuk dua të vdes akoma.
VDekja:  Ti nuk do të vdesësh? Të lutem mos ia nis. Ende po 

me vjen pështjellim nga ajo kacavarje.
nati:  Çfarë kacavarje?
VDekja:  U kacavara për ulluku. Desha të bëj një hyrje sa 

më dramatike. Pashë dritaret e mëdha dhe ty që 
po lexoje. Mendova se ia vlente. Do të kacavaresha 
dhe do të hyja – ti e di...(kërcet gishtat). Derisa po 
hyja, u pengova në degët e hardhisë, gypi ku po 
mbahesha u thye dhe unë mbahesha për një fije. 
Pastaj pelerina nisi të më grisej. Shiko. Tani, hajde 
të ikim. Ka qenë një natë e lodhshme.

nati:  Ma paske thyer ullukun? 
VDekja:  Për ta thyer nuk e theva. Vetëm sa e lakova pak. 

S’ke dëgjuar gjë? Unë u përplasa për tokë. 
nati:  Po lexoja.
VDekja:  Të paska gëlltit leximi.(Merr gazetën që ishte duke e 

lexuar Nati). “Kapen  studentët në orgjinë e drogës”. 
Mund të ma huazosh?

nati:  Nuk e kam mbaruar.
VDekja:  Eh, s’di si ta vlerësoj këtë, shok…
nati:  Pse nuk i re ziles?
VDekja:  Të thash, pra, mund ta kisha bërë, por si do të 

dukesha? Kështu mund të luaja pak a shumë si në 
dramë. Diçka e tillë. E ke lexuar “Faustin”?

nati:  Çfarë?
VDekja:  Po sikur të kishe pasur miq? Ti do ishe ulur me 

njerëz të rëndësishëm. Unë jam Vdekja –si mund 
t’i bija ziles dhe të hyja lirshëm si pa të keq?! Ku i 
ke mendtë? 

nati:  Dëgjo, zotëri, është tepër vonë.
VDekja:  Ëhë. Mirë, po shkojmë?
nati:  Ku ?
VDekja:  Vdekje. Ajo gjëja e frikshme. Parajsa e Indianëve të 

Amerikës.(Shikon gjurin). E sheh që jam çarë keq. 
Kjo është detyra ime e parë. Rrezikon të më zërë 
gangrena.



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

150

nati:  Prit pak. Më duhet kohë. Nuk jam gati të vij.
VDekja:  Më vjen keq. S’të ndihmoj dot. Do më pëlqente, 

por erdhi momenti.
nati:  Si mund të ketë ardhur momenti? Unë sapo kam 

shkrirë kompaninë time me Modiste Originals.
VDekja:  Pesë dollarë më pakë a pesë më shumë, ç’ndryshim 

do të kishin?
nati:  Sigurisht, ty s’të shqetëson kjo gjë. Ata të sojit tuaj 

duhet t’i kenë të gjitha shpenzimet të paguara.
VDekja:  Do vish tani ?
nati  (duke e vëzhguar): Më vjen keq, por unë nuk besojë 

se je Vdekja.
VDekja:  Pse ? Kë prisje ti – Rok Hadsonin?
nati:  Jo, s’e kisha aty fjalën.
VDekja:  Më vjen keq që të zhgënjeva.
nati:  Mos ma shih për të madhe, por gjithmonë kisha 

menduar se ti do të ishe…pak... më i gjatë.
VDekja:  Jam tamam. Kështu më ujdiset gjatësia me 

peshën.
nati:  Ti dukesh pak si unë.
VDekja:  Pse kujt u dashka t’i ngjaj? Unë jam vdekja jote.
nati:  Më jep pak kohë. Eja një ditë tjetër.
VDekja:  Nuk mundem. Çka do prej meje?
nati:  Vetëm një ditë. Njëzet e katër orë.
VDekja:  Çka po duhen? Në radio dëgjova se nesër do të bie 

shi.
nati:  A nuk mund ta zgjidhim ndryshe?
VDekja:  Si?
nati:  E luan shahun?
VDekja:  Jo, lidhje s’kam. 
nati:  Njëherë të kam parë në një film duke luajtur shah.
VDekja:  S’ka mundësi të kem qenë unë, sepse nuk luaj. 

Ndoshta, brixh.
nati:  Luan brixh?
VDekja:  Edhe po pyet?
nati:  Qenke i zoti, ë?
VDekja:  Shumë, madje.
nati:  Po të them ç’do të bëjmë…
VDekja:  Mos bën dallavere me mua!
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nati:  Ne do të luajmë. Nëse fiton ti, unë do të vij 
menjëherë. Nëse fitoj unë, ti më jep edhe një ditë 
kohë. Vetëm edhe një ditë.

VDekja:  E kush ka kohë të luaj tani?
nati:  Hë, pra, nëse di të luash aq mirë. 
VDekja:  Më pëlqen të luaj një lojë, por…
nati:  Hë, pra, lirohu. E kryejmë për gjysmë ore.
VDekja:  Ama njëmend nuk mundem. 
nati:  Ja ku i kam letrat. Mjaft më me këto skena. 
VDekja:  Mos bën pazar me mua. Merri letrat dhe më sill një 

pije freskuese dhe ndonjë gjë tjetër. Çudi e Zotit, 
vjen jabanxhiu e ti s’i ofron as çips as gjevrek.

nati:  Poshtë te shkallët është një pjatë me çamçakëzë.
VDekja:  Çamçakëzë? E sikur të vinte Presidenti? Do të 

hante çamçakëzë? 
nati: Ti nuk je presidenti.
VDekja:  U mor vesh. 

Nati fillon lojën.

nati:  Apo luan me nga dhjetë centë, për ta bërë lojën më 
interesante?

VDekja:  Kështu a nuk të duket interesante?
nati:  Më me qejf luaj kur bëhet fjalë për para.
VDekja:  Si të duash, Njut.
nati:  Nat. Nat Ekerman. A nuk ma di emrin?
VDekja:  Njut, Nat- m’u paska ngatërruar.
nati:  Do pesëshe?
VDekja:  Jo.
nati:  Epo merr, pra! 
VDekja  (tërheq letër, duke parë ato që kishte në dorë): O 

Zot, nuk paskam gjë.
nati:  Si është?
VDekja:  Kush si është?

Duke luajtur.

nati:   Vdekja.
VDekja:  E si duhet të jetë? Ti shtrihesh aty?
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nati:  Po mandej ka diçka?
VDekja:  Aha, ti po i ruan dyshat.
nati:  Unë ty të pyeta. Çka ndodh mandej?
VDekja  (i hutuar): Do ta shohësh.
nati:  Oh, atëherë unë do të shoh diçka?
VDekja:  Ndoshta nuk do të duhej t’i radhitja kështu letrat. 

Luaj! .
nati:  Një fjalë - një lirë e paske!
VDekja:  Kur luaj nuk flas. 
nati:  Mirë, de, mirë, luaj pra! 
VDekja:  Tash po ta jap një letër që të duhet. 
nati:  Mos i shiko letrat! 
VDekja:  Nuk po i shikoj. Po i rregulloj. Me cilën letër 

luajte?
nati:  Katërshe. Do ta mbyllësh?
VDekja:  Kush tha se do ta mbyll? Vetëm pyeta me cilën 

letër luajte. 
nati:  Kurse unë pyeta se a ka ndonjë gjë atje ku do të 

shkoj. 
VDekja:  Luaj.
nati:  Asgjë nuk mund të më thuash? Ku do të shkojmë?
VDekja:  Ne? Me ta thënë të vërtetën, ti do të digjesh në 

kazanin e rrethuar nga flakët. 
nati:  Ah, mezi po pres. A do të më dhemb?
VDekja:  Pak sekonda.
nati:  E tmerrshme.(Psherëtin). Kisha nevojë për diçka 

të tillë. Njëri shkon e bashkohet me Modiste 
Originals...

VDekja:  Si është katërpikëshi?
nati:  Je duke e mbyllur?
VDekja: A është i mirë katërpikëshi?
nati:  Jo, unë kam dy.
VDekja:  Po tallesh!
nati:  Jo, humbe.
VDekja:  Mos, pashë Zotin! Unë isha duke ruajtur 

gjashtëshe.
nati:  Jo. Marrëveshja jote. Njëzet pikë dhe dy kuti. 

Luaj! (Vdekja e pranon marrëveshjen) Duhet patjetër 
të digjem në kazan, a? Nuk mund të shtrihem në 
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divan, derisa të ftohet, a?
VDekja:  Jo. Luaj.
nati:  Pse jo?
VDekja: Sepse duhet të digjesh. Më lerë të qetë. Po 

përqendrohem.
nati:  Pse duhet të jem brenda? Vetëm kaq po kërkoj! Le 

të ndodhë e gjithë kjo, por pse unë nuk mund të rri 
mbi divan?

VDekja:  Do të përpiqem të bëj më të mirën. Mund të luajmë 
tani?

nati:  Vetëm kaq po kërkoj. Ti më kujton Moe Lefkovicin. 
Ai ishe kaq kokëfortë. 

VDekja:  I kujtuakam Moe Lefkovicin. Unë jam një nga 
figurat më të tmerrshme që mund të imagjinohen, 
ndërsa ky më krahason me Moe Lefkovicin. Mos 
është ndonjë tregtar?

nati:  Qofsh ti si ai! Ai shet gëzofë të mirë. Ai ka fabrikën 
e tij. Dy pikë.

VDekja:  Çfarë?
nati:  Dy pikë. Po e mbylli. Hapi letrat.
VDekja: Dora ime është plot numra si tabela e rezultatit në 

basketboll.
nati:  E paske dorën lopatë.
VDekja:  Sikur të të kishte pushuar pak ajo gojë. 

Ata bëjnë përsëri një marrëveshje dhe vazhdojnë të luajnë.

nati:  Parës the “kjo është detyra ime e parë”?
VDekja:  Ashtu thashë?
nati:  Deshe të më thuash se askush më parë nuk ka 

shkuar atje?
VDekja:  Sigurisht që kanë shkuar. Por nuk i kam marrë 

unë.
nati:  E kush i ka marrë?
VDekja:  Të tjerët.
nati:  Ka të tjerë?
VDekja:  Sigurisht. Secili shkon në mënyrën e vet.
nati:  Nuk e paskam ditur. 
VDekja:  E pse duhet ta dije? Kush je ti?
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nati:  Ç’do të thuash kush jam unë? Pse, kurrkush po të 
dukem, a?

VDekja:  Jo asgjë. Ti je një fabrikant veshjesh. Çka do të bësh 
me këto të fshehta të përjetshme?

nati:  Çka po flet? Unë fitoj para të majme. Dërgoj në 
kolegj dy fëmijët e mi. Njëri studion për marketing, 
ndërsa tjetri është i martuar. Kam shtëpinë time. 
Kam një veturë Kraisler. Gruaja ime ka gjithçka 
që i do zemra. Shërbëtore, gëzofë të ndryshëm, 
pushime. Pikërisht, tani që po flasim, ajo është në 
Eden Rok. Pesëdhjetë dollarë dita, sepse dëshiron 
të jetë pranë motrës. E kisha ndërmend të shkoja 
edhe unë javën tjetër, prandaj mos mendo se jam 
rrugaç! 

VDekja:  Në rregull. Mos u bën kaq i ndjeshëm. 
nati:  U preke? 
VDekja:  Të pëlqen nëse ofendohem shpejt?
nati:  Pse të ofendohesh?
VDekja:  A nuk më the se të zhgënjeva?
nati:  Ç’prisje? Ti dëshiron të më hedhësh ferr. 
VDekja:  Nuk po flas për atë. Flas për veten time. Unë jam 

shumë i shkurtër. Ja, ky jam unë.
nati:  Thash se më ngjaje. Në shikim të parë.
VDekja:  Dakord, u morëm vesh.

Ata vazhdojnë të luajnë derisa tingujt e muzikës sikur hyjnë vjedhurazi 
dhe dritat zbehen derisa errësohet gjithçka. Dritat ndizen sërish, tani 
është vonë dhe loja e tyre ka mbaruar. Nati po shënon pikët. 

nati:  Gjashtëdhjetë e tetë… Njëqind e pesëdhjetë… 
Humbe.

VDekja  (me hidhërim shikon kutinë e letrave): E dija që nuk 
duhej ta kisha hedhur atë nëntën. Dreqi e marrtë!

nati:   Pra, shihemi nesër.
VDekja:  Ç’do të thuash shihemi nesër?
nati:  E fitova edhe një dite. Më lerë vetëm.
VDekja:  E  ke seriozisht?
nati:  Ne bëmë një marrëveshje.
VDekja:  Po, por…
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nati:  Nuk ka “por” me mua. Unë i fitova njëzet e katër 
orët. Eja nesër.

VDekja:  Nuk e dija që po luanim për kohë.
nati:  Më vjen keq. Duhet ta pranosh. 
VDekja:  Ku do të shkoj unë njëzet e katër orë?
nati:  Nuk më intereson. Ajo çka më intereson është se 

unë e fitova edhe një ditë.
VDekja:  Çka të bëj unë? Të endem rrugëve?
nati:  Rri në hotel ose shiko ndonjë film. Bën çka të duash, 

mos e bën kiamet. 
VDekja:  Mblidhi pikët edhe njëherë.
nati:  Plus pikëve më detyrohesh njëzetë e tetë dollarë.
VDekja:  Çfarë ?
nati:  Po, pra. Ja ku është, lexoje.
VDekja  (duke kontrolluar xhepat): Kam vetëm disa monedha 

- jo njëzet e tetë dollarë.
nati:  Pranoj edhe çek.
VDekja:  Nga çfarë xhirollogarie?
nati:  Me të atij që ka bërë marrëveshje me mua. 
VDekja:  Më padit. Ku ta marr unë llogarinë?
nati:  Mirë, më jep çfarë ke dhe lahemi. 
VDekja:  Dëgjo. Mua me duhen ato para.
nati:  E ç’t’u dashkan?
VDekja:  Në botën e përtejme.
nati:  Edhe?
VDekja:  Edhe – a e di sa larg është?
nati:  Edhe?
VDekja:  Po karburanti? Po taksat?
nati:  Do të shkojmë me veturë?
VDekja:  Natyrisht. (I shqetësuar) Dëgjo - do të vij prapë 

nesër dhe do të më japësh mundësinë për t’i fituar 
parat që humba. Ndryshe do të kem telashe.

nati:  Ç’të duash. Jam i detyruar të fitojë një javë shtesë, 
ose edhe një muaj. Kështu si luan ti, ndoshta edhe 
vite.

VDekja:  Ndërkohë, i kam punët pisk.
nati:  Shihemi nesër.
VDekja  (ndalon te dera): Ku ka ndonjë hotel të mirë? Ç’po 

flas edhe unë, kur nuk kam asnjë pare në xhep. Do 
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të rri nga Blikford. (Merr gazetën).
nati:  Jashtë, jashtë. Ajo është gazeta ime. (Ia merr).
VDekja  (duke dalë): Është dashur vetëm të të merrja dhe të 

shkoja. Nuk është dashur të luaja me letra.
nati  (i bërtet nga pas): Kij kujdes nëpër shkallë. Njërës i 

lëviz plafi. 

Dëgjohet një përplasje e zhurmshme. Nati psherëtin, pastaj shtrihet 
në krevat dhe bën një telefonatë.

nati:  Alo, Moe? Unë. Dëgjo, nuk e di nëse ndokush 
është duke u mahitur, por Vdekja sapo ishte këtu. 
Luajtëm letra… Jo. Vdekja. Dora vetë. Ose dikush 
që e konsideronte veten Vdekje. Vetëm një gjë, 
Moe, ishte fushë krejt. 

Nga anglishtja: ag apolloni 
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njeriu i rërës1

“Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. 
Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein 

Gift ist.”
Paracelsus

Personazhet:

Plaku 
rOBerti
Marta
hansi

eMa

1  Të gjitha vendngjarjet dhe figurat e kësaj drame janë një trill arti-
stik, çdo ngjashmëri me vende dhe persona konkretë është e rastësishme 
dhe krejt e paqëllimtë! 

Jonila Godole kreu studimet për gjuhë 
dhe letërsi shqipe në Universitetin 
e Tiranës. Në Frankfurt ka studiuar 
për Shkenca Politike, Sociologji dhe 

Pedagogji. Më 2004 boton romanin Puthja 
e udhëheqësit, si dhe një sërë novelash dhe 
tregimesh në antologji dhe revista letrare 
në Shqipëri. Përkthen  nga gjermanishtja. 
Punon si pedagoge pranë Degës së Gazetar-
isë në Universitetin e Tiranës. Njeriu i rërës 
sivjet ka fituar si drama më e mirë shqipe për 
vitin 2009, në Konkursin Austriak të Dramës 
Shqipe dhe është inskenuar në Vjenë.

jonila Godole
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një
Dy burra janë ulur në një stol buzë një rruge të zbrazët. Asgjë tjetër. 
Muzg.

hansi: S’ka këmbë njeriu.
rOBerti: Nuk ka.
hansi: E prisje të mos kishte këmbë njeriu këtu?
rOBerti: Nuk e di ç’prisja. Me siguri jo këtë.
hansi: Këtë jo, me siguri. Kemi dy orë që rrimë ulur në 

këtë stol dhe nuk kalon askush.
rOBerti: Njerëzit flenë.
hansi: Qyteti nuk fle kaq herët. Të paktën dikush duhet të 

kalojë. Të kujtohet rruga?
rOBerti: Jo, të thashë për të disatën herë.
hansi: Kaq pak kohë dhe ke harruar gjithçka.
rOBerti: Gjithçka.
hansi: Diçka duhet të të kujtohet sidoqoftë. Një gjë fare 

e vogël. Një ballkon. Një rrugicë. Qyteti nuk e 
ndërron fytyrën katërcipërisht. Vetëm fasadën.

rOBerti: Fasadën.
hansi: Çfarë je duke bërë? Nuk të shoh, feneri më 

verbon.
rOBerti: Këmbët më kanë futur ujë.
hansi: Këpucët.
rOBerti: Ka rënë shi. Të martën, të enjten, të shtunën. Fytyrat 

errësohen, babai zgjat kokën përpara; e mbështet 
mbi duar. Sytë mbërthyer mbi dysheme. Pamja e 
nënës nuk më kujtohet fare. Vetëm sytë e saj, dy 
rruzuj të vegjël të zinj që kërkojnë me ngulm sytë 
e të shoqit. Dhoma e ndenjes errësohet. Mandej 
dëgjoj zërin e nënës: Erdhi koha. Ai po vjen.

hansi: Këtë avaz ke pasur sot.
rOBerti: Ç‘do të thuash?
hansi: Ke folur në gjumë.
rOBerti: Çfarë thosha?
hansi: Asgjë konkrete. Mërmërima. Lëvizje buzësh, tinguj 

pa kuptim. Po haja paninen. 
rOBerti: Unë nuk mora fare panine.
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hansi: Stjuardesa kujtoi se nuk do të ngriheshe nga 
gjumi.

rOBerti: Nuk do të ngrihesha.
hansi: Dhe e mori bukën tënde mbrapsht.
rOBerti: Bukë e ftohtë gjermane. [Hesht për një hop] Presioni i 

lartë i ajrit të bllokon veshët dhe aparatin e dëgjimit. 
Çfarë thosha në gjumë? Përmenda emra?

hansi: Der Sandmann.
rOBerti: Der Sandmann?
hansi: Të thashë që po mbllaçitesha. Nuk jam fort i sigurt. 

Sandmann. Njeriu i rërës.  
rOBerti: Po vjen. Po ngjit shkallët. 
hansi: Kush?
rOBerti: Njeriu i rërës, thërret nëna dhe më zë për dore. 

Verë 1974.
hansi: Po flet përçart. Zgjohu. Jemi në mes të rrugës. 
rOBerti: Jam shtrirë në shtrat pranë nënës. Aty fle zakonisht. 

Babai natën nuk është. Babai natën del.
hansi: Ku shkon babai?
rOBerti: Asnjë përgjigje. Ndërsa rri shtrirë pa lëvizur, 

shtrëngohem pas trupit të nënës, - aroma e kurmit 
të saj më heq frikën dhe më qetëson. Porta përplaset 
me zhurmë. Porta e shtëpisë. Hapa të mëdhenj të 
rëndë që afrohen në korridor përherë e më shumë, 
derisa ndalin para dhomës së ndenjes. 

hansi: Dhe një hije e stërmadhe vjen deri tek ti e futet nën 
batanije. 

rOBerti: Nga e di ti?
hansi: Nuk e di. Ia futa kot. [Pas një hopi.] Mblidhe veten, 

Robert. 
rOBerti: Po shoh njerëz.
hansi: Nuk janë njerëz.
rOBerti: Njëri prej tyre mund t’i bënte shoqëri. Mund t’i 

dhuroja një syresh tim eti.
hansi: Ti nuk je në vete. 
rOBerti: Jo. [Pas një hopi.] Lahutën më mirë të mos e 

tregosh.
hansi: Akoma bëj shumë gabime. M’u desh të ndërroja 

telin. Tani është në rregull. Instrumentisti e ka më 
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lehtë të ndërrojë telin se të pranoj që arti i tij ka 
dështuar.

rOBerti: Ti ke talent sidoqoftë.
hansi: Talent. Njëherë do të ulem në mes të sheshit 

“Skënderbej” dhe do t’i bie lahutës.
rOBerti: Sheshi nuk ekziston më. Koha e shesheve ka ikur. 

Banorëve të qytetit u vjen turp nga sheshet. 
hansi: Vetëm stacionet e trenave.
rOBerti: Në Innsbruck sheshi është kthyer në një biçim 

plazhi. Brandenburgu e ka radhën nesër. Sheshi 
global i qytetit. Sheshi i heronjve.

hansi: Nuk ka më heronj. 
rOBerti: Nuk ka.
hansi: Vërtet mendove se do të të lija të vije vetëm?
rOBerti: Është çështje familjare.
hansi: E kuptoj. 
rOBerti: Nuk e kam parë më që kur kam ikur.
hansi: Pesëmbëdhjetë vjet.
rOBerti: Afërsisht.
hansi: Shumë për një baba.
rOBerti: Kush flet. Ti nuk e ke parë kurrë tëndin.
hansi: Puna ime është ndryshe. Im atë as që ekzistonte.
rOBerti: Më mirë kështu.
hansi: Sa vjeç duhet të jetë?
rOBerti: Më 1974 ishte 42.
hansi: I ri. Me siguri ti i ngjan.
rOBerti: Gjithmonë u ngjajmë. Kjo është çështja. Dhe në 

fund ua kalojmë edhe atyre. Me siguri do t’i ketë 
dalë ndonjë gungë.

hansi: Nuk e ke parë tënden ti. Yt atë duhet të ndihet i 
vetmuar.

rOBerti: Mbase nuk jeton vetëm.
hansi: Duket sikur nuk të intereson fare. Nesër.
rOBerti: Po.
hansi: Këmbë njeriu, sikur të ishte shkretëtirë. Dhe ta 

mendosh që është e shtunë. 
rOBerti: Mund të ishte e enjte.
hansi: Sa ditë kanë që e mbajnë atje?
rOBerti: Nuk e kuptova mirë. Për më tepër nuk qenë të 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

161

sigurt në fillim që ishte im atë. Ka humbur kujtesën 
më thanë të shqetësuar: yt atë ka humbur kujtesën, 
dhe pritën që unë të shqetësohesha. Paska shpëtuar, 
ua ktheva. Edhe unë do të doja të mos kujtoja më. 
Atë, të parin.

hansi: Mos fol ashtu. Më parë të sigurohemi që është 
vërtet ai. 

rOBerti: Ai është. Kush tjetër. Ti ke më shumë interes se 
unë në këtë histori.

hansi: Përse flet kështu? Unë thjesht doja të të shoqëroja. 
Nuk më pëlqen të të lë vetëm këto kohë. Më dukesh 
i lodhur.

rOBerti: Më lër. Mos më prek.
hansi  [e lëshon]: Nuk doja të vije vetëm. 
rOBerti: Më lësho, Hans. Kërkon vetëm të hakmerresh. 

Njësoj si unë. Më keq se unë. Ke ardhur me një 
plan në kokë. Mos e moho. Të njoh mirë. Pa më 
shih në sy. Më shih. Këta sytë e tu i njoh mirë kur 
fshehin brenda djallëzinë.

hansi: Po bëhesh paranojak. Ç’lidhje kam unë me tët atë? 
Ajo është një histori e vjetër, e mbyllur. Askush 
nuk e dinte. Ka mbaruar. Më duhet të kujdesem 
për ty, Robert.

rOBerti: Kam mbetur një i huaj.
hansi: Në qytetin tënd ke mbetur një i huaj. Kush është 

qyteti yt, Robert?
rOBerti: Me gjithë lirinë e botës dhe pa asnjë liri specifike.
hansi: Babai yt ka humbur kujtesën, Robert. E ke për 

detyrë të kujdesesh për të.
rOBerti: Kjo rrugë nuk më thotë asgjë. Nuk më kujtohet.
hansi: Kujtohu, Robert. 
rOBerti: Mos më thirr në emër tërë kohës. Më kujton atë. 

Jam një i huaj, pa emër.
hansi: Je i huaj në po atë masë sa nuk je.
rOBerti: Do të thotë...
hansi: Një i huaj është i huaj vetëm në një vend të huaj, 

Robert.
rOBerti: Një i huaj në vend të huaj, me një i huaj në krah.
hansi: Ashtu vërtet. Por një i huaj që jeton prej motesh në 
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vend të huaj, a ndihet ai ende i huaj?
rOBerti: Teorikisht jo. Një i huaj qëndron i huaj për sa kohë 

njeh dhe sheh gjithçka, dikur nuk i është më asgjë 
e huaj. Por a na bën kjo të ndihemi vendas?

hansi: E komplikuar. 
rOBerti: Vendasit janë të huajt e vërtetë.
hansi: Taksi!
rOBerti: Lëre të ikë. 
hansi: Mjekët thanë se vetëm po u ktheve ti në kohë, ka 

një shans që kujtesa të arnohet disi. Kështu më the 
ti.

rOBerti: Ti ke planin tënd. Kërkon të hakmerresh ndaj tij. 
Hakmerru. Merr hak edhe për mua. Më mirë të 
kthehem mbrapsht. Dua të harroj.

hansi: Ec, Robert. Mos u ul. Klinika është këtej.
rOBerti: E dëgjon si bërtet?
hansi: Kë?
rOBerti: Njeriun e rërës.
hansi: Ec, Robert. Babai të pret. Këtej është rruga.

[Ndriçohet paksa skena pas tyre. Pas një fasade të ndriçuar dyqani 
dalin në pah disa manekinë. Nuk dallohen qartë. Të dy burrat ndalen 
dhe vështrojnë manekinët.]

hansi: Duken si të vërtetë.
rOBerti: Manekinët janë të vërtetë edhe kur nuk janë të 

tillë.
hansi: Mund të ishin njerëz.
rOBerti: Njerëz ka kudo.
hansi: Janë njerëz. 
rOBerti: Kriza ekonomike lind shpikës. Manekinët kthehen 

në njerëz dhe mbajnë mbi trup rroba të vërteta. 
Ose anasjelltas.

hansi: Kë do të zgjidhje ti?
rOBerti: Këtë këtu.
hansi: Këtë këtu.

[Fasada me manekinët ndriçohet edhe më. Hansi shkon pas manekinëve 
dhe nis t’u lëviz atyre gjymtyrët, i shtyn, luan me to.] 
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hansi: Mirë duken. Të gjithë. Duken bukur. Më e 
rëndësishmja është të përkasësh diku. Më e 
rëndësishmja është të mos jesh vetëm. Tani nuk 
jeni më vetëm. Si ke qenë?

Marta: Mirë. 
hansi: Mund ta thuash pa drojë nëse të mungon diçka.
Marta: Po, do ta them nëse më mungon diçka.
rOBerti: Je dobësuar. Mbase duhet të ndërrosh vendin, këtu 

të bie shumë dielli i paradites. Vapa squll trupat 
dhe përzien trutë.

Marta: Të nxehtit.
rOBerti: Njësoj është, çështje temperature, ndjesie. Shiko 

si të është hequr fytyra. Fytyra jote e bukur e 
ashpër.

Marta: Flisni sikur jam e gjallë.
rOBerti: Pse? Nuk jeni? 
eMa:  Trupi im vuan më tepër nga nxehtësia. Kam javë 

të tëra që qëndroj këtu gati e zhveshur. S’paska 
mëshirë për mua? Më hidhni diçka përsipër. Le ta 
mbajë kjo modën e plazhit. 

hansi: Një kukull duhet të heshtë. Paguheni që të heshtni 
dhe të qëndroni më këmbë në heshtje. Për këtë 
paguheni. Dhe prezantoni një tjetër kostum 
banje. Është e pështirë ta shohësh vazhdimisht 
të njëjtin stof me vija tendosur sipër gjoksit tuaj. 
Paguheni që gjoksi juaj të tendoset nga stofra të 
tjera vazhdimisht të tendoset nga stofra të tjera. 

eMa: Kjo është e padrejtë. Një manekin meriton respekt. 
Është e shënuar në kontratë. Mund t’jua tregoj po 
deshët. Aty është shënuar: Një manekin meriton 
respekt. Një manekini i lejohet të kundërshtojë.

hansi: Kundërshtoni. Jepini, bëjeni, kundërshtoni. Ju, 
manekinë qesharakë. Ju, manekinë mjeranë, 
qesharakë. Mjaft! 

eMa: Po më gudulis.
rOBerti: Shëëëëëët.
eMa: Gudulisem lehtë.
hansi: Një kukull prej druri nuk ndjen gudulisje. Kjo s’ka 
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kuptim. 
eMa: Po më gudulis.
rOBerti: Shëëëët. 
Marta: Po vjen.

[Roberti dhe Hansi largohen.]

eMa: Nuk do të ishte keq të përziheshe kur më fyejnë. 
Fundja jam në kujdestarinë tënde këtu.

Marta: Askush nuk duhet të përzihet. Për asgjë. Pastaj, 
unë për vete nuk dëgjova asgjë. Nuk pashë, nuk 
ndjeva asgjë.

eMa: Unë dëgjoj gjithçka, shikoj gjithçka, ndjej gjithçka.
Marta: Mos harro, nuk je më shumë se një manekin. 

Paguhemi në vend të manekinëve. Jemi manekinët 
e kryeqytetit. Manekinët e metropolit. Nuk shohim 
asgjë. Nuk dëgjojmë asgjë. Nuk ndiejmë asgjë. Nuk 
na lejohet. 

eMa: Nuk na lejohet. Nuk na lejohet… Gjithmonë 
e njëjta gjë. Për ca kartmonedha të qelbura. 
Kartmonedhaqelbur. Më zgjo kur të fillojë plaku.

DY
[Plaku ulur në një karrige, me mjekër të fëlliqur, rroba të vjetra. 
Përballë tij Hansi veshur si doktor. Mban një bllok shënimesh në 
dorë.]

Plaku: Nuk më kujtohet asgjë.
DOktOri: Kur erdhët këtu dinit të paktën emrin tuaj. 
Plaku: Nuk më kujtohet asgjë.
DOktOri: Thatë se ju quajnë Demiurg.
Plaku: Përse më pyesni atëherë për emrin, kur e ditkeni. 
DOktOri: Mos u tallni. Ç’emër na qenka ky? Demiurg.
Plaku: Nuk e di.
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DOktOri: Keni grua, fëmijë?
Plaku: Nuk e di.
DOktOri: Kujtohuni. 
Plaku: Që të kujtoj duhet ta kem ditur më përpara.
DOktOri: Mos u tallni me mua. Uluni.

[Plaku ngrihet.] 

DOktOri: Uluni.

[Plaku ulet sërish.]

DOktOri: Shikojeni këtë fotografi. [I zgjat një fotografi.] E 
njihni këtë person?

Plaku: Nuk jam i sigurt.
DOktOri: Ju në moshën 16 vjeç.
Plaku: Unë në moshën 16 vjeç.
DOktOri: Si quheshit në moshën 16 vjeç?
Plaku: Demiurg.
DOktOri: Ç’vit ka qenë?
Plaku: 1948.
DOktOri: Shumë mirë. Tani më thoni, kur erdhët këtu?
Plaku: Nuk e di.
DOktOri: Nuk e dini. Ndërkohë që dini sa vjeç ishit më 

1948.
Plaku: Nuk e di.
DOktOri: Emri i babait?
Plaku: Demiurg.
DOktOri: Lindur?
Plaku: 1906.
DOktOri: Ç’ju kujtohet nga ai?
Plaku: Asgjë. Nuk më kujtohet asgjë. Nuk e kam 

njohur.
DOktOri: Pse nuk e keni njohur?
Plaku: Im atë vdiq gjatë një rrugëtimi për në Itali.
DOktOri: Për në Austri.
Plaku: Ishte pjesë e delegacionit shqiptar.  
DOktOri: Përse?
Plaku: Për të kërkuar bashkimin e Shqipërisë.
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DOktOri: Në Vjenë.
Plaku: Nuk më kujtohet.
DOktOri: A u kthye babai?
Plaku: Unë linda nëntë muaj pas largimit të tij. Nuk e 

pashë kurrë më.
DOktOri: Sa vjeç ishte nëna juaj kur ju lindi?
Plaku: Me siguri e re, shumë e re. 
DOktOri: Ndiheni fajtor që ajo vdiq gjatë lindjes suaj?
Plaku  [turbullohet]:  Nga e dini këtë?
DOktOri: Përgjigjuni.
Plaku: Nuk më kujtohet.
DOktOri: Kujtohu.
Plaku: Nëna ishte 20 vjeç kur linda unë.
DOktOri: Vazhdoni.
Plaku: Kam folur me të. Nuk më mban mëri. Rri ulur 

aty në cep të dhomës dhe më sheh. [Ema vjen dhe 
ulet në cep të skenës. Plaku vështron andej, flet duke 
iu drejtuar asaj.] Duart i ka të zëna me furkën e 
leshit. Kur nuk e sheh njeri këndon nën zë: 

Kam pasur një mik 
të cilin e doja shumë
ky mik më tradhtoi 
u hodha në lumë 

por lumi s’më nxuri
në breg më pruri

dhe miku më fshehu
dhe jetën ma bleu. 

[Ndërpret këngën.]

DOktOri: Vazhdo. Kujtohu. 
Plaku: Shiko, po ngrihet. Kështu vjen përnatë. Xhepat 

i ka të mbushur me flokët e mi të zinj. Ik nënë. 
Nëpër gishtërinj i janë ngjitur flokë të zinj, të 
mitë.

DOktOri: Për hir të nënës nuk donit të martoheshit.
Plaku: Nëna ime ishte një grua e bukur, të gjithë thonë se 

ka qenë një grua e bukur. Një çupëlinë e brishtë. 
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Një çupëlinë. [Ngrihet në këmbë, bëhet gati të shkojë 
drejt Emës,stepet, ulet prapë.]

DOktOri: Kur erdhët këtu? Ju kujtohet?
Plaku: Nuk e di. Nuk di asgjë.
DOktOri: Vazhdojmë. Gjatë luftës së dytë botërore luftuat, 

apo jo?
Plaku: Jo. Kisha vetëm një armë.
DOktOri: Ç’bënit me armën?
Plaku: Qëlloja helmetat e gjermanëve. 
DOktOri: Kokat?
Plaku: Sipër, poshtë, përmes tyre.
DOktOri: Dilnit huq?
Plaku: Kisha shenjestër të mirë.
DOktOri: Ndërsa sot keni statusin e veteranit.
Plaku: Helmetat binin nganjëherë përtokë. Atëherë unë 

ikja. Gjithë qejfi im ishte tingëllima metalike e 
helmetës. Kokat poshtë saj nuk më interesonin. 
Për çdo bythë që shpohej nga tanët, kërcisnin dy 
helmeta. 

DOktOri: Nga tanët?
Plaku: Që ia mbathnin frike, e merrnin plumbin në bythë. 

Po të hapte dikush varret e dëshmorëve tanë do 
t’i gjente shqiptarët bythëshpuar, prej plumbit, 
ndaj edhe varroseshin shpejt e shpejt. Kjo po, 
më kujtohet. Agonin e mori plumbi në ballë. Por 
atëherë lufta mbaroi. Nuk merrja dot hak. 

DOktOri: Kush ishte Agoni?
Plaku: Im vëlla.
DOktOri: Sa vjeç ishte?
Plaku: Moshatar.
DOktOri: Dhe ç’bëtë mandej?
Plaku: U ktheva në qytet. Shtëpia qe djegur, nuk kisha 

më askënd, jetova nga njëra strehë në tjetrën.
DOktOri: Ju nuk kishit fare vëlla.
Plaku: Nuk paskam pasur vëlla?! Aq më mirë.
DOktOri: Dhe as që keni marrë pjesë në luftë.
Plaku: Nuk paskam marrë pjesë? Po helmetat?
DOktOri: Helmetat? [Kthehet nga Roberti që është futur në 

dhomë, por Plaku nuk e sheh, qëndron me kurriz.] 
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Çfarë bënte ky me helmetat e ushtarëve?
rOBerti: Nuk e di. Lëre, mos vazhdo më tej.

[Plaku kërkon të kthejë kokën andej nga vjen zëri, por bllokohet, nuk 
lëviz dot në atë drejtim.]

DOktOri: Mos ndërhy. Tani është vonë.
rOBerti: Sot ka ditëlindjen. 
DOktOri: Pa shih, biri i përgjëruar. Më vjen të qesh. [Kthehet 

nga Plaku.] Ç’ju kujton kjo skenë?
Plaku: Cila skenë?
DOktOri: Ngrihuni.

[Plaku ngrihet.] 

DOktOri: Ejani këtu. 

Skenë e ndërmjetme 1

[Plaku shkon aty ku ndodhet Hansi. Qëndrojnë të ndriçuar në mes 
të skenës.Plaku i ka kthyer shpinën Robertit. Hansi heq përparësen 
e bardhë të doktorit dhe rri paksa i ndrojtur përpara Plakut, i cili ka 
drejtuar trupin dhe është bërë zoti Neubacher. 
Vjenë, 9 Nëntor 1938. Zyra e kryetarit të Bashkisë së Vjenës. Hermann 
Neubacher po bisedon me një person.]

neuBaCher: Mirëserdhët në Vjenën e shkencës dhe 
muzikës.

hansi: Sigmund Freudit.
neuBaCher: Të artit, arkitekturës... mbase kjo jo. Kjo jo.
hansi: Kjo jo.
neuBaCher: Një i huaj më tepër në Vjenë nuk bie fare në 

sy.Vjena është e mbushur me jabanxhinj, gati 
po i plasin nga sytë të huajt.

hansi: Çekë, polakë, italianë, hungarezë, serbë.
neuBaCher: Ja që jemi një dopjomonarki, mos harro.
hansi: Habsburg. Çifutët.
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neuBaCher: Një shtet shumëkombësh nënkupton tradhti. 
Vjena është gjermane dhe e tillë do të qëndrojë 
gjithmonë.

hansi: Gjithmonë. Natyrisht.
neuBaCher: Më thuaj, erdhi ai?
hansi [Kthen kryet dhe pyet mënjanë, sikur të kishte aty dikë]: 

Nga cili qytet? Durrazo? Durrazo.
neuBaCher: Durrazo? Thua është aq i madh sa Linz?
hansi: Gati njësoj.
neuBaCher: Shumë mirë. E kupton gjuhën tonë?
hansi: Flet italisht, ka studiuar në Romë. Ma kanë sjellë 

për njeri të ditur. Dhuratë për kryebashkiakun 
e ri. 

neuBaCher: I kam menduar shtatshkurtër dhe me lëkurë 
më të errët.

hansi: Janë të përzier. Ca me turqit, ca me ne, me të 
tjerët. Kujto Moisiun, aktorin.

neuBaCher: Jeton ai akoma?
hansi: Jo. 
neuBaCher: Vdiq. Çfarë mendon ky, përse e kanë sjellë 

këtu? I keni treguar ndonjë përrallë, besoj, 
nuk do të ishte mirë të plaste ndonjë skandal 
në këtë kohë, pikërisht tani kur presim vizitën 
e... ju e dini.

hansi: Punë diplomatësh. Ka ardhur këtu me mision 
patriotik.

neuBaCher: Patriotizëm në Vjenë, kjo po, shkon si alibi. Po 
puna e bishtit si qëndron? Vërtet kanë bisht 
më kanë thënë, si majmunët. E di Antonius që 
e kanë sjellë këtë këtu?

hansi: E kemi informuar për gjithçka. Do të bëjë bujë 
të madhe. Vjena ka nevojë për argëtim këto 
kohë.

neuBaCher: Po.

Heshtje.

neuBaCher: Si quhej edhe një herë libri i Antonius?
hansi: Tiparet dalluese të historisë racore të kafshëve 
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shtëpiake.
neuBaCher: Shkon për bukuri. Bravo. Çfarë do të shënohet 

mbi tabelë?
hansi: Homo albanicus. Në gjendjen e tij normale. 

Kopshti i kafshëve Schönbrunn.
neuBaCher: Mrekulli.
hansi: Zoti Neubacher, të mos harroj, janë përcaktuar 

edhe regullat që do të ndiqen si më poshtë: 
Përdorimi i WC-së do të lejohet vetëm në rast 
kërkese. Dritarja e WC-së duhet të mbyllet 
në siguri të plotë përpara se personi të futet 
brenda. Gardiani që ka shërbimin e radhës 
duhet ta vëzhgojë Homo albanicus edhe 
gjatë qëndrimit në WC.  Dera e WC-së gjatë 
qëndrimit të Homo albanicus nuk duhet të 
qëndrojë plotësisht e mbyllur, në mënyrë që të 
jetë i mundur vëzhgimi. Po kështu, atij i lejohet 
të sigurojë vetë ose përmes vizitorëve fruta, 
cigare dhe shtypin e ditës. Gardiani duhet të 
ketë kujdes që të mos ketë një mbikonsumim 
në alkool dhe cigare. Jo më shumë se 30 cigare 
në ditë dhe jo më shumë se tre gazeta ditore. 
Përndryshe duhen lajmëruar instancat e larta. 

neuBaCher: Mrekulli.

[Hansi vesh sërish përparësen e bardhë të Doktorit dhe të dy ulen në 
vendet e mëparshme.]

DOktOri: Ç’ju kujton kjo skenë?
Plaku: Asgjë.
DOktOri: Asgjë fare?
Plaku: Nuk i njoh ata të dy.
DOktOri: Nuk i njeh? Si the e quanin babanë?
Plaku: Demiurg.

[Heshtje]

DOktOri: Kush  ishte Hans Troschel?
Plaku: Nuk e njoh. 
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DOktOri: Hans Troschel, i ati Ernest, e ëma E1iza, lindur në 
Berlin më 1899, i martuar, një vajzë, me arsim të 
lartë, profesor gjimnazi, gjuhët e huaja frëngjisht 
dhe anglisht. Ardhur në Shqipëri në mars 1938. 
Sipas deponimit të tij, emigrant. Por mendohet të 
ketë qenë spiun, agjent i zbulimit gjerman.

Plaku: Nuk më thotë asgjë ky emër.
DOktOri: Piktor, biolog, mësues.
Plaku: Shqiponja e ujërave.
DOktOri: Kush?
Plaku: Shqiponja e ujërave. Flatrat në të majtë kanë qenë 

më të shkurtër se në të djathtë. Hans shqiponja, e 
thërrisnin ata.

DOktOri: Kush ata?
Plaku: Të tjerët.
DOktOri: Ç’lidhje kishe ti me të?
Plaku: Donte t’i mësonte vizatimin tim biri.
DOktOri: Ia mësoi?
Plaku: Jo. Ia mësoi djalit të gardianit.
DOktOri: Çfarë i ndodhi Hansit?
Plaku: Nuk më kujtohet. Thoshin se kishte qenë spiun 

nazist. 
DOktOri: Lufta kishte mbaruar.
Plaku: Spiuni dhe nazisti mbeten spiun dhe nazist edhe 

pas luftës.
DOktOri: Sa kohë ndenji Hansi aty?
Plaku: Nuk më kujtohet.
DOktOri: Kujtohu. 
Plaku: Kishte sy të kaltër, shkruante në copa të vogla 

letre. Letër e hollë cigareje. Dikujt duhej t’ia 
blinte.

DOktOri: Ju tregoi ndonjëherë për zotin Neubacher?
Plaku: Kush është ky?
DOktOri: Ish kryetar i bashkisë së Vjenës.
Plaku: Nuk më kujtohet. Pastaj ç’lidhje ka kjo histori me 

mua. Ku është im bir? M’u bë sikur e dëgjova 
atypari.

DOktOri: Babai juaj nuk u kthye më kurrë nga Vjena.
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Plaku: Aksident në Danub. Uji është i keq, uji s’të fal.
DOktOri: Detajet i mbani mend. Kjo është shenjë e mirë. 

Mbase kujtesa po ngjitet nga pak.
Plaku: Ju keni sy të errët. Kush jeni ju?
DOktOri: Unë jam doktori juaj. Kur ju sollën këtu ishit në 

gjendje kritike. Ende nuk po kujtoheni si e keni 
emrin. 

Plaku: Moskujtesa është po kaq e dhimbshme sa kujtesa. 
E njeh djalin tim?

DOktOri: Paskeni djalë?
Plaku: M’u bë sikur e pashë pak më parë të fliste me ju. 

Kush ishte ai djali i ri me ju?
DOktOri: Një zotëri i huaj. Nuk mund të jetë djali juaj.
Plaku: Nuk mundet.
DOktOri: Kthehemi edhe një herë te zoti Troschel. Nga 

marsi 1938 deri më 1943, kur erdhën gjermanët 
ka punuar si piktor pranë Ministrisë Arsimit. Më 
tutje do të mobilizohet si ushtar nga komanda 
gjermane, dezerton dhe qëndron i fshehur deri 
në nëntor 1944, ku edhe e arrestojnë. Në vitin 
1945 gjykata ushtarake e dënon me 20 vjet burg si 
bashkëpunëtor me okupatorin gjerman.

Plaku: Përse m‘i thoni të gjitha këto?
DOktOri: Që të kujtoheni.
Plaku: Nuk dua të kujtohem. Për kurrgjë. Dhe nuk e njoh 

as Hansin, as ju. Kush jeni ju?
DOktOri: Përgjigjuni! Kush ishte Hansi?
Plaku: Hansi që njoh unë ishte një piktor i thjeshtë, 

bojaxhi. Lyente muret e burgut në pranverë dhe 
në vjeshtë. Ishte indiferent dhe nuk përzihej me 
askënd. Pinte vetëm cigare dhe flinte në këmbë.

DOktOri: Pas 5 vjetësh do të riatdhesohej në Republikën 
Demokratike Gjermane.

Plaku: U riatdhesua?
DOktOri: Çfarë i ndodhi Hansit?
Plaku: Kujtova se kishte mërdhifur atë natë me të tjerët.
DOktOri: Me cilët të tjerë?
Plaku: Nuk më kujtohet. Atë natë...
DOktOri: Cilën natë?
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Plaku: Përse e mbani kameran me vete?
DOktOri: Mos i bëni bisht pyetjes. Çfarë ndodhi atë natë?
Plaku: Nuk më kujtohet.
DOktOri: Ju ishit në skuadër. Dikush mungonte, ju thirrën 

të vinit. Atë natë. Çfarë ndodhi atë natë?
Plaku: Përse e mbani kameran me vete?
DOktOri: Është lahutë. Sa vjet ishte dënuar Hansi?
Plaku: 35.
DOktOri: 20.
Plaku: Do të dilte pas 5 vjetësh. Shtetasit e huaj dilnin 

shpejt në rast se...
DOktOri: Në rast se...
Plaku: Gjyqi nuk funksionte. Një dëshmi e rreme dhe 

kalbeshe brenda. Ose të ngjeshnin pas murit.
DOktOri: Kush është Pirro F.?
Plaku: Nuk e njoh. Kush është?
DOktOri: Dëshmitari i rremë në gjyqin e Hans Trochel. Mos 

jeni ju?
Plaku: Nuk kam qenë kurrë dëshmitar i rremë. 
DOktOri: Kujtesën e keni top fare. Më të fortë se unë. 

[Roberti shkon te Hansi dhe i bën shenjë të ngrihet.]

rOBerti: Lëre.
hansi: Dua të vazhdoj. Jam afër zbardhjes së enigmës.
rOBerti: Nuk dua të di më asgjë. Lëre.
DOktOri: Ashtu? Asgjë. Tërë këto vite makthe, makthin që 

të ka bërë gjysmë-njeri dhe tani do ta lësh me kaq? 
Natyrisht, është e rëndë të dëgjosh të fshehtat e 
plakut tënd, ti, shëmbëlltyra  e tij. I biri.

rOBerti: Mos fol marrëzira. Nuk besoj se mundet ta kalojë 
këtë situatë. Plaku...

Plaku: Jam këtu.
hansi: Është këtu. [Qesh.]
rOBerti: Ai po tallet, Hans, nuk e kupton. Nuk di asgjë. Ato 

janë veç fragmente. Jo të tijat. Të siguroj. Ai nuk 
di asgjë. Nuk di më shumë se unë, se ata. Shih si 
është katandisur.

Plaku: Dëgjoj.
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hansi: Mbylli veshët!

[Plaku mbyll veshët.]

hansi: Po të zgjohet dhembshuria për babanë, ë? 
rOBerti: Mund të mos e kem fare baba.
hansi: Mos u tall. Jam lodhur me ty. Me të dy ju. Robert, 

le të kthehemi nga erdhëm. I harroj në vend të 
gjitha, nëse vjen e kthehemi. Gjithçka ishte e 
qetë, gjersa doli kjo histori. Nuk duhet rrëmuar e 
kaluara të thosha unë, por ti s’dëgjoje. Do ta zbuloj 
më thoshe. Njeriu i rërës. Ja pra, ku e ke njeriun 
e rërës. Të katandisur si mos më keq. Një burg i 
madh përpara meje. Luan të lojturin nga mendtë, 
por e di mirë, po kaq mirë sa ne që s’do të shpëtojë. 
Dikur vendoset drejtësia. Drejtësia? Ke dëgjuar ti 
për të? Biri i tij? I drejti? 

rOBerti: Lëri këto. Mos u bëj qesharak.
hansi: Robert, nuk e kam të lehtë. Ti po më detyron. 
rOBerti: Më lër, mos më prek.
hansi: Vetëm një fjalë... 
rOBerti: Nuk do të jetë më si më parë. Ti je i ri, e ke jetën 

përpara.
hansi: I ri natyrisht, i ri fringo. Kam jetuar 420 muaj, 1828 

javë, 12798 javë, 307152 orë, 18429120 minuta e 
1105747200 sekonda. Mos harro 9 vitet e brishtë. 

rOBerti: Vitet e brishtë vijnë çdo katër vjet.
hansi: Është për hir të saj apo jo? Të asaj bushtrës?
rOBerti: Mbaje gojën.
hansi: E dija qysh në fillim, kur e pashë. Por besova se do 

t’i qepej plakut. E paska pasur synimin te ti. Qysh 
në fillim.

rOBerti: Hesht, Hans.
hansi: Ju dëgjova mbrëmë kur flisnit në korridor. Ajo: 

kam ftohtë, Robert. Kurse ti: afrohu Marta, ngrohu 
te unë. Dhe kuçka u afrua. Ju hodhe sipër apo jo? 
Si ishte t’ia rrasje një femre pas kaq kohësh, një 
femre prej vërteti?

rOBerti: Po flet përçart. Nuk ndodhi asgjë.
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hansi: I njoh gratë si ajo. Vërtiten si fluturake rreth dritës 
dhe presin çastin e duhur. Atëherë kur të kapin, 
s’të lëshojnë.

rOBerti: Ti nuk di se ç’flet. Ndryshoi telin lahutës.
hansi: Është si yt atë. Fsheh diçka. Do ta zbuloj, të 

betohem, do ta zbuloj se ç’fsheh bushtra.
rOBerti: Hesht.
hansi: Të gjithë njësoj jeni. Të poshtër, kriminelë, që të 

gjithë.
rOBerti: Ku do  të dalësh me këtë, më thuaj, ku do të 

dalësh?
hansi: Im ungj nuk ishte më si më parë kur u kthye prej 

këtej. Yt atë e ka fajin. 
rOBerti: Ju i zhdukët të atin.
hansi: Xhaxhai nuk e dinte kur propozoi emrin e tij. Nuk 

dinte asgjë. Vizatonte gjithë ditën skifterët dhe 
shqiponjat tuaja. 

rOBerti: Nazist je dhe ti.
hansi: Nazist? Unë?  Po ti? Ti je më keq, je kriminel dhe 

pusht. Gjak i prishur. 
Plaku: Doktor! Doktor!
rOBerti: Ju thërrasin zoti Doktor!
hansi: Vafshi të dy në djall!   

tre

[Plaku i ulur vetëm në një poltronë. Dhomë e thjeshtë. Roberti 
afrohet.]

Plaku: Kush është aty?
rOBerti: Yt bir. 
Plaku: Im bir. Robert, qenke kthyer?
rOBerti: Po. 
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Plaku: Shumë kohë ka kaluar.
rOBerti: Shumë.
Plaku: Lagjja ka ndryshuar, me zor njihet. Pas kaq vjetësh 

nuk njihet më.
rOBerti: Po.
Plaku: Dy shtëpitë e vjetra i kanë lënë më këmbë. Të 

paktën ato i lanë. 
rOBerti: Të paktën ato.
Plaku: Nuk e njoh më lagjen. 
rOBerti: Dëgjova se sillesh vërdallë, andej.

[Heshtje.] 

rOBerti: Shoku yt, trashaluqi, e takova. Më tha se sillesh 
vërdallë nga Blloku.

Plaku: Ah, ai. I biri e ka kapur mirë veten. Dhe ta mendosh 
që filluat njësoj.

rOBerti: Shet trëndafila, më tha trashaluqi, babai i të birit që 
ka kapur veten.

Plaku: Ti shisje...
rOBerti: Të kuq?
Plaku: Vetëm të kuq. 100 lek me aromë, 200 lek 

holandeze.
rOBerti: Nuk e dija që të interesonin lulet. 
Plaku: Përse ke ardhur?
rOBerti: Sikur nuk ke qenë mirë, më thanë. 
Plaku: Pleqëri. 
rOBerti: Më 1974 ke qenë 42.
Plaku: Jot ëmë ka qenë 6 vjet më e re.
rOBerti: E takon ndonjëherë?
Plaku: Së shpejti.
rOBerti: Sot ke ditëlindjen.
Plaku: E kam përditë. 
rOBerti: Jo. Vetëm sot, një herë në vit.
Plaku: Doktori është bukurosh. Djalosh i çuditshëm. Më 

tha se nuk të njihte.
rOBerti: Kështu të tha. 
Plaku: Nipi i piktorit Hans Troschel. Habi e madhe.
rOBerti: Ashtu? 
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Plaku: Troschel. Ishte bojaxhiu i burgut. 
rOBerti: Paske qenë në burg, baba.
Plaku: Ke qenë i vogël, nuk të kujtohet. 
rOBerti: Doktori thotë se po i vë të gjithë në lojë. Kujtesa 

jote qenka top në vend. 
Plaku: Siç duket. 
rOBerti  [Hedh sytë përqark]: Nuk njoh asnjë nga mobiljet.
Plaku: I shita të gjitha të vjetrat. 
rOBerti: Qenë kujtimet e nënës. I shite të gjitha? Natyrisht. 

Dollapin e vjetër të rëndë prej druri arre ku nëna 
mbante ftonjtë.

Plaku: M‘u desh ta sharroja më tresh. 
rOBerti: Ta sharroje patjetër. 
Plaku: Mund të flesh këtu. Ka vend mjaft.
rOBerti: Të kam sjellë një dhuratë. 
Plaku: Im bir më ka sjellë një dhuratë. Një dhuratë për 

babanë e vet plak.

[Roberti del për pak dhe kthehet bashkë me Martën.] 

Plaku: Kush është kjo?
rOBerti: Ajo.
Plaku: Kush?
rOBerti: Një grua.
Plaku: Jo. 
rOBerti: Edhe njëqind, baba. Le të pajtohemi.
Plaku: Përse u ktheve? Përse? Të më bësh qesharak? Të 

më çmendësh? Përse?
rOBerti: Qetësohu.
Marta: Qetësohuni.
Plaku: Hesht ti. Përse u ktheve?
rOBerti: Mendoj që ke nevojë për dikë, të mos jesh vetëm. 
Plaku: M’u hiq sysh, ti, dhe ai tjetri me kamera në dorë.

[Në dhomë është futur pa u ndjerë Hansi.] 

hansi: Është një lahutë.
rOBerti: Lahutë.
Plaku: M’u hiqni sysh të dy, të tre. 
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hansi: Uluni dhe qetësohuni.
rOBerti: Ulu baba. 
Plaku: Mos m’u afroni. Ndaloni sahatin, po çmendem. 

Tik-tak. Po çmendem. 
rOBerti: Hans, rregulloje sahatin.
Plaku: Dhe këtë femrën ma hiq prej këtej. Kush është 

kjo?
rOBerti: Një mikeshë. Do të kujdeset për ty.
Plaku: Nuk kam nevojë për kujdesin e askujt. Ma zhdukni. 

Dua të jetoj vetëm në shtëpinë time.
rOBerti: Asnjë nga mobiljet nuk është më e jotja. Nuk 

ndodhesh në shtëpinë tënde.
Plaku: Djemtë rriten për të çmendur baballarët e tyre. 
rOBerti: Baballarët janë të frikshëm.
hansi: Si djemtë.
rOBerti: Akoma i dëgjoj ato hapa. 
Plaku: Hapat e kujt?
rOBerti: Hapat e tu. Britmat e tua.
Plaku: Përse u ktheve?
rOBerti: Është vetëm një dhuratë. Shikoje si ulet, si të 

qëndron tani përballë. Dhe mund të dëgjoj me 
vëmendje, bash si nëna dikur. Më mirë se nëna 
sepse nuk mundet as të qajë. 

Marta: Nuk qaj.
rOBerti: Nëna nuk ishte mendërisht aty, jetonte në botën e 

vet. 
hansi: Sahati u rregullua. Nga sot nuk do t’ju bezdisë më. 

Robert?
rOBerti: Nëna të donte. Kur flinte netëve me mua, netëve 

që nuk flinte me ty dhe unë mund të flija pranë saj, 
thoshte se të donte. Ku ishe ti, baba?

Plaku: Natën punoja. Nëna jote e dinte këtë. 
hansi: Eja ikim, Robert. Lëri vetëm. 
rOBerti: Hesht, Hans, regjistro.
hansi: Unë nuk jam voyeur.
rOBerti: Bëj si të them.  
Plaku: M’u hiqni sysh të gjithë. Zhdukuni nga shtëpia 

ime!
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[Hansi dhe Roberti hiqen mënjanë, ulen në një tryezë në cep, disi në 
terr. Hansi shkruan. Roberti fsheh fytyrën mes duarve dhe nuk lëviz. 
Plaku dhe Marta qëndrojnë përballë njëri-tjetrit.]

Plaku: Ikni ose uluni.
Marta: Po ulem.
Plaku: Si quheni?
Marta: Marta.
Plaku: Marta. Keni blerë ndonjëherë trëndafila te unë?
Marta: Nuk më kujtohet.
Plaku: S’ka gjë. 
rOBerti: Shëno.
hansi: Gjëra pa kuptim.
rOBerti: Vazhdo.
Plaku: Sa ka paguar?
Marta: Kush?
Plaku: Im bir.
Marta: Ah, biri juaj. Mos më bëni të skuqem.
Plaku: Sa?
Marta: Isha e reduktuar.
Plaku: E reduktuar.
Marta: Yt bir është i sjellshëm.
Plaku: Dje nxirrte gratë në treg. Sot luan engjëllin.
Marta: Ju ngjan shumë.
Plaku: Kush jeni ju? Ju shoh, ju shoh, por nuk ju njoh. 

Më vjen e më ikën një fytyrë në kokë dhe më topit 
mendimet. Dikur duhet t’ju kem njohur, mbase 
ju kam shitur një trëndafil. Ose mbase nuk kam 
shitur kurrë trëndafila. Të gjitha më ngatërrohen 
sot. Sytë më janë kthyer përbrenda si çarqe për të 
zënë rob mendimet e mia. Më kujtoni dikë...

Marta: Dikush na kujton vazhdimisht dikë tjetër. Kalim 
kohe, rebus, gjëegjëzë, heqje mendjeje. 

Plaku: Jeni e hidhët. Kaq e re dhe kaq e hidhët. 
Marta: Gratë e hidhëta nuk e kanë të lehtë. Sot si atëherë. 
Plaku: Sot si atëherë. Edhe ajo ishte e hidhët.
Marta: Kush?
rOBerti: Vazhdo, Hans.
Plaku: Ajo.
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Marta: Gruaja juaj?
Plaku: Jo. 
Marta: Mendova se gruaja juaj.
Plaku: Edhe ajo.
Marta: Kam ardhur t’ju bëj shoqëri. Paguhem t’ju lehtësoj 

ditët e fundit. 
Plaku: Nuk kam nevojë për lehtësim. Jam në shtëpinë 

time. 
Marta: Një klinikë.
hansi: Azil.
rOBerti: Shkruaj.
Plaku: Im bir nuk është ai që duket. 
Marta: Askush nuk është ai që duket. 
Plaku: Kush jeni ju?
Marta: Nga sot, ju nuk do të shisni më trëndafila, tha djali 

juaj. Nga sot ju do të qëndroni shtrirë këtu, çdo të 
martë, të enjte dhe të shtunë.

Plaku: Ai nuk është im bir. Nuk e njoh.
Marta: Por ai ju ngjan shumë.
Plaku: Një rastësi. Një rastësi djallëzore që luan me nervat 

e një plaku. Çfarë doni të gjithë nga unë?  
hansi: Ç’duam prej tij?
rOBerti: Vazhdo.
Plaku: Dikush po filmon. Dikush është futur në dhomë 

dhe po më filmon të zhveshur.
Marta: Nuk ka asnjë njeri. Ju jeni i veshur. Kurse ajo atje 

është një lahutë.
Plaku: Po bëni të çmendur tani? Largohuni. Nuk kam 

nevojë për ju. Dhe lëshojini flokët. Pa flokët e 
lëshuar nuk jeni ajo që hiqeni sikur jeni. 

Marta: Nuk mund të largohem. Do të qëndroj këtu. Jam 
blerë, nuk mund të kthehem mbrapsht. Më hidhni, 
më flakni, më shkatërroni, po deshët. Unë do të 
qëndroj. 

Plaku: I përkisni atij. Shkoni te ai. Një kukull mbetet një 
kukull kudo të flaket. 

Marta: Më transportuan në një valixhe. 
Plaku: Në valixhe. Tmerri paloset disa herë dhe paketohet 

në një valixhe.
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Marta: Kush paketohet? [Marta ngrihet.]
Plaku: Uluni.
Marta: Faleminderit.
Plaku: Ku është im bir?
Marta: Tha se do të dilte në qytet. Miq të vjetër, rrugë të 

vjetra që duhen ritakuar. Ai mendon se qyteti ka 
ndryshuar, nuk njihet më. Biri juaj është poetik.

Plaku: Poetik, natyrisht. Kur tha se do të kthehej?
Marta: Dikur do të kthehet. Kthimi dihet dhe ikja.
Plaku: Kështu pra, ju duket se mbani anën e tij. Jeni 

stërvitur të mbani anën e tij dhe të përsërisni 
pareshtur fjalët e tij. Në veshin tim.

Marta: Dëshironi të pini ilaçin tuaj? [Ia jep.]  
Plaku: Ç’punë bëni? 
Marta: Manekine.
Plaku: Ky nuk është profesion. 
Marta: Nuk është? Përse jo?
Plaku: Mjeke, bibliotekare, punonjëse banke, shitëse, 

gazetare.
Marta: Këto na qenkan profesionet pra.
Plaku: Në vend të shisni veten.
Marta: Ju shisni trëndafila. 
Plaku: Kalimtarët kthejnë kryet dhe shohin një trup që 

shitet. Ju shohin ju.
Marta: Kalimtarët në përgjithësi nuk shohin fare kur ecin. 

As rrugën.
Plaku: Më jepni një konjak.
Marta: Doktori e ka ndaluar pijen.
Plaku: Një gotë vetëm.
Marta: Biri juaj më tregoi se ju pëlqejnë librat.
Plaku: Ai nuk është biri im, mos bini edhe ju në kurth. 

Tim bir e mbaj mend vetëm të vogël. Ky ka ardhur 
të më marrë shpirtin. Dhe më solli një dhuratë për 
ditëlindje. Sa vjeç jam, më pyeti. Më 1974 kam qenë 
42, tha ai. Sa im bir sot. Gallatë e madhe.

Marta: Qeshni, ju bën mirë.
Plaku: Jam mësuar tërë këto vite të jetoj me hijen e 

kujtimeve, jam mësuar të më pështyjnë, të më 
shtyjnë, të më përplasin për muri e të më hedhin 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

182

përtokë. Kur mbyll sytë veten e shoh shpesh pa 
krye, të tretur, trupin të copëtuar, të bjerrur, të 
konsumuar nga brejtjet e minjve, të shurrosur 
nga të çmendurit e këtushëm, të bllokuar nga 
muret e dobëta lyer me të bardhën që të vret sytë. 
Vogëlushe, mos kini mëshirë për mua. Dhe mos 
ma zini në gojë tim bir. Më lini të qetë. Më lini të 
qetë. 

Marta: I qetë do të jeni në botën e përtejme.
hansi: Ajo është e çmendur, nuk e dëgjon. Do të na 

shkatërrojë gjithçka.
rOBerti: Vazhdo. Mos fol. 
hansi: Ti je pervers. Nuk të njoh më, Robert. Qysh kur 

kemi ardhur këtu, nuk të njoh më.
rOBerti: Plaku manipulon. 
hansi: Ti e di që të dua. 
rOBerti: E sqarojmë më vonë. 
hansi: Na lër të kthehemi. E kaluara nuk të bën mirë. 

Plaku ka mbaruar. Është vonë. 
Plaku: Im bir dhe ky doktori janë të afërt. 
Marta: Ç’doni të thoni?
Plaku: Doktori mban tërë kohës një kamera në dorë.
Marta: Lahutë. Është një lahutë. 
Plaku: Kur ishte i vogël dridhej kur futesha unë në 

dhomë. Sidomos në dhomën e gjumit të së ëmës, 
gruas sime. Kurse sot bredh me një qen, me qenin 
mbrapsht.

hansi: Po nuk dole të më mbrosh, unë ika.
rOBerti: Ik.
hansi: I poshtër. [Qëndron në vend.]
Marta: Jeni i lodhur duhet të flini.
Plaku: Më jepni edhe një qetësues. Edhe një, edhe një. Të 

mos zgjohem më. 
Marta: Mos flisni kështu. Sot keni ditëlindjen. Thuajini 

vetes një dëshirë.
Plaku: Një dëshirë.
Marta: Një të vogël. Ato plotësohen. Të mëdhatë fundosen 

dhe mbyten në det.
Plaku: Fundosen dhe mbyten.
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Marta: Po ju mbuloj. Flini i qetë. 

[Plakun e zë gjumi.]

Skenë e ndërmjetme 2 

[Një grua ka ngjeshur hundën pas xhamit të dyqanit të manekinëve. 
Gruaja është Marta. Flet me një burrë, i cili qëndron në errësirë. Nga 
zëri duket sikur është Hansi. 

Marta: Mirdita zotëri!
hansi: Ah, ju qenkeni! Mirdita!
Marta: Sa kushton Ema? 
hansi  [duke i hedhur një vështrim Martës nga koka te këmbët]: 

Nuk e ditkeni sa kushton?
Marta: Nuk e di.
hansi: Si mikesha juaj.
Marta: Me siguri po më ngatërroni me dikë tjetër, zotëri.

[Hansi hesht për një hop.] 

hansi: Adreana shkon te 319 euro, ofertë. Kam edhe të 
tjera, po deshët t’u hidhni një sy. 

Marta: Po Sammy? 
hansi: I ka edhe gjymtyrët të lëvizshme, mund të luash 

me të…edhe kjo 319 euro.
Marta: Gjokset shumë të mëdha. Pauletta?
hansi: Po çfarë doni të bëni me të? Dashuri?
Marta: Të flas.
hansi: Të flisni?
Marta: Po. 
hansi: Atëherë merrni Rozalindën, 250 euro, më 

ekonomikja, gjoksin dhe vithet i ka të gjera. Ulet 
këmbëkryq. Ajo ju sheh dhe ju dëgjon, ndërsa 
ju pini kafenë dhe i tregoni jetën tuaj. Sidoqoftë 
Mariana ka ijet më të bukura dhe cicat me majë. 
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[Marta prek gjoksin e vet.]
Marta: Po marr Emën. 
hansi: Kokëkuqen?
Marta: Po. Atë. Sa kushton? 
hansi: 280 euro. Po e zëvendësoj me Marianën. 

[Hansi e zbret manekinin e ashtuquajtur Ema nga vitrina, i çmonton 
gjymtyrët, kokën, trungun dhe i fut në një valixhe të vogël. Marta e 
merr valixhen në dorë, paguan dhe del.] 

katër

[Roberti, Marta dhe Hansi bisedojnë të tre. Plaku gërhet në sfond. 
Ema vallëzon në skenë pa e pasur mendjen te biseda e të treve.]

Marta: As mbrëmë nuk fjeti. Përnatë njësoj. Qyteti nuk i 
lë fëmijët e tij të flenë. Më këmbë, më këmbë, të 
gjithë më këmbë, ditë e natë, konkurrojnë godinat. 
Godinat janë kthyer në vend të fëmijëve. Fëmijët të 
barabartë me godinat: x ton çimento për një pallat, 
x ton hekur, x ton tulla. Dhe fëmijët nuk flenë dot 
më. 

rOBerti: Fajin e ka plaku. 
hansi: Tirana ka vdekur.
Marta: Ka vdekur.
rOBerti: Tirana ka vdekur. Njësoj si Shkodra, Elbasani, 

Durrësi, Korça. Tirana ka vdekur ndërsa është 
dhjetëfishuar numri i popullsisë. 

hansi: Pikërisht për këtë ka vdekur. Përpjestim i zhdrejtë: 
sa më shumë qytetarë rrasen brenda, aq më shpejt 
vdes qyteti. 

rOBerti: Kështu vdiq Vjena. Parisi. Parisi jo. Parisi nuk ka 
ekzistuar ndonjëherë realisht.

Marta: Realisht të gjithë ne ekzistojmë dhe nuk ekzistojmë, 
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realisht. Uniformiteti të mbyt.
rOBerti: Këtë them edhe unë. Nuk ka pse ai të mbajë veshur 

javë të tëra të njëjtën uniformë.
Marta: Ka një njollë në xhaketë, sa herë nis e ulërin natën 

më kujtohet njolla, të cilën e harroj ditën. E ka të 
endur në stofin e xhaketës, nuk hiqet, e vëmë me 
bast, ajo njollë nuk hiqet.

rOBerti: Nuk e kam vënë re.
Marta: Në anën e majtë poshtë jakës, e madhe sa një kokërr 

arre. Duket që larg. Ai po fle. 
rOBerti: Edhe ti duhet të flesh nga pak. Mjaft i bëre rojë. Ai 

është i marrë.
Marta: Unë, ti, ai; të gjithë të marrë, të çmendur. 
rOBerti: Ti të paktën buzëqesh. E tendos fytyrën tënde dhe 

buzëqesh. 
Marta: Tetë muskuj nga njëzet e gjashtë gjithsej që ka 

fytyra, janë për mimikën. Do të dëshiroja muskulin 
“levator palpebrae superioris”. 

rOBerti: “Musculus corrugator supercilii”. 
hansi: “Musculus levator labii superioris”. 
Marta: Qyteti vdiq qyshkur i transplatuan muskulin 

“orbicularis oris”. Buzëqesh. 
hansi: Ju jeni të çmendur që të dy. Robert, eja të flemë. 

Kam frikë të rri vetëm.
rOBerti: Nuk vij.
Marta: Po fillon sërish. [Dëgjohet zëri i plakut që flet në 

gjumë.]
Plaku: Hiqjani shallin! Jo. Mbylljani sytë! Mbylljani! 

Hiqjani!

[Marta, Roberti dhe Ema shkojnë me duart kapur bashkë drejt murit; 
i lidhin njëri-tjetrit njëkohësisht sytë me një shall dhe qëndrojnë ashtu 
me duart e lidhura. Hansi del pesë-gjashtë hapa larg tyre dhe ulet në 
gjunjë në një pozicion, bën sikur mban një armë në dorë dhe po gjuan 
drejt tyre.]

Plaku: Nuk jam unë. Nuk jam. Nuk jam këtu. 

[Pas këtyre fjalëve bie sërish heshtja.] 
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hansi: Na la pa gjumë. Përnatë e njëjta histori. Hiqjani 
shallin! Vendosjani shallin! Plak i rrjedhur!

Marta: Shëëët!
rOBerti: Shëëët!
hansi: Po shtrihem të fle. Eja me mua, ti. [Tërheq Emën nga 

dora dhe largohet.]
rOBerti: Edhe sa kohë mendon se do të vazhdojë kështu?
Marta: Pak ditë besoj. Sonte natën ka folur disa herë në 

gjumë. Kisha frikë e vetme, pranë tij.
rOBerti: Sonte do të rri edhe unë me ty.
Marta: Me ty nuk kam frikë.
rOBerti: Ulu afër meje, Martë. 
Marta: Plaku mund të zgjohet nga çasti në çast.
rOBerti: Mos e vrit mendjen për të. Qetësohu.
Marta: Ngjani shumë me njëri-tjetrin.
rOBerti: Doja të të thosha se nuk duhet të ndihesh fajtore 

për çka më rrëfeve mbrëmë. Unë të kuptoj shumë 
mirë.

Marta: Ka kaluar.
rOBerti: E kaluara na ndjek nga pas. 
Marta: Njeriu i rërës.
rOBerti: Ky është makthi im.
Marta: Babai yt...
rOBerti: Babai im...
Marta: Babai yt e ka kuptuar që ti dhe Hansi ...
rOBerti: Që Hansi dhe unë ...
Marta: Ai e di që ju të dy...
rOBerti: Ne të dy...
Marta: Ti dhe Hansi keni një marrëdhënie apo jo?
rOBerti: Kemi vite që njihemi.

[Dëgjohet zëri i Hansit nga larg.]

hansi: Atëherë unë isha ende njomzak. Ndërsa ky 
ngatërronte nazistët me gjermanët dhe çifutët.

rOBerti: Hesht Hans.
hansi: Nazistët dhe çifutët flenë me njëri-tjetrin; thoshte 

Roberti. Perversitet politik, i thoshte mikut tonë 
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çifutit pederast.
rOBerti: Hesht Hans.
Marta: Nuk mundem ta besoj.
rOBerti: Më fol për veten. Mos e dëgjo Hansin. Asgjë nga 

ato që ai thotë nuk është e vërtetë. Sa vjeç ishe ti 
gjatë eksodit?

Marta: 24. Fillimisht drejt Italisë, mandej në Gjermani. 
rOBerti: Me po atë anije ku isha edhe unë.
Marta: Isha e lehtë atëherë, kërceva mbi litar dhe u ngjita. 

Poshtë deti. I ftohtë akull, uji. Ishte mars dhe ftohtë. 
Shumë u rrëzuan. Pëlltuq e në ujë. Më së shumti 
foshnjat. 

hansi [Nga larg]: Bebe të shëndetshme ngjyrë trëndafili 
mund të lindeshin edhe një herë. Shumë bebe 
perëndimore ngjyrë trëndafili.

Marta: Ai po filmon.
rOBerti: Është një lahutë.
Marta: Nuk doja, ndodhi. Rrëshqiti dhe ra. Unë u mbajta. 

Nuk u hodha. Sikur të isha hedhur do të kisha 
shpëtuar, mendoj tani. Atëherë nuk mendova 
asgjë. Shpresa ishte e madhe. 

rOBerti: Afrohu. Mbështetu te unë. 

[Hansi është afruar dhe i dëgjon pa rënë në sy.]

Marta: Deti përpiu dhjetra foshnje. Tërë këto vite s’kam 
fjetur pa makthe pafund, s’i mbyll dot sytë se shoh 
atë, tim bir të rritur që më afrohet e më thotë: Nënë, 
shih si më kanë puthur peshqit. Si m’i kanë arnuar 
krahët, sytë. Flokët e mi dhe leshterikët u ngjiten 
vajzukeve pas shalëve kur notojnë, nënë. 

rOBerti: Nuk ishte faji yt. Mundohu të harrosh.
Marta: E vrava tim bir me duart e mia dhe për një kohë 

të gjate nuk u ndjeva as fajtore. Nuk ndieja fare, 
ngadalë zemra ngriu, pak e nga pak u kthye në një 
liqen të madh të ngrirë ku rrëshqasin kujtimet, pa 
e thyer cipën e trashë të akullit. 

rOBerti: Pastaj?
Marta: Andej i kam bërë të gjitha. Prostitutën dhe 
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infermieren. Të parën dhe të dytën deri në 
shkatërrim.

hansi [Nga larg]: Bushtër.
rOBerti: Mos e rëndo veten. Nuk është faji yt.
Marta: Je shumë i mirë me mua. Përse?
rOBerti: Jemi njësoj.
Marta: Ti dhe unë?
rOBerti: Në të njëjtën anije. Unë përfundova në Gjermani. 

Mësova gjuhën, bëra mekanikun si azilant që isha 
dhe dikur ia mbatha prej andej. 

Marta: Unë nuk munda. 
rOBerti: Vazhdova më tej. 
Marta: Dhe njohe Désiréenë, më tregoi Hansi.
rOBerti: Hansi? Mos e dëgjo atë. 
Marta: Më tha se ajo ishte autiste dhe kërkonte bashkë me 

ty për muaj me radhë një të çmendur...
rOBerti: Birger Sellin. Ich will kein in mich mehr sein!
Marta: E kuptoj.
rOBerti: Autisti isha unë.
Marta: Për vite me radhë u endët rrugëve të Berlinit, 

Vjenës, nga teatri në teatër, ti me dokumente false. 
Désirée. 

rOBerti: Është e kaluara. Më puth.
Marta: Ai po na filmon. [Hansi është afruar.]
rOBerti: Më puth.
hansi: Po ju filmoj.
Plaku: Marta!
Marta: Po vij. Duhet të shkoj.
rOBerti: Qëndro edhe pak. Hans, largohu. Për atë Zot, 

largohu.
Marta: Plaku ka nevojë për mua.
rOBerti: Edhe unë.
hansi: Edhe unë. Ku shkoi Ema? Ema ku je? [Ema vallëzon 

e përgjumur.] Kësaj i ka ikur mendja. Të gjithë të 
çmendur këtu.

Plaku: Marta. Ku je?
hansi: E ndani të dy, ti dhe yt atë. Ju pëlqen fytyra e saj e 

vrarë. Tëmthat e thinjura. Shpirti i shuar. Roberti 
është nga ata që të gjuan dhe të shkërdhen. Si e 
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quanin “motrat” e tua të Puff –it, vergewohltätigen: 
“përmirëdhunim”. 

rOBerti: Ndyrësirë. 
hansi: Më thuaj me kë rri, të të them.. Iki vetë, mos më 

prek. [Duke ikur] Asgjë nuk është e shkruar në 
skenar. Zhvillimi i karaktereve mungon, konflikti, 
pika kulmore si te Shakespeare. Dashuria e madhe 
për femrën të çon drejt vdekjes, besimi i madh ndaj 
mikut drejt dyluftimit. [Tërheq Emën me zor.]

rOBerti: Marta...
Marta: Babai yt ka nevojë për mua.
rOBerti: Eja këtu. Mos ik.

[Marta afrohet ngadalë.]

rOBerti: E dëgjon?
Marta: Çfarë?
rOBerti: Muzikën...
Marta: Piazzola.
rOBerti: Piazzola dhe ti.

[Kërcejnë dhe puthen. Roberti e afron edhe më pas trupit. Marta nuk 
refuzon. Marta dhe Roberti ngjiten pas njëri-tjetrit dhe bëjnë dashuri. 
Ndërkohë plaku thërret pareshtur emrin e Martës.]

Pesë
[Marta afrohet te plaku me flokë të shpupurisur.] 

Plaku: Doni të më vdisni urie.
Marta: Mjeku tha që stomaku nuk duhet rënduar.
Plaku: Një çaj.
Marta: Çaji i zi ju nxin dhëmbët.
Plaku: Janë të nxirë katran. 
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Marta: Cilin libër dëshironi t’ju lexoj sot?
Plaku: Ju pushoj nga puna. Nuk më duheni fare. Jeni e 

pushuar.
Marta: Te cila faqe e kemi lënë. Ju kujtohet. Libri juaj i 

preferuar.
Plaku: Përherë më lexoni të njëjtin pasazh. Dhe nuk më 

jepni asgjë për të ngrënë prej ditësh. Që të më 
torturojnë vizionet. Makthet. Hiqeni lepurin nga 
furra.

Marta: Lepujt janë kafshë të buta. Ju nuk hani kafshë të 
buta. Vetëm bukë të zezë, thatë.

Plaku: Përse keni vendosur të më çmendni?
Marta: Atëherë po ngrihem dhe po marr librin.

[Marta ngrihet dhe kthehet me një libër në dorë.]

Plaku: Lexo.
Marta: Cila faqe?
Plaku: Lexo.
Marta: Cila faqe?
Plaku: Njësoj si dje. 
Marta: Po.
Plaku: Mjaft shfletove. Lexo. 
Marta: Po ju them: duajini armiqtë tuaj që ju urrejnë dhe 

ju përndjekin! Që edhe të verbrit mes jush të mund 
të shohin!

Plaku: Pushoni. [Zgërdhihet.] Jo më shumë se tre fjali – e 
drejta e autorit. Vazhdoni.

Marta: Mes jush të mund të shohin. 
Plaku: Pushoni. Doni të më vrisni? 
Marta: Patjetër.
Plaku: Lexo më tej.
Marta: Hapa sytë sot. Ishte e njëjta hapësirë, asnjë 

ndryshim nga dje, pardje. Pa qëllim i hapa sytë, 
i mbylla. Nuk kish kuptim. Muret janë të bardha, 
copat e buhavitura të suvasë që janë shtrirë mbanë 
sipërfaqes së bardhë presin të bien. Të bien sipër 
meje, unë më e madhja copë suvaje në murin e 
zbrazët. Qetësi. Vetëm rrahjet e zemrës sime dëgjoj, 
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ridëgjoj, përtyp. E urrej qetësinë që del prej andej. 
Dua të jem një fletë e bardhë. 

Plaku: Edhe pardje po kjo. Më lexon dy ditë me radhë të 
njëjtin fragment deprimues.

Marta: Qëndroj në fijen e hollë mes jetës dhe vdekjes, kaq 
afër, sa përnjëmend vetëm Zoti 

e di si më mban të mos e kapërcej kufirin. Kaq e lehtë...
Plaku: Plumb e rëndë.
Marta: Kam mall të piqem me njerëz që i kam njohur... 
Plaku: Të fundit qenë shtatë. Më këmbë fillimisht, pastaj 

përtokë, të shtrirë.
Marta: Një dëshirë që e kam prekur për herë të parë në 

tregun e vjeturinave, mes librave me kapakë 
të pluhurosur; ku objekte kallaji të copëtuara 
anëve paraqesnin peisazhe të askurrta idilike 
apo natyra të shkëputura vërtetë diku, dikur, po 
kaq të askurrta për njeriun e ditëve moderne; ku 
kukulla të njollosura, leshngatërruar gati sa nuk 
ulërinin prej vetmisë së thellë, në heshtjen e tyre, 
prekur kohë pas kohe nga maja hollake gishtash të 
vajzukeve; koka flokëgjata engjëjsh. 

Plaku: Qe e vetmja grua. Gjithë të tjerët burra. Shalë të 
gjata të mavijosura.

Marta: Një kukull duhet të jetë e pastër, i thotë nëna vajzës 
kur kjo orvatet ta çlirojë kukullën nga njollat me 
një shami. 

[Plaku nxjerr një shami nga xhepi dhe duket sikur fshin një njollë me 
forcë.]

Marta: Hiqi duart, thotë nëna. [Plaku trembet, zbulon 
shaminë në dorën e vet dhe ndihet keq.]

Plaku: Shamia! Si përfundoi kjo shami në duart e mia. 
Dallohet së largu që është shkruar nga një grua. 
Mua më qëllonin vetëm burra. Më mirë. Se gratë 
nuk harrojnë asgjë. Gratë nuk harrojnë.

Marta: Mos flisni kaq shumë. Mjeku jua ka ndaluar. 
Plaku: Ju jeni një djall. Do t’ju mbys. [Plaku e kap befas 

Martën për fyti.] Një djall hakmarrës. Ju jeni ... ajo.
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Marta: Hiqini duart. Nuk ju bën mirë të tensionoheni. 
Plaku: Ajo është.
Marta: Sa kohë keni pa u parë në pasqyrë? 

[Plaku hesht.]

Marta  [Marta i nban një pasqyrë përpara fytyrës]: Vështroni 
këtu. Kujt i ngjani?

Plaku: Nëna thoshte se i ngjaj vëllait të madh. Atë e therën 
që të mos e dëgjonin gjermanët.

Marta: E therën.
Plaku: Gjermanët po kalonin mbi urë pa e ditur se poshtë 

tyre, në Shpellën e Shejtanit qe fshehur tërë fshati. 
Foshnja qante. Donte qumësht. Gjinjtë e nënës nuk 
kishin qumësht. Qe shterur qumshti. Nga uria. Dhe 
vëllai ulërinte nga uria. Babai atëherë nxori thikën 
dhe ia vuri në grykë. Gjermanët nuk dëgjuan asgjë. 
Vazhduan më tej. 

Marta: Nuk dëgjuan asgjë. Vazhduan më tej.
Plaku: Mos përsërit. Gjermanët po kalonin. Punë e tyre. 

Thjesht po kalonin. Babai i vuri të birit thikën në 
fyt. Foshnjat kanë fyt hollak.

Marta: Pastaj? 
Plaku: Zakonisht në gropë. Deti është i madh. Gropa 

hapej shpejt. Në det trupat notojnë në sipërfaqe, 
do të zbuloheshin shpejt.

Marta: Ju nuk keni fare vëlla. [Lexon më tej.] Deti ishte i 
pafund. Nuk notova kurrë. Nuk u futa kurrë në 
det. Deti më grishte dhe më tmerronte njëherazi. 
Kurrë, deri atë ditë.

Plaku: I lëshonim teposhtë. Trupa të ftohtë, të ngrirë, 
të bërë gur. Trupa të vegjël, trupa të mëdhenj, të 
hajthëm, me shpatulla të thyera, me shpatulla të 
holla. Të gjithë hidheshin teposhtë.

Marta  [Mbyll librin]: Vazhdojmë nesër.
Plaku: Kasten nuk ma sjell sahatin këtu, që të mos 

mundem ta mas kohën.
Marta: Koha nuk ka ç’t’ju duhet më.
Plaku: Ti nuk lexon as pesë minuta. E hap, e mbyll librin. 
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Dhe hesht, hesht, më çmend.
Marta: Unë lexoj.
Plaku: Leximi yt është heshtje. Nuk dua të heshtësh. Ma 

hap radion. Vetëm heshtje jo. Akoma më buçasin 
veshët. Gjithmonë më pas më kanë buçitur veshët. 
Sado që i mbyllja fort me dyllë më buçisnin. I 
dëgjoja të gjitha. Të tjerët nuk dëgjonin asgjë më 
pas, tregonin ata. Kur zhvisheshim për t’u kthyer 
në shtëpi, ata thoshin se nuk dëgjonin asgjë. Unë i 
dëgjoja ama, të gjitha. Akoma më buçasin veshët. 

Marta: Mundohuni të flini. Mundohuni të flini dhe një 
ditë nuk do të zgjoheni më. Duhet të flini, të jeni 
duke fjetur kur të mos zgjoheni më. 

[Plaku ngrihet befas dhe e kap sërish Martën për fyti. Kjo nuk lëviz, 
vetëm e vështron. Plaku me njërën dorën e shtrëngon për fyti, me 
tjetrën i mban përpara fytyrës pasqyrën.]

Plaku: Ti je një fantazmë. Je kthyer prej andej për t’u 
hakmarrë. Unë bëja detyrën. Dhe dëgjoja. Bëja 
vetëm detyrën. Detyra duhet përmbushur kur të 
caktohet, detyra. Do t’i them tim biri të të pushojë 
nga puna. Të të zhduk, do t’i them. [Qetësohet dhe 
shtrihet sërish. Me zë të butë, gati duke qarë.]

Plaku: Të vdekurit me të vdekurit. Unë jam akoma 
gjallë. Nesër do të më lexosh një pjesë tjetër, më 
të hareshme. Për të gjallë. Kam qenë i fortë dhe i 
bukur i ri. Duhet të më kishe parë kur kam qenë 
më i gjallë, sa i fortë dhe i bukur kam qenë. Ajo 
më shikonte drejt e në sy. [I kap dorën Martës. Ajo 
ia mban dhe e sheh drejt e në sy. Plaku, sikur të ishte 
dikush tjetër i thotë me një zë të ndryshuar.] 

Plaku: Më dashuro!
Marta: Keni luajtur mendsh!
Plaku: Njihemi prej kohësh.
Marta: Nuk do të thotë asgjë. Unë paguhem për punën që 

bëj.
Plaku: Po. Lekët e trëndafilave janë për ty. Mund të 

paguaja edhe më shumë, nëse ti... jo ... jo... jo ajo që 
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mund të mendosh.
Marta: Pse çfarë mendoj?

[Heshtje.]

Marta: Përse?
Plaku: Nëse do të bëje sikur...
Marta: Sikur çfarë?
Plaku: T’i mbash sytë të mbyllur, më mirë do të ishte me 

një shall.
Marta: E ç’kuptim do të kishte kjo?
Plaku: Asnjë kuptim për ty. Për mua po. Por mos pyet 

gjithmonë sikur të ishe një vajzë e vogël.
Marta: Mirë, pra, jepini, m’i lidhni sytë.

[Plaku ngrihet tashmë krejt i shkathët, si të ishte një djalë i ri dhe i 
lidh asaj sytë me një shall. Mandej ulet sërish përballë 
saj.] 

Plaku: Ke ardhur të më shkatërrosh. Bashkë me tim bir. 
Është një komplot. Pranoje! Përse?

[Heshtje.]

Plaku  [me vete]:  
 Jam një shitës trëndafilash i mjerë
 Dikur veten e mbaja për burrë
 Në njërën dorë lulen përherë
 Në tjetrën një gru’
 Po gruan, timen s’e kisha 
 Dhe e gjitha shkoi për lesh
 Shansi më qe prerë
 Jam një shitës trëndafilash i mjerë.
 
Marta: Më qëllo!
Plaku: Prit edhe pak!
Marta: Tani!
Plaku: Nuk ka më plumba. Mund të të ofroj një bonbon.
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[Heshtje.]

Marta: Një bonbon? [Marta nis të qeshë me të madhe. Me zë 
përherë e më të lartë.] 

Skenë e ndërmjetme 3

[Hansi dhe Ema ulur në dysheme përballë njëri-tjetrit. Po ashtu edhe 
Marta me Robertin. Bisedat e tyre interferojnë.]

hans: Ti ke frikë edhe kur të rrah unë.
Marta: Ku ke lindur?
eMa:  Kjo është diçka tjetër. Kur ai ulëret dridhem e 

gjitha. Ti nuk do ta rrihje kurrë një djalë. Do të doja 
të isha djalosh për ty. 

rOBerti: Në Tiranë.
hans: Një djalosh i bukur, i hajthëm që më kërcen sipër. 
Marta: Edhe babai?

[Ema i kërcen sipër. Simulon marrëdhënien seksuale.] 

hans: Por ja që je femër. Dikur do të ma shpifje. Forma 
femre të rrumbullakuara, asnjë linjë, kuadrat, eshtra 
të forta djemsh që të shtrëngojnë mes shalësh. 

rOBerti: Babai jo. Kanë qenë të ardhur nga jugu.

[Ema është shtrirë mbi dysheme me këmbët të përthyera nga sipër si 
një fëmijë. Mërmërit me vete.] 

Marta: Babai yt ishte partizan?
hans: Fëmijëra ime ka qenë gjëja më e tmerrshme. Nëna 

më ka lënë të vogël. U vetëmbyll në çmendinë. Një 
mëngjesi iku nga shtëpia dhe trokiti në derën e 
psiakiatrisë. Aty ndihem normale, u tha mjekëve, 
që e quajtën menjëherë të lojtar. Nuk shkova kurrë 
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ta shoh. 
rOBerti: Jo. Ka qenë fëmijë në luftë. 
hansi: Kur vdiq mora një telegram të cilin e grisa dhe 

e dogja menjëherë. Nuk e kam besuar asnjëherë 
se ishte e çmendur vërtet. Na braktisi neve, më 
braktisi mua dhe iku, nuk ia fali. 

Marta: Përse të futën në burg?
hansi: Nënave që braktisin nuk u falet më asgjë. Njësoj si 

vëllai i saj Hans Troschel, njësoj edhe ai. 
rOBerti: sa dola nga burgu, të nesërmen hyra menjëherë 

në ambasadë. Të bëhej ç’të bëhej. Duhet të ikja. 2 
korrik 1990.

hansi: Ky plak matuf nuk donte të më tregonte asgjë 
më tepër nga ato që unë di tashmë. Nga xhaxhai 
mësova shqipen. Pse më duhet, e pyesja. 

Marta: Përse të futën në burg?
rOBerti: Agjitacion dhe propagandë. Një gjyq fals. 

Dëshmitarë të rremë. Hakmarrje. Kur dola doja ta 
merrja nënën me vete.

hansi: Nuk më përgjigjej. Mësoje, thoshte, vetëm kaq 
dhe një ditë do të shkosh aty, ti do të mundesh 
me siguri. Shqiponja e ujërave që gjendet ngado 
në zonat e mbrojtura natyrore është vepra e tij, 
frymëzuar nga këtu. Ndaj mbase rashë edhe në 
dashuri me Robertin, posa mësova nga vinte. 

eMa: Ata të dy bënë dashuri.
Marta: Nëna kishte vdekur.
hansi: Të bësh dashuri me një shqiponjë, i thosha vetes, 

është privilegj, me një zog grabitqar si Roberti, bir 
i një krimineli. Kriminelët si viktimat kriminelë. 
Sikur të jemi të endur prej të njëjtit stof, i gjithë 
njerëzimi është i endur nga po ai stof. Pa dallim. 
Kriminelët udhëheqin botën. Plaku është veç një 
krimb i vogël. Për hienat shkëlqen dielli gjithmonë. 
Tërë bota është një skenë qesharake false.

eMa: Ata të dy bënë dashuri.
hansi: Plaku me Martën.
rOBerti: Nuk e kam besuar asnjëherë.
eMa:  Me Robertin.



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

197

Marta: Dhe kur arritët në Gjermani?
hansi: Mos fol marrëzira. Qepe.
rOBerti: 11 korrik. Në fillim mësova gjuhën pastaj punova. 

Kam punuar gjithfarëlloj punësh pa ndërprerje.
Marta: E njëjta histori. Të gjithë njësoj.
rOBerti: Ne njihemi të dy apo jo? Diku, diku duhet të ketë 

qenë. Jam i sigurtë.
Marta: Në psikiatri. 
rOBerti: Në psikiatri. Mua më mbajtën pak. Isha në rregull 

thanë, krejt në rregull nga trutë, dhe më kthyen 
sërish në burg. 

Marta: Në psikiatri.
rOBerti: Babai i qe dënuar me 20 vjet burg, nëna i kishte 

vdekur. Ishte 18 vjeç, e bukur. 
Marta: Skizofrene.
rOBerti: Skizofreni thoshin mjekët. Babai i saj ma la amanet 

të kujdesesha. Nuk e takova më kurrë qysh kur 
dola prej andej. Kam tërë jetën që e kërkoj.

Marta: Nuk do ta njihje. 
rOBerti: Ishte e bukur, e hajthme, e turbulluar. Do ta 

njihja.
Marta: Dikur do të dilte nga psikiatria dhe do të mbyste 

foshnjën e saj. Një grua skizofrene që vret fëmijën 
nuk i bën askujt përshtypje. Dhe do të vazhdonte 
të vegjetonte. 

rOBerti: Mos fol ashtu, Marta. Ai ishte aksident, ndodhi, 
nuk ishte faji yt.

Marta: Dhe në Itali do të shiste veten.
rOBerti: Hesht.

Gjashtë

[Plaku qëndron i ulur vetëm në një stol aty ku më parë ndodheshin 
manekinët. Marta, Roberti, Hansi dhe Ema qëndrojnë përballë tij.] 
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Plaku: Le të themi që kujtesa nuk më ka lënë. 
të tjerët: Kjo dihej.
Plaku: Gjithçka do të kishte qenë krejt ndryshe. Më mirë. 

Jo. Mbase më keq akoma. Një jetë pa pandesë nuk 
ka vlerë.

hansi: Qen plak!
Plaku: Jam penduar për të gjitha. Por nuk kam të bëj as 

me Hansin, as me atë. [Martës] Të kam dashur!
rOBerti: Mblidhe veten, at.
të tjerët: At?
rOBerti: Ati ynë!
Plaku: Nuk të njoh.
rOBerti: Im atë i mbushur kokë e këmbë me dekorata lufte 

dhe persekutimi politik. 
të tjerët: Nuk e dinim.
Plaku: As unë.
rOBerti: Ende i ndiej hapat e tua. Kur i afroheshe nënës. 

[Plaku qëndron i qetë. Nuk flet.] 

rOBerti: Nuk më dhe kurrë një pëllëmbë. Një shkop 
bythëve, siç bënin baballarët e tjerë. Jo, ti nuk m’i 
hidhje sytë fare. Nuk ekzistoja për ty. As unë, 
as mamaja. Isha i vogël, qëndroja ulur mbushja 
kukullat, kukullat e tua. Manekinët janë të bukur, 
thoshe ti duke përqafuar manekinët e tu. Jo 
mua, as nënën. Nëna i qepte, unë i mbushja me 
kashtë, me kashtë trutë, sytë e tyre me kashtë. 
Babai zhdukej netëve dhe kthehej të nesërmen në 
mesditë. Tërë qilari ynë ishte mbushur deng me 
kukulla që ti ushtroheshe. Të shenjoje. 

[Marta,Hansi dhe Ema mbështeten pas murit me duar dhe këmbë të 
hapura. Roberti shkon te ata, u shkul flokët, u lëviz gjymtyrët si të 
ishin vërtet kukulla, i shtyn, qëllon me shkelma, derisa lodhet.]

rOBerti  [i pafuqishëm]: Kukullat dhe kafshët u ngjajnë 
fëmijëve. Fyte të holla të ngushta. Kafshët dhe 
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kukullat përfundojnë njësoj. Ata janë në krye. 
Sepse na shohin. Mbylluani sytë! Misioni duhet 
kryer. 

Plaku: Misioni duhej kryer.
Marta: Janë çastet e fundit. 
rOBerti: Pleqtë nuk janë si fëmijët. Është gabim të mendosh 

se pleqtë tanë u ngjajnëfëmijëve tanë. T’i pushkatosh 
të gjithë, pleqtë, t’i zhdukësh!

Plaku  [ngrihet nga vendi dhe shkon të përqafojë të birin]: Ishte 
detyrë, dhe detyra duhej kryer. 

rOBerti: Im atë, pushkatari më i mirë i komandës së 
pushkatimit. Im atë, një rambo. 

Plaku: Jam penduar. 
rOBerti: Krimineli mbetet kriminel mbetet përherë 

kriminel.
Plaku  [me zë të thyer]: Mora hak për tim atë. Sot shes 

trëndafila.
rOBerti: Ndërsa unë dhe nëna mbushnim kukullat e tua me 

kashtë. Por ata ta bënë mirë, shokët e tu. [Qesh me 
zë të lartë, me të keq.] Të vunë në lojë. 

eMa: Kjo është e padrejtë. Katër kundër njërit!
Marta: Njërës.
Plaku: Mos ma kujto këtë, të përgjërohem. [Ulet në gjunjë.] 

Nuk fola më me ta.
Marta: Ç’do bëhet me mua? Vazhdoj të rri me sytë 

mbyllur.
Plaku: Nuk duhet të flasësh. Ke vdekur.
Marta: Po gjyqi?
hansi: Gjyqi ishte krah i zgjatur i Sigurimit. 
Plaku: Krahë të zgjatur si sot, kudo.
rOBerti: Gruaja me sytë e lidhur me shall mbështetur 

pas murit të llangosur, me fëmijën tënd në bark. 
Ndërsa unë me nënën rrinim mbyllur në qilar dhe 
qepnim e mbushnim kukullat e tua të qitjes. 

Plaku: Shkova dhe u dorëzova vetë në komandë. Jam i 
paaftë për atdheun, u thashë. Përse, më pyeti 
koloneli. Sepse gishti im nuk do ta shkreh më 
armën, ia ktheva. Gishtrinjtë e mi kanë vdekur. Më 
quajtën dezertor. 
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rOBerti: Dhe të rrasën në birucë. Dhe çfarë u thoje atyre që 
pyesin: ç’ke bërë? Me siguri nuk i tregoje për të 
vrarët në gropën e gëlqeres pas Dajtit.

Plaku: Jo.
rOBerti: Sot të nderojnë se ke vuajtur në burg. Si ke pasur 

guxim dhe ke jetuar gjithë këto vite? 
Plaku: Jam penduar.
hansi: Njëherë rrëshqitur prej rruge, përherë në rrugë të 

gabuar.

 [Hansi,  Marta dhe Ema janë ulur ndërkohë mbi dysheme dhe luajnë 
me letra.] 

Plaku: Mjaft. Boll ju dëgjova. Mjaft. Kush jeni ju që guxoni 
të më gjykoni? E lehtë të qortosh një copë plak, po 
ju vetë kush jeni? Kush je ti? [I drejtohet të birit.] Një 
kriminel i vogël rrugëve të Europës. Si mendon se 
do kishe vepruar ti sot? 

hansi: Vërtet, si mendon ti?
rOBerti: Jo si ti.
Plaku: Më keq. 
hansi: Më keq. Ti nuk je më i mirë se yt atë. Je një egoist. 

Po të ishin gjithë njerëzit si ti sot, plaku do të vdiste 
në vend. Me vdekje. Infarkt.  

Plaku: Atëherë gjithçka do të kishte qenë ndryshe. Më 
mirë. Jo. Më keq thuaj. Çfarë do të ishte një jetë pa 
pendesë.

rOBerti: Qen plak!
Plaku: Jam penduar për të gjitha. Unë nuk e vrava atë. 

Ata e bënë. 
hansi: Ka të drejtë. Konteksti ishte i ndryshëm.
rOBerti: Konteksti është përherë i njëjtë. E gjitha është 

çështje interpretimi. Kontekstet duhen interpretuar 
përherë nga e para.

eMa  [Hansit]: Ich liebe dich!
hansi: Pusho!
Plaku  [Martës]: Ich liebe dich!
rOBerti: Pushoni. 
Plaku: Do të doja që arma ime të kish qenë bosh.
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rOBerti  [Qesh me zë të lartë, me të keq]: Shokët e tu ta punuan. 
Qëndronin atë natë pranë teje me pushkët zbrazur. 
Që ti të qëlloje. Dhe ti qëllove. Drejt e në zemër.

Plaku: Mos m’i kujto ata derra.
rOBerti: Janë akoma shokët e tu, derrat. Rrinë ulur në 

kuzhinën tënde dhe presin të kthehesh. [Kthehet 
befas nga Marta] Nuk ka të bëjë me ty. [Pastaj sërish 
i inatosur nga i ati.] Të përdorën ty për të larë 
ndërgjegjen e tyre.

Plaku: Po ia dolën të më heqin trutë.
hansi: Kujtesën.
rOBerti: Një proces i gjatë, kaluan dy dekada. Dhe ja ku ia 

dole. Shet trëndafila në rrugët e Bllokut, tamam aty 
ku komandanti ju shpërblente me dru. Ma shpife. 
Gjithë baballarët janë figura të shpifura!

Plaku  [i thyer më dysh mbi dysheme]: Ishte detyrë. Detyrat 
duhen kryer. Njerëzit e ndershëm i kryejnë 
detyrat dhe jeta i ndëshkon. Ç’di ti për mua që flet 
kështu?

rOBerti: Më bëre të qaj!
hansi: Njëherë dalë nga rruga e perëndisë, humbur 

rrugën përgjithmonë.
Marta: Përgjithmonë.
rOBerti: Por ti vazhdove, paprerë. Njësoj si kukullat e tua 

të mutit.
hansi [Ndërpret lojën]: Përse e shohim mutin, ndërsa 

shpëlajmë WC-në? Që të sigurohemi se ai ka ikur 
vërtet teposhtë. [Ema kuturis. Marta ngrihet dhe 
shkon afër plakut.]

rOBerti: Dhe e le tët bir në burg. Vetë dole si hero. Gjithmonë 
ke pasur fat. Fati u buzëqesh krimbave. Kjo është 
mrekullia e natyrës së padrejtë.

të tjerët: Mrekullia e padrejtë e natyrës.
Plaku: Fati është fat. Nuk mund t’i kundërvihesh. Atëherë 

u shemb muri në lindje. Kjo më ndihmoi.
të tjerët: Neve jo!
Plaku: Juve jo! [Plaku bie mbi dysheme dhe zvarritet drejt 

atyre që janë ulur dhe luajnë. Ata ngrihen nga vendi 
dhe largohen.] Në djall vafshi! [Plaset mbi dysheme. 
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Nuk lëviz.]
eMa:  Nuk bën mirë të flasësh kështu me një plak. 
hansi: Nuk bën mirë. Babai i Robertit.
rOBerti: Nuk është bash im atë.
hansi: As i imi.
eMa:  Sidoqoftë plaku po qan. 

[Ema dhe Marta i afrohen plakut. E shohin nga lart.]

eMa:  Mos qani, gjithçka do rregullohet. Nuk ju bëjmë 
fajtor.

Marta: Unë po. 
eMa:  Ti ke vdekur.

[Marta i jep një shuplakë Emës. Hansi shkon t’i ndajë. Ema i hidhet 
në qafë Hansit. Puthen. Marta përkulet mbi plakun. E puth. Roberti 
shpërndan trëndafila të kuq në skenë. Ema nis të qesh papushim. Me 
zë përherë e më të lartë. Të gjithë ia mbërthejnë sytë Emës që qesh. 
Muzikë e lartë.]

hansi  [Nxjerr një bllok nga xhepi dhe një laps]: Si quhej ai 
edhe një herë?

rOBerti: Demiurg.
hans: Ah, po. Sa vjeç?
rOBerti: Përse të duhet mosha? 
hansi: Spektatorët duan të jenë të informuar.
rOBerti: 72.
hansi: Plak.
rOBerti: Jo dhe aq.

[Hansi vështron plakun e shtrirë.] 

hansi: Arrite t’ia thuash?
rOBerti: Çfarë?
hansi: Që nuk ishe i biri.
rOBerti: Ia ka thënë ajo. [Tregon me kokë nga Marta që vazhdon 

të rri ulur pranë plakut.]

hansi: Imagjino sikur plaku dhe ajo...
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rOBerti: Hesht.
eMa: Ka vdekur?
hansi: Ngushëllime. 

[Heshtje]

rOBerti: Nuk e vrau njeri.
eMa: Kush e vrau?
hansi: Kush e vrau?
rOBerti: Kë?
hansi: Ai e vrau. [Tregon nga Roberti.]
rOBert: Ti.
eMa: Marta nuk po lëviz më. Marta nuk po lëviz më. 
hansi: Plaku e meritonte. Thua të kenë vdekur?
rOBerti: Vdekja nuk vjen vetëm.
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Don DeLillo (1936) është shkrimtar amerikan i cili me 
veprën e tij (prozë, dramë, ese) ka pikturuar në hol-
lësi portretin e jetës amerikane në fund të shekullit të 
kaluar dhe në fillim të shekullit të ri. Veprat e tij fla-

sin për luftërat nukleare, sportet, përzierjen e gjuhëve, perfor-
mancat artistike, Luftën e Ftohtë, epokën dixhitale, terrorizmin 
etj. Romani i parë, Amerikana, nuk tërhoqi vëmendjen e publikut. 
Mandej shkroi komedinë e zezë, Fund i zonës, si dhe satirën e rock 
and roll-it, Great Jones Street. Vepra të tjera të tij janë: Lojtarët, Qeni 
vrapues, Emrat, Zhurma e bardhë, Mao II, Bota e krimit, Artisti trupor, 
Kozmopolis, Njeriu që bie, Pika e fundit, Fjala për borën etj. Në ve-
prën e tij kanë ndikuar ekspresionistët abstraktë, filmat jo ameri-
kanë dhe muzika jazz. Është shpërblyer me shumë çmime letrare 
dhe konsiderohet një ndër postmodernistët më të mirë amerikanë. 

Don Delillo
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interVistë e 
    DOn DelillOs

Mes ParanOjës Dhe PrOFeCisë
(marrë nga revista amerikane, Guernica, 2007)

Në shtator 2001, disa ditë pas sulmit ndaj Kullave Binjake, 
prozatori Don DeLillo shkonte në Ground Zero. Qytetarëve 
nuk u lejohej të zbrisnin në Manhattan pa leje banimi; DeLillo 
depërtoi pas barrikadës me botuesin e tij, i cili jetonte në pjesën 
e poshtme të qytetit. “Ishte një pamje gri, pothuajse e zbrazët”, 
thotë DeLillo. “Disa njerëz endeshin si të përçartë. Pirgje thasësh 
nga më të ndryshmit ndodheshin në trotuar. Një plak mundohej ta 
bindte policin të hynte në dyqanin e tij. Më dukej si një qytet i vjetër, 
që sapo kishte dalë nga rrethimi. Shumica e njerëve që takova flisnin 
vazhdimisht me telefona celularë, duke përshkruar skenat”. 

DeLillo fillimisht udhëtoi drejt Ground Zero me ide të 
mjegullta për të shkruar një ese për sulmin. (Eseja u botua në 
Harper’s, në dhjetor 2001.) “Por unë mendoja si prozator”, thotë 
ai. “Më duhej t’i shihja gjërat, të ndjeja erën e vërtetë të tyre. Doja të 
filloja nga niveli i rrugës”. DeLillo është 70 vjeçar, me një trup të 
dobët dhe syze. Moskujdesi i tij në të shprehur, kur është duke 
dhënë intervistë, e tregon më të rëndë, thuajse është farë kleriku 
nga ndonjë urdhër asketik i fshehtë. Këtë mëngjes, është ulur 
në librarinë e zyrave të botuesit të tij në qendër të Manhattanit, i 
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veshur me këmishë gri mbi të cilën ka vënë kravatën jeshile. Ai 
flet qetë, me aksent të Bronx-it që gjithmonë të lë përshtypjen 
se është thuthuq . 

Me romanin e katërmbëdhjetë, Njeriu që bie (Falling Man), 
i publikuar në maj, DeLillo ka zgjuar interesimin për ngjarjen 
e 11 shtatorit dhe pasojat e saj. Libri fillon me një bankier 
investimesh, që ka të veshur rroba hiri dhe mban një valixhe 
të vogël në dorë, duke ikur nga kullat e djegura. Njeriu nuk 
ndalet derisa ta arrijë apartamentin e gruas (nga e cila është 
divorcuar) dhe fëmijës së tij. Pauzat e librit ndjekin efektet 
e sulmit mbi pajtimin e brishtë të familjes, me interlude që i 
referohen konkursit të duelit në poker që mbahet në Las Vegas 
(DeLillo dikur e ka luajtur këtë lojë), me një diler gjerman majtist 
me të kaluar të errët, dhe me indoktrinimin e një rrëmbyesi 
saudit të avionave. Po ashtu ndiqet edhe shfaqja nga artisti 
i quajtur Njeriu që bie (Falling Man), i cili plandoset nga njëra 
kullë binjake, duke imituar fotografinë e famshme të njeriut që 
kaloi mbi kullat binjake. 

Siç kanë shkruar shumë kritikë, fakti që DeLillo ka marrë 
mundimin të shkruajë për një roman pë “9/11” nuk është për 
t’u çuditur. Ai ka qenë duke shkruar romanin 9/11 qe tridhjetë 
vjet. Terroristët janë paraqitur rregullisht në librat e tij që nga 
Lojtarët (Players, 1977), një portretizim satirik i një çifti të ri 
ekspertësh. (Burri përzihet me një grup terroristësh që thurin 
plane për ta hedhur në erë Repartin e Këmbimeve të New York-
ut, ku ai punon; gruaja, ndërkaq, është punësuar nga firma e 
quajtur “Grief Management Council”, i cili mbështetet në “The 
World Trade Center”. Në një çast, derisa janë duke drekuar 
në një ndenjë, gruaja e ngul vëhtrimin në kullat binjake, fqinji 
rastësisht shkruan, “Ky plan duket sikur do ta godasë”). Tjera 
tema të preferuara të DeLillo-s janë: teoria e konspiracionit, 
kulti i dhunës, fanatizmi fetar, kataklizmat, terrori i turmave, 
historitë sekrete, njerëzit e vetmuar në dhoma të vogla duke 
thurur intriga të akteve dramatike të dhunës, - të gjitha këto e 
bëjnë të pashmangshëm Njeriun që bie. Fjala “paranojak” ishte 
fjala e duhur, e cila në recensionet e para të veprës së tij, është 
zëvendësuar nga fjala “profetik”. (Ai ka thënë: “Ajo çka përpiqem 
të bëj unë është të kuptoj rrjedhat që po shkatërrojnë kulturën përreth. 
Kjo është ajo paranoja që vjen nga romanet e mia të hershme”.) 
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Mark Binelli: Duket se të shkuarit për 11 shtatorin ka 
qenë tmerr i jashtëzakonshëm. Ju keni shkruar për ngjarje të 
ngjashme edhe në novelat paraprake, si për retë toksike që 
shtrihen mbi qytet në Zhurma e bardhë (White Noise), por sigurisht 
aty keni përgjithësuar me një dozë ironie dhe distance.  

Don Delillo: Kjo ka qenë tepër e vështirë. Dhe fakti që 
unë vendosa të shkoja në vendin e ngjarjes nuk e bën atë më të 
lehtë. Unë nuk di të shkruaj roman në të cilin sulmet ndodhin 
mbi shpatullat e personazheve dhe godasin disa jetë në një 
lloj distance. Unë dua të jem në kulla dhe në aeroplane. Unë 
asnjëherë nuk kam menduar për sulmet në aspektin fiksional, 
për të paktën tre vjet. Unë kam qenë duke punuar në Cosmopolis 
më 11 shtator, dhe jam ndalur si i vdekur pak kohë, mandej 
vendosa që të punoja një ese. Më vonë, pasi kam mbaruar 
Cosmopolisin, unë kisha ndërmend të shkruaja për disa muaj një 
tjetër roman, kur nisa të mendoja për atë që do të bëhej Njeriu që 
bie. Ky roman lindi nga një imazh: një njeri me një kostum dhe 
kravatë, duke mbajtur në dorë një valixhe të vogël, ecën nëpër 
një stuhi tymi dhe hiri. Kjo ishte e gjitha. Pas disa ditësh, kjo më 
ka ndodhur mua me valixhen, e cila s’kishte qenë e tij. Dhe kjo 
ma krijoi zinxhirin e e mendimit dhe ma imponoi vendosjen e 
fjalëve në letër.  

Mark Binelli: Ky imazh erdhi nga asgjëja, apo nga ndonjë 
fotografi, ose nga tregimet e njerëzve që njihje? 

Don Delillo: Imazhi m’u fanit. Shpesh ndodh që unë të 
filloj një roman me vetëm një imazh, një ndjenjë të paqartë të 
njerëzve në hapësirë tredimensionale. 

Mark Binelli: Cili prej romaneve tua të tjerë ka filluar në 
këtë mënyrë? 

Don Delillo: Po, sigurisht Trupi i artistit. Kam imagjinuar 
njerëzit në mëngjes, njerëzit të cilët e njohin njëri-tjetrin mirë, 
ndoshta një burrë dhe një grua, duke folur fjali të papërfunduara, 
duke hungëritur, duke u kollitur, siç bëjnë zakonisht njerëzit 
gjatë asaj pjese të ditës. Dhe unë i çuditur nga kjo, mendoj si të 
ulem dhe t’i shkruaj këto dialogë, ku njëri person nuk mund të 
presë ta dëgjojë tjetrin. Kjo është e gjitha që kisha. Dhe kështu 
fillova të shkruaja. 

Mark Binelli: Një nga personazhet në Njeriu që bie, 
Hammad, është një nga rrëmbyesit 9 / 11. A keni marrë 
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ndonjëherë në konsideratë gjithë shkrimin e librit nga 
perspektiva e tij? Ju keni  shkruar aq shumë për terrorizmin në 
të kaluarën. 

Don Delillo: Unë nuk dua të shkruaj një roman për 
spastrime politike. Kur flas për terroristët, flas për evolucionin 
e një individi që kalon nga jeta e tërhequr në një jetë thellëisht 
të angazhuar për të kryer terror. Unë kështu veproj. Nuk e 
kisha planifikuar këtë paraprakisht. Unë  ulem dhe shkruaj 
dhe e lë karakterin të piqet derisa ta arrijë kulminacionin. Me 
Hammadin jam munduar të kuptoj se si një njeri laik e gjen 
veten të kapërthur në religjion, duke u ndikuar nga pushteti 
që kanë burrat tjerë mbi të. Kjo është forca që e drejton atë. 
Në fund të fundit, kjo nuk është fe, nuk është politikë dhe 
nuk është histori. Kjo është një lloj lidhje gjaku me burra 
të tjerë. Dhe pushteti i komplotit, i cili bën që njerëzit të 
veprojnë pa kurrfarë ndjenje për viktimat e pafajshme.  
Mark Binelli: Ju shkruani shpesh për këtë lloj asketizmi të vetë-
imponuar. Në Njeriu që bie është një skenë e madhe në të cilën 
disa njerëz të përfshirë në një lojë poker, fillojnë të vendosin 
kufizime absurde për atë që ata mund dhe nuk mund të bëjnë, 
që përfundon deri te pasqyrimi i disa rregullave të vendosura 
nga udhëheqësit e terroristëve.  

Don Delillo: Kjo është e vërtetë. Edhe pse skenën poker 
e kam shkruar kryesisht sepse mendoja se ishte argëtuese. 
Nuk jam i sigurt se kam një shpjegim të qartë për asketizmin 
e personazhit tim në përgjithësi. Ka shumë shembuj të tillë 
nëpër romane, duke përfshirë “Great Jones Street”, ku një yll 
i rockut braktis karrierën e tij dhe jeton në një dhomë të errët 
diku në Manhattan të ulët. Ndoshta unë kam një gjen asketik 
për të cilin nuk jam plotësisht i vetëdijshëm, përveç shfaqjes në 
fiksionin tim. 

Mark Binelli: Ju personalisht nuk keni mall për aso lloj 
limitesh? 

Don Delillo: Unë nuk jam shumë i shoqërueshëm dhe 
nuk brengosem nëse e kaloj kohën në vetmi. 

Mark Binelli: Në një numër të librave tuaja të mëhershëm, 
pesronazhet tuaja kanë shprehur edhe ndjenjat ambivalente 
mbi idenë e terrorizmit. Në fillim të romanit Lojtarët, ju 
përshkruani magjinë “e dhunës revolucionare dhe dëshirën e 
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madhe të shpirtrave të indoktrinuar”. Dhe në Mao II, një nga 
personazhet u thotë terroristëve: “Është e vështirë, kur ata 
vrasin dhe masakrojnë, sepse ju i shihni ata me ndershmëri si të 
ishin të vetmit heronj të mundshëm të kohës sonë…mënyra se 
si ata jetojnë në hije, ua ngjallë dëshirën të jetojnë me vdekjen”. 
Pas asaj që ndodhi më 11 shtator, a kanë ndryshuar mendimet 
tuaja në lidhje me terrorizmin?

Don Delillo: Jo. Unë synoj të shkruaj përmes vetëdijes së 
personazhit, dhe njerëz të ndryshëm në librat e mi kanë ndjenja 
të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Një nga personazhet në 
Njeriu që bie, Martin, e bën një përpjekje të madhe për të kuptuar 
ankesat kundër zemrës narcistike të Perëndimit. Personazhi 
me të cilin ai diskuton, Nina, nuk pajtohet me këtë teori, por 
kur sulmet ndodhin, ndodh diçka tjetër, që është një zemërim 
i tmerrshëm. 

Mark Binelli: A keni më përgjigje të ngjashme pas 
sulmeve që ndodhën? 

Don Delillo: Jo, unë nuk luftoj. Unë e di se ajo çfarë 
ndodhi m’u kundërvu plotësisht për këtë arsye.  

Mark Binelli: Cilat ishin ndjenjat tuaja për disa nga 
grupet më ekstreme radikale në vitet gjashtëdhjetë, si Weather 
Underground? Dikush në Njeriu që bie, duke iu referuar një 
karakteri që mund të ketë një të kaluar radikale të dhunshme, 
thotë: “Ndoshta ai ishte një terrorist, por ai ishte një nga qafirët tanë, 
perëndimor, i bardhë.”  

Don Delillo: Grupet si Weather Underground nuk ishin 
të jashtëm. Ato nuk ishin të tjerë, siç janë parë prej nesh 
në Perëndim terroristë islamikë. Kjo duket se ka bërë që 
burrat e gratë e tilla të rifuten në shoqëri dhe të vazhdojnë 
të jenë të admiruar. Unë nuk mendoj se ky rast do t’u 
jepej terroristëve me ngjyrë tjetër apo me gjuhë të tjera.  
Unë kam marshuar dhe protestuar kundër luftës në Vietnam, 
së bashku me shumë të tjerë. Por kurrë nuk i kam kuptuar 
bombat që u vendosën në laboratorë dhe zyra.

Mark Binelli: Unë mendoj se një nga ish-Weathermenët 
fitoi një grumbull parash në Jeopardy. 

Don Delillo: Ashtu? Unë nuk isha i vetëdijshëm për këtë. 
E pra sigurisht ka pasur edhe filma dokumentarë në lidhje me 
terroristët amerikanë, dhe në shumicën e rasteve unë e di, ata 
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mbajnë një sasi të caktuar respekti dhe admirimi. 
Mark Binelli: Cilat ishin ndjenjat tuaja rreth atyre llojeve 

të akteve të dhunshme radikale në atë kohë?  
Don Delillo: Me këtë lloj të radikalizimit, në njërën anë, 

u kuptuan rrënjët e tij. Në anën tjetër, kishte shumë çmenduri 
dhe pengesa në jetesën e asaj kohe. 

Mark Binelli: Si jeni ndjerë gjatë kontrakulturës së viteve 
’60? 

Don Delillo: Paj, unë kurrë nuk kam qenë as pro-kulturë, 
as kontra-kulturë. Unë isha në mes. Është goxha e vështirë për 
t’u përshkruar, në fakt. Kam jetuar në një mënyrë minimaliste. 
Telefoni vinte çdo muaj 4,30 dollarë. Paguaja rregullisht një 
qira prej gjashtëdhjetë dollarësh në muaj. Dhe mundohesha të 
bëhesha shkrimtar. Pra, në një kuptim, unë isha duke injoruar 
ligjet e kohës. Romani im i parë nuk përmban asgjë nga kjo. 

Mark Binelli: A ishte kjo mënyrë jetese ngaqë jetonit i 
vetmuar, apo ngaqë ishit të varfër, duke luftuar për t’u bërë 
shkrimtar? 

Don Delillo: Më shumë e dyta se e para. Por fakti se 
një karakter në romanin tim të dytë përfundon në shkretëtirë 
të Texas-it dhe një karakter në romanin tim të tretë bëhet 
një i vetmuar në një dhomë diku, jua zbulon gjendjen time 
shpirtërore të atëhershme. 

Mark Binelli: Njerëzit kanë spekuluar se Bucky, yll rocku 
i Great Jones Street, është i bazuar në Bob Dylanin, i cili është 
gjithashtu i tërhequr nga bota.  

Don Delillo: Jo, jo. Unë e di që njerëzit gjithmonë flasin 
kështu për personazhet e të gjitha romaneve. Por nuk besoj që 
Dylani dhe Bucky kanë diçka të përbashkët. 

Mark Binelli: A ka qenë zbavitëse t’i shkruani këngët për 
këtë libër? 

Don Delillo: Sigurisht. Por ky është një nga librat që e 
dua fort, prandaj doja të ishte ndryshe. Ky është më i rëndë, po 
edhe më zbavitës. 

Mark Binelli: A keni provuar ndonjëherë të shkruani 
këngë jashtë fiksionit? 

Don Delillo: Kurrë. Unë jam shumë jomuzikal. Unë 
nuk mund ta kapi vijën melodike. Unë kurrë nuk do të jem në 
gjendje të luaj një instrument. 
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Mark Binelli: A keni dëgjuar muzikë kur shkruanit? 
Don Delillo: Jo. Unë dëgjoj muzikë kur jam duke ushtruar-

xhaz, rok herë pas here, herë pas here qawwali (muzikë lutjeje e 
Pakistanit). Por kryesisht xhaz. Muzika që më pëlqen më fort është 
ajo e viteve gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë. Unë ende dëgjoj të 
njëjtën muzikë xhaz që e dëgjoja kur isha tetëmbëdhjetë vjeç, dhe 
vazhdoj t’i admiroj shumë Coltrane-n dhe Monk e Miles Davis. Ky 
ishte zbulimi i madh që kam bërë kur isha i ri, dhe unë jam ende 
duke zbuluar atë. Sot janë kalitur në gur (rock) të gjithë ata njerëz 
që e bënë revolucionin e rockut. Më duhet të shkoj në Fillmore East 
dhe të shoh Jefferson Airplane e Jimi Hendrix, Frank Zappa and 
Joni Mitchell. Sha Na Na. 

E dija se nuk kisha shkruar ndonjë hit. 
Mark Binelli: Cilët shkrimtarë kanë ndikuar më shumë tek 

ju?  
Don Delillo: E pra, ju e dini, askush nuk e lidh emrin tim 

me Norman Mailer, por në njëfarë mënyre, Mailer pati një ndikim 
të madh, sepse ai ishte në qendër të kulturës dhe unë kam qenë në 
anën e kundërt. Unë kam admiruar shkrimet dhe mendimet e tij, si 
dhe faktin se ai ishte një shkrimtar i cili ishte mjaft i dukshëm. Vepra 
e tij Reklama Mailer ka qenë dhe mbetet një vepër tejet interesante. 
Para tij, mund të radhis Joyce-n, Faulknerin, Hemingwayn, Flannery 
O’Connorin dhe disa shkrimtarë të tjerë. 

Mark Binelli: Po Pynchoni? 
Don Delillo: Unë e kam respektuar gjithmonë atë. Ai e vuri 

fiksionin amerikan në një tjetër rrugë, e cila  podhoi vlera në vijim. 
Mark Binelli: Në çfarë mënyre? 
Don Delillo: Po, megjithëse më duket që e kam thënë edhe 

më parë, unë mendoj se ishte sikur Hemingway të kishet vdekur 
një ditë dhe Pynchon u lind tjetrën. Dhe fiksioni ndryshoi në atë 
mënyrë, befas, nga realizmi i pastër për diçka shumë më kozmike.

Mark Binelli: Kujtoj se te Njeriu që bie, emri i Bin Ladenit 
është si “Bill Lawton” për fëmijët, që e bën atë tingull shumë të 
zakonshëm, dhe gjithashtu sesi disa njerëz i shohin Kullat Binjake 
si du shishe në kuzhinë. A ishte ky një vendim i ndërgjegjshëm, 
duke marrë një ngjarje që ishte aq e madhe për kaq shumë njerëz? 

Don Delillo: Absolutisht. Unë isha duke menduar mbi 
ndikimin e historisë në detajet më të vogla të jetës së zakonshme, 
dhe unë kam kërkuar për të parë nëse mund të ndjekim jetën e 
brendshme të një individi, ditë pas dite dhe mendim pas mendimi. 
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Unë kërkoja vetë sa për të marrë karaktere të qarta dhe, me 
kalimin e kohës, të krijoja bilancin, ritmin, përsëritjen. Kjo është 
ajo që më gëzonte. 

Mark Binelli: Ka qenë një ese në New York Times nja dy 
vjet më parë nga shkrimtari Kunkel Beniamin për terroristët 
dhe romanet, dhe ai ju ka përmendur juve si shembull parësor. 
Ja një citat nga Mao II: “Çka fitojnë terroristët, e humbin novelistët. 
Shkalla në të cilën ata ndikojnë ndërgjegjen e masës është më e madhe 
se e jona [shkrimtarëve]. Rreziku që ata përfaqësojnë është i barabartë 
me dështimin tonë për të qenë të rrezikshëm”. Më duket se Kunkel 
mori idenë tuaj dhe e modikfikoi në thelb, duke argumentuar 
se shkrimtarët duhet të ndjehen më pak të rëndësishëm në 
epokën e terrorizmit. 

Don Delillo: Unë nuk di për këtë. Personi në roman që 
e bën këtë deklaratë nuk është romancier. Ai është një drejtor 
marketingu për një grup terrorist. 

Mark Binelli: Dhe çfarë mund të na thoni në lidhje me 
idenë se novelistët duan të jenë të rrezikshëm? 

Don Delillo: Unë e kam ndjerë gjithmonë se subjekti im 
ishte duke jetuar në kohë të rrezikshme.

Nga anglishtja: a. a.
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Billy Childish (1959) është piktor, 
poet, fotograf, këngëtar, kitarist 
dhe regjisor anglez. Njihet si au-
tor prodhimtar dhe eksplicit, i 

cili ka shkruar në detaje për dashurinë e 
tij të jetës dhe për abuzimet seksuale që i 
janë bërë në fëmijëri, sidomos në veprat e 
hershme: Faji im, (1996) dhe Fletoret e rinisë 
cullake (1997). Ka mbi dyzet disqe muz-
ikore dhe rreth 100 vepra letrare. Është 
konsideruar baba i rimodernizmit dhe 
pasqyrim i emocioneve të lira. Bashkë me 
Charles Thomson-in më 1999 ka themeluar 
lëvizjen stakiste të artit, nga e cila është 
larguar më 2001. Studiuesi i veprës së tij, 
Neal Brown, e ka konsideruar Childish-in 
si “një nga figurat më të shquara dhe më 
të keqkuptuara në skenën e artit anglez”. 

Charles Thomson (1953) është 
piktor, poet dhe fotograf anglez. 
Nga viti 1979 deri më 1999 ka 
qenë në grindje të vazhdueshme 

me Billy Childish-in, i cili këtë grindje ver-
bale e ka cilësuar si një luftë njëzet vjeçare 
mes tyre, derisa, më në fund, dy “armiqtë” 
kanë themeluar lëvizjen stakiste dhe kanë 
shkruar manifeste për artin. Në vitin 2001 
ka qenë në lidhje dashurie dy muaj me të 
dashurën e Childish-it, Stella Vine, e cila një 
natë pas martese i ka kërkuar divorcin. Ve-
pra e tij më e famshme është piktura Strip 
Club. Bashkë me Childish-in, është autor i 
disa manifesteve stakiste, mes të cilëve është 
edhe manifesti i vitit 2000, Rimodernizmi.   

Billy Childish 

Charles 
thomson 
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Grupi i Parë i artit rimodernist

(themeluar më 1999)

riMODernizMi
‘drejt një spiritualiteti të ri në art’

Gjatë rrjedhës së shekullit të 20 Modernizmi dalëngadalë e 
humbi rrugën e vet, derisa u përmbys në gropën e dokrrave 
postmoderne. në këtë kohë të përshtatshme, stakistët,* që 
mbahen si Grup i Parë i artit rimodernist, shpallin lindjen 
e rimodernizmit. 

* Stakizmi (Stuckism) është lëvizje internacionale e artit, e themeluar në 
vitin 1999 nga Billy Childish dhe Charles Thomson për të përkrahur pikturën figu-
rative në opozicion me artin konceptual. Në fillim ekzistonte vetëm një grup stak-
istësh prej trembëdhjetë artistësh anglezë, ndërsa në vitin 2010 numërohen gjithsej 
209 grupe në 48 shtete. Emri Stakizëm është shpikur në janarin e vitit 1999 nga 
Charles Thomson si përgjigje ndaj poezisë që ia kishte recituar kohë më parë Billy 
Childish, i cili aty fliste për ish të dashurën e vet, Tracey Emin, e cila i kishte thënë 
atij se ai ia kishte neveritur (Stuck! Stuck! Stuck!) artin, poezinë dhe muzikën.  Në 
gusht të po atij viti, Childish e Thomson shkruan manifestin The Stuckists, në të 
cilin pikturën e shihnin si medium për të komunikuar dhe për të shprehur emo-
cione, si dhe i kundëviheshin artit konceptual dhe postmodernizmit. Motoja e këtij 
manifesti ishte: “Artistët që nuk dinë të pikturojnë nuk janë artistë”. Manifesti i dytë 
ishte Letër e hapur Sir Nicholas Serota-s, që ishte një përgjigje e shkurtër e pranuar 
prej Sarota-s: “Faleminderit për letrën tuaj të datës 6 mars. Mos u çuditni kur të 
shihni që nuk kam asnjë koment për të bërë në letrën tuaj, apo në manifestin tuaj të 
Rimodernizmit”. Në manifestin e tretë, Rimodernizmi (2000), stakistët deklaruan se 
janë të vendosur për ta zëvendësuar Postmodernizmin me Rimodernizëm, periudhë 
kjo e rilindjes së vlerës spirituale (si opozicion ndaj religjiozes) në art, kulturë dhe 
shoqëri.  

TRAKTAT
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1. rimodernizmi merr parimet origjinale të modernizmit 
dhe i zhvendos ato,  duke theksuar vizionin në krahasim me 
formalizmin. 

2. rimodernizmi është më shumë përfshirës sesa veçues 
dhe mirëpret artistët që përpiqen ta njohin vetveten dhe ta 
gjejnë vetveten nëpërmjet procesit të artit që përpiqet të lidhë 
dhe të përfshijë, në vend se të armiqësojë dhe të përjashtojë. 
Rimodernizmi e përkrahë vizionin shpirtëror të themeluesve 
të modernizmit dhe respekton integritetin dhe guximin duke 
përshkruar trazirat shpirtërore të njeriut nëpërmjet një arti të 
ri që nuk i nënshtrohet një dogme fetare a politike dhe i cili 
kërkon t’i japë zë një game të shpirtit njerëzor. 

3. rimodernizmi demanton dhe zëvendëson Postmodernizmin 
për shkak të dështimit të këtij të fundit për të dhënë përgjigje 
ose adresë për çështje të rëndësishme të ekzistencës së qenies 
njerëzore.

4. rimodernizmi mishëron thellësi shpirtërore dhe kuptim, 
si dhe e sjell në fund kohën e materializmit shkencor, të 
nihilizmit dhe të bankrotimit shpirtëror. 

5. ne nuk kemi nevojë për më shumë shurdhëri, monotoni, 
shkatërrime kuturu të konventave. Ajo çka na duhet nuk është 
e reja, por e përjetshmja. Ne kemi nevojë për një art që integron 
trupin dhe shpirtin dhe njeh parimet themelore të qëndrueshme 
të cilat kanë kërkuar dituri dhe brendësi në të gjithë historinë e 
njerëzimit. Ky është funksioni i duhur i traditës. 

6. Modernizmi kurrë nuk e ka përmbushur potencialin e vet. 
Është absurde të ketë “post” një gjë që madje as nuk ka “qenë” 
paraprakisht. Rimodernizmi është rilindje e artit shpirtëror. 

7. spiritualiteti është udhëtim i shpirtit në tokë. Parimi i 
tij i parë është një deklarim i synimit për t’u përballur me të 
vërtetën. E vërteta është ajo që është, pavarësisht nga ajo që ne 
duam që ajo të jetë. Të qenit artist spiritual nënkupton trajtimin 
e pakompromis të parashikimeve tona, të mira dhe të këqija, 
tërheqëse dhe groteske, forcave tona ashtu si edhe iluzioneve 
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tona, me qëllim që të njohim vetveten, marrëdhëniet tona të 
vërteta me të tjerët dhe lidhjen tonë me hyjnoren. 

8. arti spiritual nuk është përrallisje. Ai ka të bëjë me ruajtjen 
e cilësive të jetës. Ai ka të bëjë me trajtimin e hijes dhe me 
shoqërimin me qentë e egër. Spiritualiteti është vetëdija se çdo 
gjë në jetë është për një qëllim më të lartë.

9. arti spiritual nuk është religjion. Spiritualiteti është dëshira 
e njerëzimit për ta kuptuar vetveten. Ai gjen simbologjitë e veta 
përmes qartësisë dhe integritetit të artistëve të vetë. 

10. krijimi i artit të vërtetë është dëshirë e njeriut për të 
komunikuar me veten, me miqtë dhe me zotin. Arti që 
dështon të adresojë këto çështje nuk është art.

11. Duhet të theksohet se teknika është e diktuar dhe vetëm 
nevojitet të nxirret ajo që është në përputhje me vizionin e 
artistit. 

12. Detyrë e rimodernizmit është që ta sjellë zotin prapë në 
art, por jo ashtu siç ka qenë zoti dikur. Rimodernizmi nuk 
është religjion, por qëllimi kryesor i tij është që ta ringjallë 
entuziazmin (nga greqishtja, en theos do të thotë t’i përkasësh 
Zotit). 

13. arti i vërtetë është manifestim i dukshëm, dëshmi dhe 
udhëheqës i udhëtimit të shpirtit. Arti spiritual nuk do të 
thotë ta pikturosh Shën Marinë ose Budën. Arti spiritual është 
pikturim i gjërave që prekin shpirtin e artistit. Arti spiritual 
shpesh nuk duket shumë shpirtëror, ai duket si çdo gjë tjetër, 
sepse shpirtërorja përfshin çdo gjë. 

14. Pse kemi nevojë për një spiritualitet të ri në art? Për shkak 
se lidhja në mënyrën e saj më kuptimplote është ajo që i bën 
njerëzit të lumtur. Të qenit i kuptueshëm dhe të kuptuarit e 
njëri-tjetrit e bën jetën më të kënaqshme dhe të jetuarit më të 
vlefshëm. 
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Përmbledhje 

Tashmë po shihet mjaft qartë nga të gjithë që një dispozicion 
mendor i pakulturuar si ky që është vënë përpara, me shumë 
seriozitet, si art i elitës në pushtet, provon se një zhvillim në 
dukje racional ka shkuar shtrembër. Parimet mbi të cilat është 
bazuar Modernizmi janë të shëndosha, por konkluzionet që 
tani janë arritur prej tij janë të pavend. Ne i drejtohemi  kësaj 
mungese të kuptimit, në mënyrë që të mund të arrihet një art 
koherent dhe që ky mosbalancim të rregullohet. Le të mos ketë 
asnjë dyshim që do të ketë një rilindje shpirtërore në art, sepse 
nuk ka rrugë tjetër për artin. Mandati i Stakizmit është që të 
nisë që tani rilindjen shpirtërore. 

Hartues: Billy Childish e Charles Thomson 

Nga anglishtja: a. apolloni   
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një iMazh i aFrikës: raCizMi në 
rOManin “zeMra e errësirës” të 

kOnraDit

Një ditë vjeshte të vitit 1971, po ecja nga Departamenti i 
Anglishtes të Universitetit të Massachusetts-it deri te parkingu. 
Ishte mëngjes i bukur vjeshtor, i tillë që krijonte afërsi mes 
kalimtarëve. Të rinjtë e shpejtë nguteshin në të gjitha drejtimet, 
shumë nga ta dukeshin fillestarë, të mbushur entuziazëm. 
Një plak që ecte në drejtim timin tha se sa shumë të rinj po 
vinin këtyre ditëve. Ia miratova fjalët. Pastaj më pyeti mos 
isha edhe unë student. I thashë jo, isha mësues. Për çfarë lënde 
jepja mësim? Letërsi afrikane. Është interesante, e lëshoi fjalën 
ai, ngase e njihte njërin që jepte mësim për të njëjtën gjë, apo 

Chinua Achebe (1930) është poet, 
prozator, kritik dhe profesor 
nigerian, i cili shkruan në an-
glisht. Njihet sidomos për ro-

manin Gjërat thërmohen (1958), i cili është 
libri më i lexuar në letërsinë moderne afri-
kane. Vepra të tjera të tij janë: Martesa është 
punë private (1952), Rruga e njeriut të vdekur 
(1953), Nuk ka më lehtë (1960), Shigjeta e Zo-
tit (1964), Njeriu i popullit (1966), Daullja 
(1978), Shpresa dhe pengesa (1988), Afrika 
tjetër (1998), Nënë e bir refugjatë etj. Në vitin 
1975, Achebe publikoi esenë Imazhi i Afrikës: 
Racizmi në “Zemrën e errësirës” të Conradit, e 
cila ngjalli polemika për shkak të kritikave 
që autori kishte ndaj Joseph Conradit. 

Chinua 
achebe 
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mbase për historinë afrikane në një Kolegj Komuniteti jo fort 
larg nga këtu. Kjo gjë gjithmonë e kishte befasuar, sepse ai 
kurrë nuk kishte menduar se Afrika kishte gjëra të këtilla. Gjatë 
kësaj kohe unë po ecja më shpejt. “Oh, mirë pra”, e dëgjova pas 
shpinës: “Mendoj që duhet të vij në kursin tuaj të mësoj për 
këto”. Disa javë më vonë pranova dy letra prekëse nga fëmijët e 
shkollës së mesme në Yonkers, New York, të cilët- falë mësuesit 
të tyre- vetëm sa kishin lexuar “Things Fall Apart” (“Gjërat 
thërrmohen”, roman i Achebes, i shkruar më 1958 në anglisht, 
shën. i pëkthyesit). Njëri nga ta ishte posaçërisht i lumtur që 
kishte mësuar për zakonet dhe besëtytnitë e një fisi afrikan. 

Propozoj të nisem nga këso ndodhish të rëndomta sesa 
nga konkluzione të rënda, të cilat në shikim të parë duken disi 
jashtë proporcionit. Por, shpresoj, vetëm në shikim të parë.

I riu nga Yonker, New York, mbase pjesërisht falë 
moshës, por gjithashtu besoj edhe nga arsye më të thella dhe 
më serioze, është qartë i pavetëdijshëm se jeta e të afërmve të 
tij në Yonkers, New York, është përplot e mbushur me tradita 
të çuditshme dhe besëtytni dhe, sikur çdonjëri në kulturën e tij, 
imagjinon se ai duhet të udhëtojë për në Afrikë për t’i parë ato 
gjëra.

Personi tjetër nuk mund të justifikohet duke u mbështetur 
në moshën e tij. Injoranca mund të jetë arsyeja; por, prapë 
besoj që diçka më e madhe sesa mungesa e informacionit është 
në pyetje. Çka lidhur me historianin erudit dhe profesorin e 
Oxfordit, Hugh Trevor Roper, i cili kishte deklaruar se historia 
afrikane nuk ekziston?

Nëse është diçka më shumë sesa jopërvoja e një rioshi apo 
mungesa e diturisë së një të moshuari, atëherë çka është? Thjesht 
është dëshira- dikush mund të thotë nevoja- në psikologjinë 
perëndimore për ta vënë Afrikën si antagonist të Evropës, si 
vend i gjërave negative, e largët dhe e turbullt, në krahasim me 
të cilën hiri shpirtëror i Evropës do të manifestohet.

Kjo nevojë nuk është e re; gjë që do të duhej të na lironte 
nga përgjegjësia e konsiderueshme dhe mbase të na bënte më 
të vullnetshëm të shikojmë në këtë fenomen pa pasione. Nuk 
e kam as dëshirën as kompetencën të marr përsipër detyrën 
me mjetet e shkencave sociale dhe biologjike, por, më thjesht, 
në mënyrën si përgjigjet një romancier lidhur me një libër të 
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famshëm të prozës evropiane: “Zemra e errësirës” të Jozef 
Konradit, e cila më mirë se çdo vepër tjetër që njoh tregon 
atë dëshirë perëndimore dhe nevojë për të cilat vetëm sa fola. 
Natyrisht që ka libra në biblioteka të tëra të përkushtuara qëllimit 
të njëjtë, por shumica nga këto libra e bëjnë këtë aq haptas dhe 
aq vrazhdë saqë sot pak njerëz merakosen për to. Konradi, 
nga ana tjetër, është padyshim njëri nga stilistët e mëdhenj të 
prozës moderne dhe rrëfimtar i mirë. Kontributi i tij bie kështu 
automatikisht në një klasë tjetër- letërsi e përhershme- e lexuar, 
e mësuar dhe vazhdimisht e vlerësuar nga akademikë seriozë. 
“Zemra e errësirës” është kështu aq e sigurt sot sa një studiues 
prijës i Konradit e ka numëruar atë “mes një gjysmë dyzine të 
romaneve më madhështore të shkurtra të gjuhës angleze”. Do 
t’i kthehem këtij opinioni kritik për shkak se mundet seriozisht 
t’i modifikojë supozimet e mia të mëhershme për atë se kush 
mund apo nuk mund të jetë fajtor për disa nga çështjet që do 
t’i ngris tash. 

“Zemra e errësirës” projekton imazhin e Afrikës si “bota 
tjetër”, antiteza e Evropës dhe kështu e civilizimit, një vend ku 
inteligjenca dhe përsosja e njeriut përfundimisht janë mundur 
nga brutaliteti triumfues. Libri hapet në lumin Temza, të qetë, 
të pushueshëm, paqësor “në mbarim të ditës, pas kohërash të 
shërbimit të mirë bërë për racën që popullonte brigjet e saj”. 
Por, storja aktuale zë vend në lumin Kongo, antiteza e vërtetë 
e Temzës. Lumi Kongo është thjesht, vendosmërisht, jo një 
lum Emeritus. Nuk ka bërë shërbime dhe nuk gëzon pension 
të pleqërisë. Na është thënë se “Të shkosh nëpër atë lum është 
sikur të udhëtosh prapa në fillimet më të hershme të botës”.  

A po thotë Konradi se këta dy lumenj janë shumë të 
ndryshëm, njëri i mirë, kurse tjetri i keq? Po, por nuk është 
puna këtu. Nuk e brengosin Konradin dallimet, por lidhja, 
paraardhësi i përbashkët. Edhe Temza, gjithashtu “kishte qenë 
një nga vendet e errëta të tokës”. E mposhti errësirën e vet, 
natyrisht, dhe tash ka dalë në dritë dhe në paqe. Por, nëse do 
ta vizitonte kushëririn primitiv, Kongon, do t’i hynte rrezikut 
të tmerrshëm e do t’i dëgjonte jehonat groteske nga errësira 
e vet e harruar dhe do të binte viktimë e një vrazhdësie të re 
hakmarrëse të egërsisë së pamend të fillimeve të para.

Këto jehona sugjestionuese përbëjnë evokimin e famshëm 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

227

të Konradit të atmosferës afrikane në “Zemra e errësirës”. 
Përfundimisht, metoda e tij është jo më shumë se dy fjali, 
njëra për qetësinë, tjetra për egërsinë. Ne mund të shqyrtojmë 
shembuj të kësaj në faqet 36 dhe 37 të botimit të ditëve të sotme: 
a) ishte qetësia e një force të paepur që qëndronte mbi një qëllim 
enigmatik dhe b) avullorja u ngjit ngadalë në maje të egërsisë 
së zezë dhe të pakuptueshme. Natyrisht, ka një ndryshim të 
mençur të mbiemrit, kështu që në vend të enigmatike, për 
shembull, mund të keni pasur e pashprehshme, madje thjesht 
misterioze etj., etj.

Kritiku anglez syshqiponjë F. R. Leavis tërhoqi moti 
vëmendjen për “këmbëngulësinë mbiemërore mbi misterin 
e pashprehshëm dhe të pakuptueshëm” të Konradit. Kjo 
këmbëngulje nuk duhet të kalohet aq lehtë, siç kanë tentuar ta 
bëjnë shumë kritikë të Konradit, si lëshim të thjeshtë stilistik; 
për këtë ngriten pyetje serioze për besimin e mirë artistik. Kur 
një shkrimtar, derisa pretendon të regjistrojë skenat, incidentet 
dhe ndikimin e tyre është në realitet i angazhuar në shkaktimin 
e mpirjes hipnotike të lexuesve të tij përmes bombardimit 
me fjalë emotive dhe forma të tjera dinakërie, më shumë ka 
të bëjë me përfshirjen sesa me aftësinë shprehëse stilistike. 
Përgjithësisht, lexuesit normalë janë mirë të përgatitur të hetojnë 
dhe rezistojnë këtë veprimtari nën dorë. Por Konradi e zgjodhi 
mirë subjektin e tij- të atillë që e kishte me garancion se nuk do 
ta konfliktonte me predispozitat psikologjike të lexuesve të tij. 
Ai zgjodhi rolin e shpërndarësit të miteve inkurajuese.

Pasazhet më interesante dhe më zbulueset në “Zemra 
e errësirës” janë, sidoqoftë, mbi njerëzit. Më duhet ta mundoj 
lexuesin me citimin e pothuajse një faqeje nga pjesa kur 
përfaqësuesit e Evropës, hipur në avullore takojnë banorët e 
Afrikës:

“Ne ishim endacakë mbi dheun parahistorik, mbi një 
tokë që vishte aspektin e një planeti të panjohur. Do të mund ta 
imagjinonim veten si burrat e parë që merrnin në posedim një 
trashëgimi të mallkuar, për ta nënshtruar me ankth të thellë dhe 
mundim të tepruar. Por papritur, teksa luftonim për ta kapërcyer 
një pengesë, do të shfaqeshin shpejt mure, kulme nga barishtet 
e thara, vrull i britmave, gurgullimë gjymtyrësh të zeza, masë 
e duarve që rrihnin njëra-tjetrën, e këmbëve që godisnin tokën, 
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e trupave që valëzoheshin, e syve që rrotulloheshin prapa 
gjetheve të palëvizshme të bimëve. Avullorja u ngjit ngadalë 
në maje të egërsisë së zezë dhe të pakuptueshme. Njeriu 
parahistorik ishte duke na mallkuar, duke na lutur, duke na 
dëshiruar mirëseardhje- kush mund ta dinte? Na ishte këputur 
mundësia për ta kuptuar atë që na rrethonte; ne kalonim sikur 
fantomë, duke pyetur dhe fshehtësisht të tmerruar, sikur 
njerëzit e krisur para një shpërthimi entuziast në çmendinë. 
Nuk mund të kuptonim sepse ishim tepër larg dhe nuk mund 
të mbanim mend, ngase ne po udhëtonim në natën e epokave 
parake, të atyre epokave që kanë shkuar, duke lënë mezi ndonjë 
shenjë- dhe asnjë kujtesë.

Toka dukej aq jotokësore. Ne jemi mësuar të shikojmë 
mbi një trajtë të lidhur me vargonj të përbindëshit të mposhtur, 
por atje- atje ju mund të shikoni mbi një gjë monstruoze dhe të 
lirë. Ishte jotokësore dhe njerëzit ishin.... Jo ata nuk ishin çnjerëz. 
Paj, kjo ishte më e keqja e kësaj- ky dyshim se ata nuk janë 
çnjerëz. Do ta mësoje ngadalë. Ata piskatnin dhe kërcenin dhe 
vraponin e bënin fytyra të tmerrshme, por çka ju trondit juve 
është vetëm mendimi për njerëzërinë e tyre- sikur njerëzëria 
juaj- mendimi për lidhjen e largët, farefisninë me këtë egërsi 
dhe zhurmë. Shëmtueshëm. Po, ishte mjaft e shëmtuar, por 
nëse do të ishe mjaft burrë do ta pranoje se ishte në ju gjurma 
e mungesës së vetëbesimit për t’iu përgjigjur këtij sinqeriteti të 
tmerrshëm të kësaj zhurme, një dyshim i zbehtë për ekzistimin 
e një kuptimi në të, të cilin ju- ju aq larg nga nata e epokave 
parake- do të mund ta kuptonit”.

Këtu shtrihet domethënia e “Zemra e errësirës” dhe 
fascinimi që bën mbi mendjen perëndimore: “Çfarë ju trondit 
është vetëm mendimi për njerëzërinë e tyre- sikur njerëzëria 
juaj- Shëmtueshëm”.

Duke na treguar Afrikën në masë, Konradi pastaj e bën 
zero atë, një faqe e gjysmë më tutje, me një shembull specifik, 
duke na dhënë një nga përshkrimet e rralla të një afrikani, i cili 
nuk përbëhet vetëm nga gjymtyrët dhe sytë rrotullues:

“Dhe ndërkohë më duhej të shikoja mbi një të egër i cili 
dinte të ndezte zjarrin. Ai ishte një ekzemplar i përmirësuar; 
ai mund ta ndizte një kazan vertikal. Ai ishte atje përfundi 
meje dhe të shikoje mbi të ishte sikur ta shihje një qen në një 
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parodi kilotash me një kapelë pendlash në kokë duke ecur 
nëpër këmbët e tij të prapme. Disa muaj të stërvitjes e kishin 
bërë këtë. Ai i hidhte një sy avull-matëses dhe ujë-matëses me 
një guxim të qartë- dhe ai i kishte shtrënguar dhëmbët, djalli 
i shkretë, dhe flokët i kishte rruar me stil, dhe i shiheshin tri 
gërvishtje ornamentale në secilën nga faqet e fytyrës. Ai duhet 
të ketë qenë duke duartrokitur dhe duke goditur këmbët për 
toke atje në breg, në vend të punës së rëndë që bënte, skllavëri 
ndaj një magjie të çuditshme, i mbushur përplot me dijeni të 
përmirësuar”.

Siç e di çdokush, Konradi është në njëfarë mënyre 
romantik. Ai mund të mos i pëlqejë të egjrit që rrahin duart 
dhe godasin tokën me këmbë, por ata së paku e kanë meritën e 
të qenit në vendin e tyre, përkundër këtij qeni në një parodi me 
kilota. Për Konradin, që gjërat të jenë në vendin e tyre është e 
një rëndësie maksimale.

“Shokët e mirë- kanibalët- në vendin e tyre”, na thotë 
ai me ton plot nënkuptim. Tragjedia fillon kur gjërat braktisin 
vendet e tyre zakonore, sikur Evropa që braktis kështjellën e 
saj të sigurt mes policit dhe bukëpjekësit për të përgjuar në 
zemrën e errësirës.

Para se storja të na dërgojë në pellgun e Kongos, na jepet 
kjo skicë e vogël e bukur si një shembull për gjërat që janë në 
vendin e tyre:

“Atëherë dhe tash barka nga gjiri, mbi të cilën lundronim, 
na dha një kontakt kalimtar me realitetin. Ishte i mbushur me 
të zinj. Mund të shihje që larg të bardhën e syve të tyre që 
shndriste. Ata ulërinin, këndonin; trupat e tyre djersiteshin; 
kishin fytyra që ngjanin me maska groteske; por kishin eshtra, 
vitalitet të egër, energji intensive të lëvizjes që ishte aq natyrale, 
me ngjyrim sikur brigjet e tyre. Nuk dëshironin justifikim për 
të qenit atje. Ishte gjë e rehatshme të shikoje në ta”.  

Drejt fundit të rrëfimit, Konradi papritur një faqe të tërë 
ia kushton një gruaje afrikane e cila qartë kishte qenë një lloj 
dashnoreje e zotri Kurtzit dhe tash mbizotëron (nëse mund të 
kem pak liri për të shprehur këtë) sikur mister i frikshëm mbi 
rrezikun e paepur të nisjes së tij:

“Ajo ishte e egër dhe madhështore, me sy të egër dhe 
mbresëlënës... Ajo qëndroi duke na shikuar pa asnjë shkak 
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sikur të na këqyrte vetë egërsia, me një shikim enigmatik”.
Kjo amazonë është përshkruar me detaje të 

konsiderueshme, me gjithë natyrën e parashikueshme, për dy 
arsye. E para, ajo është në vendin e vet dhe kështu mund të 
fitojë aprovimin e veçantë të Konradit dhe e dyta, ajo plotëson 
kërkesat strukturale të rrëfimit: homologen e egër të gruas 
të rafinuar evropiane e cila do të ngjitet në skenë në fund të 
rrëfimit:

“Erdhi e veshur e gjitha me të zeza, me fytyrë të zbehtë, 
duke lundruar drejt meje në atë muzg. Ajo ishte në zi ... M’i 
mori të dyja duart me të sajat dhe mërmëriti, “Kam dëgjuar se 
ju ishit duke ardhur”... Ajo kishte cilësi të arrira për besnikëri, 
për besim, për vuajtje”. 

Diferenca në qëndrimin e romancierit ndaj këtyre dy 
grave përcillet në shumë rrugë të drejtpërdrejta për të pasur 
nevojë për elaborime. Por, mbase diferenca më e theksuar është 
ajo e nënkuptuar në blatimin e shprehjeve të autorit për njërën 
dhe përmbajtjen për tjetrën. Qartë nuk është pjesë e qëllimit 
të Konradit të blatojë përmes gjuhës “shpirtrat rudimentarë” 
të Afrikës. Në vend të të folurit ata “dërdëllisin dhunshëm 
me tinguj të pagdhendur”. Ata “shkëmbenin fraza të shkurtra 
hungërimash” madje edhe mes tyre. Por shumicën e kohës ata 
ishin të zënë me egërsinë e tyre. Janë dy raste në libër, sidoqoftë, 
kur Konradi niset sidokudo nga praktika e tij dhe sjell të folurit, 
madje të folurit anglisht, në gojën e njerëzve të egjër. Së pari 
ndodh kur kanibalizmi nxjerr më të mirën nga ta:

“Zëre”, bërtiti ai me çakërdisje të përgjakshme sysh dhe 
me kërcëllimë të dhëmbëve të mprehtë- “zëre. Jepna neve”. 
“Juve, eh?, i pyeta; “çfarë do të bënit me ta? “T’i hamë!”, tha 
ai prerë.

Rasti tjetër është deklarata e famshme: “Mistah Kurtz- 
he dead” (zotni Kurtz- ai i vdekur) 

Në shikim të parë, këto instanca mund të merren për akte 
të papritura të bujarisë nga Konradi. Në realitet ato përbëjnë disa 
nga sulmet e tij më të mira. Në rastin e kanibalëve, hungërimat 
e pakuptueshme që deri atëherë u kishin shërbyer atyre në 
vend të të folurit, janë dëshmuar si joadekuate për qëllimin e 
Konradit për të lënë të dalë në pah zemrën evropiane...
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Natyrisht që mund të thuhet se qëndrimi për Afrikën 
në “Zemra e errësirës” nuk është i Konradit, por i narratorit 
fiksional, Marlow. Natyrisht që Konradi kujdeset që shtresat 
mes tij dhe universit moral të historisë së tij të izolohen sa më 
mirë. Ai ka, për shembull, një narrator prapa një narratori. 
Narratori i parë është Marlow, por veprimi i tij na jepet përmes 
filtrimit nga një person i dytë, në hije. Mirëpo, nëse Konradi 
mundohet të vendosë distancë mes tij dhe gjendjes së sëmurë 
morale e psikologjike të narratorit, kjo mua më duket totalisht 
e harxhuar kot, ngase ai nuk krijon një kornizë alternative të 
referencës përmes të cilës mund të gjykojë aksionet dhe opinionet 
e karakterit të tij. Nuk do të ishte jashtë fuqive të Konradit për 
ta bërë këtë nëse do ta kishte menduar të nevojshme. Kështu 
që Marlow më duket i dërguar i plotë i bindjes së Konradit- një 
ndjenjë e mbështetur nga ngjashmëritë e mëdha mes karrierave 
të të dyve.

Marlow na vjen jo vetëm si dëshmitar i së vërtetës, por 
si dikush që mban ato pikëpamjet e përparuara dhe humane të 
traditës liberale angleze, të cilat kërkojnë nga të gjithë anglezët 
e mirësjellshëm të jenë thellë të prekur nga vrasjet në Bullgari 
apo në Kongon e mbretit Leopold të belgëve apo kudoqoftë. 
Kështu, Marlow është në gjendje të na prekë në ndjenja: 

“Ata po vdisnin ngadalë- ishte shumë e qartë. Nuk ishin 
armiq, nuk ishin kriminelë, ata nuk ishin asgjë që ka të bëjë 
me tokën, asgjë përveç hijeve të zeza të sëmundjeve dhe urisë, 
të shtrirë çrregullt në trishtimin e gjelbër. Të sjellë nga brigjet 
në legalitetin e kontrasteve të kohës, të humbur në rrethanat 
antipatike, të ushqyer me ushqim jofamiljar, ata u sëmurën, 
u bënë të paaftë dhe pastaj u lejuan të zvarriten tutje dhe të 
pushojnë”.

Tipi i liberalizmit i shpërfaqur këtu nga Marlow/
Konradi preku të gjitha mendjet më të mëdha të asaj kohe në 
Angli, Evropë dhe Amerikë. Mori trajta të ndryshme në mendjet 
e njerëzve të ndryshëm, por gjithmonë arriti ta shmangte 
pyetjen e fundit për barazinë mes të bardhëve dhe zezakëve. 
Misionari i jashtëzakonshëm, Albert Schweitzer, i cili sakrifikoi 
karrierat brilante në muzikë dhe teologji në Evropë për një jetë 
në shërbim të afrikanëve në një rajon të ngjashëm për të cilin 
shkruan Konradi, t’i ndan ndjenjat në dysh. Në një koment 
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të tijin, i cili është cituar mjaft shpesh, Schweitzer shprehet: 
“Afrikani është vëllai im, por vëllai im më i ri”. Dhe kështu ai 
ndërtoi një spital të përshtatshëm për nevojat e vëllait të ri me 
standarde që të përkujtojnë praktikat mjekësore në ditët para se 
teoria e mikroorganizmave që shkaktonin sëmundjet të ishte në 
rend dite. Natyrisht, ai u bë sensacion në Evropë dhe Amerikë. 
Pelegrinët ia mësynë në turma (dhe besoj që ende shkojnë), 
madje edhe pasi ai kishte vdekur, për ta parë mrekullinë në 
Lamberene, në maje të një mali të moçëm. 

Megjithatë, liberalizmi i Konradit nuk do të shkonte aq 
larg sa ai i Schweitzerit. Ai nuk do ta përdorte fjalën vëlla; më 
e shumta do të thoshte prejardhja e përbashkët. Kur timonieri 
afrikan i Marlow vritet me shpatë të ngulur në zemrën e tij, ai 
ia jep të zotit të tij të bardhë një shikim të fundit shqetësues.

“Dhe mençuria intime e atij shikimi që ma dha kur u 
plagos mbetet në kujtesën time deri në ditët e sotme- si kërkesë 
e lidhjes së largët e pohuar nga një moment suprem”.

Është e rëndësishme të shënohet se Konradi, kujdesshëm 
si gjithmonë me fjalët e tij, është jo aq i merakosur për lidhjen e 
prejardhjes së largët sa për dikë që shtron një kërkesë për një gjë 
të tillë. Njeriu i zi shtron kërkesën ndaj njeriut të bardhë e cila 
është  pothuaj e patolerueshme. Është kjo kërkesë e shtruar që e 
frikëson dhe në të njëjtën kohë e fascinon Konradin, “... mendimi 
për njerëzërinë e tyre- sikur njerëzëria juaj... Shëmtueshëm”.

Poenta e shqyrtimeve të mia duhet të jetë goxha e qartë 
tash, domethënë që Jozef Konradi ka qenë një racist radikal. Që 
kjo e vërtetë e thjeshtë është mbuluar në kritikën e veprës së 
tij, vjen nga fakti se racizmi i bardhë kundër Afrikës është një 
mënyrë aq normale e të menduarit saqë manifestimet e tij kalojnë 
plotësisht të pavërejtura. Studentët e “Zemra e errësirës” shpesh 
do t’ju thonë që Konradi nuk është aq i shqetësuar me Afrikën 
sa është me keqësimin e një mendjeje evropiane të shkaktuar 
nga vetmia dhe sëmundja. Do t’ju thonë që Konradi është, 
nëse për asgjë, më pak bamirës ndaj evropianëve në tregim 
sesa ndaj vendorëve, që poenta e storjes është të bëjë tallje me 
misionin civilizues evropian në Afrikë. Një student i veprës së 
Konradit më informoi në Skoci se Afrika është thjesht një vend 
për dezintegrimin e mendjes së z. Kurtzit. Që është pjesërisht 
poenta. Afrika është vend dhe sfond që eliminon afrikanët si 
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faktor human. Afrika është sikur një fushëbetejë metafizike 
së cilës i mungon humaniteti i njohshëm, ku evropianët 
endacakë hyjnë duke rrezikuar. A mund ta shohë ndokush 
këtë arrogancë qesharake dhe perverse që redukton Afrikën 
në rolin e mbështetësit, nxitësit të thyerjes së një mendjeje të 
vogël evropiane? Por, madje kjo nuk është as poenta. Pyetja e 
vërtetë është dehumanizimi i Afrikës dhe afrikanëve të cilin e 
ka nxitur ky qëndrim afatgjatë dhe vazhdon ta nxisë në botë. 
Dhe pyetja është nëse një roman që feston këtë dehumanizim, 
që depersonalizon një pjesë të racës njerëzore, mund të quhet 
një vepër madhështore arti. Përgjigjja ime është: Jo, nuk 
mundet. Nuk dyshoj në talentin e madh të Konradit. Madje 
edhe “Zemra e errësirës” ka pasazhe dhe momente të mira. 
Hulumtimi i mendjeve e karaktereve evropiane shpesh është 
depërtues dhe plot mprehtësi. Por, krejt kjo është diskutuar më 
shumë se plotësisht në pesëdhjetë vjetët e fundit. Racizmi i tij i 
dukshëm, sidoqoftë, nuk është shqyrtuar. Dhe ka ardhur koha 
të bëhet kjo!

Konradi ka lindur në vitin 1856, pikërisht viti kur 
misionarët anglikanë ishin duke arritur mes njerëzve të mi në 
Nigeri. Sigurisht që nuk ishte faji i tij që ai kishte jetuar në kohën 
kur reputacioni i njerëzve të zinj ishte posaçërisht në nivele të 
ulëta. Por, madje edhe pas lëshimeve që janë bërë lidhur me 
të gjitha ndikimet e paragjykimeve në sensibilitetin e tij, ende 
mbetet në qëndrimin e Konradit antipatia për njerëzit e zinj gjë 
që mundet ta shpjegojë psikologjia e tij karakteristike. Kontakti 
i tij i parë me zezakët është mjaft zbulues:

“Një zezak tepër i madh që pashë në Haiti fiksoi konceptin 
tim të mllefit të verbër, të paarsyeshëm, të manifestuar në 
kafshën njerëzore, deri në fund të ditëve të mia. Për zezakun 
vazhdova të ëndërroj me vite mbasandaj”. 

Qartë që Konradi kishte një problem me zezakët. 
Dashuria e tij jo e rregullt për atë botë do të duhej në vete të 
ishte në interes të psikanalistëve. Nganjëherë fiksimi i tij për të 
zezën është po ashtu interesant kur ai na jep këtë përshkrim të 
shkurtër:

“Një figurë e zezë u ngrit, qëndroi mbi këmbët e zeza e 
të gjata, duke lëvizur duart e zeza e të gjata...”. 

Sikur të priste që figura e zezë që qëndronte në këmbët e 
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zeza do t’i lëvizte një palë duar të bardha! Por, kaq i rreptë është 
obsesioni i Konradit! Sa i përket kësaj pune, Konradi na jep 
“Një regjistrim personal” të asaj që paraqet shoku i zezakut të 
madh të Haitit. Në moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare, Konradi 
takohet së pari herë me anglezin e tij të parë në Evropë. Ai e 
thërret atë “Anglezi im i paharruar” dhe e përshkruan në këtë 
mënyrë:
“pulpat (e tij) të ekspozuara publikut... e përkulnin spektatorin 
me gjendjen e tyre sikur bukuri mermeri dhe tonin e pasur të 
fildishit të ri... Drita e kënaqësisë së kryelartësisë së ekzaltuar me 
botën e burrave... e ndriçonte fytyrën e tij... dhe sytë triumfues. 
Teksa kalon ai hedh shikimin kureshtar të këndshëm dhe rrezen 
e dhëmbëve të mëdhenj, të tingullt, të shndritshëm... pulpat e 
tij të bardhë shkëlqyen fuqishëm”.

Dashuria iracionale dhe urrejtja iracionale janë bashkë 
në zemrën e atij burri aq të talentuar, të vuajtur. Por derisa 
dashuria iracionale mundet në rastin më të rëndë të shkaktojë 
akte të marra të mungesës së taktit, urrejtja iracionale mund 
të prekë jetën e komunitetit. Natyrisht që Konradi është një 
ëndërr për kritikët psikanalistë. Mbase studimi më i thellë për 
të, në këtë drejtim është bërë nga Bernard C. Meyer, M.D. Në 
librin e tij voluminoz, Dr. Meyer përcjell çdo shembull bindës 
(e nganjëherë jobindës) për ta shpjeguar Konradin. Si shembull 
na jep hulumtimet e gjata për domethënien e prerjes së 
flokëve të Konradit. Dhe prapë, asnjë fjalë nuk është harxhuar 
për qëndrimin e tij ndaj zezakëve. Madje as diskutimi mbi 
antisemitizmin e Konradit nuk ishte i mjaftueshëm të ndizte 
mendjen e Dr. Meyerit të shkruante për ato mendimet e errëta 
dhe shpërthyese të tij. Gjë që na bën të themi se psikanalistët 
perëndimorë duket se e pranojnë llojin e racizmit të shfaqur 
nga Konradi si absolutisht normal pavarësisht nga puna e thellë 
e bërë nga Frantz Fanoni në spitalet psikiatrike të Algjerisë 
Franceze.

Çfarëdo të kenë qenë problemet e Konradit, mund të 
thoni se ai tashmë është i vdekur. Shumë e vërtetë. Fatkeqësisht 
zemra e tij e errësirës ende na sëmur. Gjë që shpjegon përse 
një libër si ky, ofendues dhe i mjerë mund të quhet nga një 
akademik serioz si i tillë që bën pjesë “mes një gjysmë dyzine të 
romaneve më madhështore të shkurtra të gjuhës angleze”. Dhe 
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përse sot është romani i shekullit njëzet që jepet më së shpeshti 
lekturë në kurset e letërsisë në Departamentet e Anglishtes të 
universiteteve amerikane.

Janë sigurisht dy gjëra për të cilat kam folur deri më tani 
që mund të kontestohen. E para është se nuk është çështje e 
fiksionit t’i kënaqë njerëzit mbi të cilët shkruhet. Pajtohem. Por 
nuk po flas për kënaqjen e njerëzve. Po flas për një libër që 
parodizon në mënyrën më vulgare paragjykimet dhe fyerjet 
nga të cilat një seksion i njerëzimit ka vuajtur agoni të pathëna 
dhe krime në të kaluarën dhe vazhdon t’i vuajë edhe sot në 
shumë mënyra dhe në shumë vende. Po flas për një tregim në 
të cilin vetë humaniteti i njerëzve të zinj vihet në pyetje.

Së dyti, do të mund të sfidohesha mbi bazat e aktualitetit. 
Konradi, përveç tjerash, ka lundruar në Kongo në vitin 1890 në 
kohën kur im atë ishte ende foshnje. Si do të mund të ngrihesha 
unë pas më shumë se pesëdhjetë vjet pas vdekjes së tij dhe të 
paraqitesha kontradiktor me të? Përgjigja ime është se si njeri i 
arsyeshëm nuk do t’i pranoj dofarë përrallash të njëfarë udhëtari 
vetëm mbi bazën se unë vetë nuk e kam bërë udhëtimin. Nuk do 
t’i besoj evidencës, madje të parë nga sytë e njeriut, kur dyshoj 
në ta se janë po aq paragjykues sa të Konradit. Dhe ka qëlluar 
të dimë se Konradi ishte, sipas fjalëve të biografit të tij, Bernard 
C. Meyer, “në zë të keq për pasaktësitë e tij të pasqyrimit të 
historisë së tij vetjake”. 

Por shumë më të rëndësishme janë dëshmitë e bollshme 
mbi të egjrit e Konradit të cilat kemi mundur t’i mbledhim nga 
burimet e tjera dhe të cilat na bëjmë të mendojmë se këta njerëz 
do të kenë pasur preokupime të tjera përveç grumbullimit 
në male të liga apo materializimin e ligësisë thjesht për ta 
sëmurë Marlow-in dhe bandën e tij të dërrmuar. Siç ka ngjarë, 
shpejt pasi Konradi e kishte shkruar librin e tij, një ngjarje me 
konsekuenca shumë më të mëdha po ndodhte në botën e artit 
të Evropës. Ja si e përshkruan këtë Frank Willet, historian i artit 
britanik:

“Gaugin kishte shkuar në Tahiti, akti më ekstravagant 
individual i vajtjes në një kulturë jo-evropiane në dekadat 
menjëherë pas vitit 1900, kur artistët evropianë ishin lakmues 
për përvoja të reja artistike, por ishin vitet 1904-5 kur arti afrikan 
filloi të ketë ndikim të veçantë. Një copë nga ky art është ende 
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i identifikueshëm; është një maskë që i ishte dhënë Maurice 
Vlaminck në vitin 1905. Ai thotë se Derain kishte mbetur ‘i 
pagojë’ dhe ‘i shtangur’ kur e pa, e bleu nga Vlaminck dhe 
pastaj ia tregoi Picasso-s dhe Matisse-es, të cilët po ashtu u 
ndikuan shumë nga ajo. Pastaj Ambroise Vollard e huazoi atë 
dhe e derdhi në bronz... Revolucioni i artit të shekullit të njëzet 
ia filloi”!

Maska për të cilën po flasim qe bërë nga njerëz të tjerë 
të egjër që jetonin në veri të lumit Kongo të Konradit. Ata kanë 
edhe emër gjithashtu: populli Fang dhe janë pa asnjë dyshim 
mes mjeshtërve më të mëdhenj të formave skulpturale. Kësaj 
ngjarjeje Frank Willet i referohet për ta shënuar fillimin e 
kubizmit dhe futjes së jetës së re në artin evropian, i cili kishte 
mbetur plotësisht pa forca krijuese.

Poenta e tërë kësaj është të sugjeroj atë se pikturimi 
që Konradi u bën njerëzve të Kongos është tepër jo adekuat 
madje në lartësi me rrënimet e Asociacionit Ndërkombëtar për 
Civilizimin e Afrikës Qendrore të Mbretit Leopold.

Udhëtarët mendjengushtë mund të na tregojnë pak, 
përveç vetes së tyre. Por edhe ata që nuk janë të helmuar, sikur që 
është Konradi me ksenofobi, mund të jenë habitshëm të verbër. 
Më lejoni ta bëj një digresion të shkurtër. Njëri ndër udhëtarët 
më të mëdhenj e më guximtarë të të gjitha kohërave, Marco 
Polo, udhëtoi në Lindjen e Largët nga Mesdheu në shekullin e 
trembëdhjetë dhe kaloi njëzet vjet në oborrin e Kublai Khanit 
në Kinë. Kur u kthye në Venedik e nxori librin e tij “Përshkrimi 
i Botës” me përshtypjet e tij për njerëzit, vendet dhe zakonet që 
kishte parë. Por, janë së paku dy lëshime të jashtëzakonshme 
të venerimeve të tij. Ai nuk thotë gjë për artin e shtypit, atëbotë 
i panjohur në Evropë, por në kulmin e lulëzimit në Kinë. Ai 
ose nuk e ka vërejtur fare këtë ose nëse e ka vërejtur, dështoi 
ta kuptonte se çfarë përfitimi do të kishte Evropa nga shtypi. 
Cilado të ketë qenë arsyeja, Evropa do të duhej të priste edhe 
nja njëqind vjet për Gutenbergun. Por, edhe më spektakular 
ishte lëshimi i Marco Polos lidhur me Murin e Madh të Kinës, 
afërsisht 4.000 milje i gjatë dhe tashmë në kohën e vizitës së tij 
1000 vjet i vjetër. Prapë, ai mund të mos e ketë parë; por Muri 
i Madh i Kinës është e vetmja strukturë e ndërtuar nga njeriu 
që shihet nga hëna! Udhëtarët mund të jenë të verbuar që ç’ke 
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me të!
Siç thashë më herët, Konradi nuk e krijon imazhin e 

Afrikës të cilin e gjejmë në librin e tij. Ishte dhe është ende imazhi 
dominat i Afrikës në imagjinatën perëndimore dhe Konradi 
thjesht përdori dhuntitë karakteristike të mendjes së tij për ta 
paraqitur. Për arsye që sigurisht duhet të bëhen hulumtime 
të thella psikologjike, Perëndimi shihet se vuan nga frika të 
thella lidhur me pasiguritë e civilizimit të vet dhe ka nevojë 
për risigurim konstant duke u krahasuar me Afrikën. Nëse 
Evropa, duke përparuar në civilizim, do të mund të kthehej për 
ta bërë këtë prapa e periodikisht në Afrikën e zënë në barbarinë 
primitive, këtë mund ta thotë me besim dhe ndjenjë: Atje shkoj, 
por për hir të Zotit. Afrika është për Evropën sikur piktura për 
Dorian Grey- një bartës ku zotëriu ngarkon deformitetet e veta 
fizike dhe morale ashtu që ai të shkojë përpara, i ngritur dhe i 
papërlyer. Për pasojë, Afrika është diçka që duhet të shmanget 
vetëm si piktura që duhet të fshihet për të mbrojtur integritetin 
e tij të rrezikshëm. Rri larg nga Afrika! Zotëri Kurtzi i “Zemrës 
së errësirës” prej fillimit do të duhej ta kishte dëgjuar këtë 
paralajmërim dhe tmerri grabitqar në zemrën e tij do t’i rrinte 
në vend, deri në varr. Por ai marrëzisht joshet nga xhungla dhe 
errësira e gjen atë.

Në konceptin tim origjinal të kësaj eseje, pata menduar 
ta përmbyllja mirë, me një notë pozitive duke sugjeruar 
nga pozicioni im i privilegjuar në kulturat evropiane dhe 
perëndimore për disa përparësi që Perëndimi do të mund 
t’i nxirrte nga Afrika atëherë kur do t’i hiqte nga mendja 
paragjykimet e veta të vjetra dhe t’ia fillonte të shikonte mbi 
Afrikën jo përmes mjegullave të dendura të mistifikimeve të 
shtrembëra e të lira, por thjesht si mbi një kontinent të njerëzve 
– jo engjëjve, por as shpirtave rudimentarë – vetëm njerëzve, 
shpesh njerëzve shumë të talentuar dhe shpesh shumë të 
suksesshëm në ndërmarrjet e tyre në jetë dhe shoqëri. Por, sa 
më shumë që mendoja për imazhin stereotip, të rrokshëm e 
depërtues, për këmbënguljen plot vullnet me të cilin Perëndimi 
e mban në zemrën e vet; kur mendova për televizionin dhe 
kinemanë perëndimore dhe gazetat, për librat që lexohen në 
shkolla dhe jashtë tyre, për kishat që u predikojnë ulëseve boshe 
lidhur me nevojën për të dërguar ndihmë në Afrikën pagane, 
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kuptova që asnjë optimizëm i lehtë nuk ishte i mundur. Dhe 
ishte totalisht gabim ofrimi i mitos Perëndimit për ta fituar 
opinionin e mirë lidhur me Afrikën. Përfundimisht, braktisja 
e mendimeve të paplota duhet të jetë shpërblimi i vetëm. 
Ndonëse kam përdorur këtu disa herë fjalët ‘plot vullnet’ për 
ta karakterizuar pikëpamjen e Perëndimit për Afrikën, kjo ka 
të bëjë më shumë me refleksin sesa me inatin e kalkuluar. Gjë 
që nuk e bën situatën më të mirë, por më të pashpresë.

Gazeta “The Christian Science Monitor”, më e iluminuar 
se shumica, pat botuar njëherë një artikull interesant me autor 
redaktorin e edukimit mbi problemet serioze psikologjike dhe 
mësimore me të cilat ballafaqohen fëmijët e vegjël që flasin një 
gjuhë në shtëpi dhe pastaj shkojnë në shkollë ku flitet krejt tjetër 
gjuhë. Ishte artikull i gjerë shkruar për fëmijët spanjishtfolës në 
Amerikë, fëmijët e italianëve emigrantë në Gjermani, fenomenin 
e shumëgjuhësisë në Malajzi dhe kështu me radhë. Mirëpo, 
kjo vazhdon kështu derisa artikulli flet pa ekuivoke lidhur me 
gjuhën. Kur, papritmas, nga qielli i kaltër vjen kjo fjali:

“Në Londër ka emigrim enorm të fëmijëve që flasin 
dialekte indishte apo nigerishte, apo disa gjuhë të tjera 
vendore”.

Besoj që paraqitja e dialekteve që teknikisht është e 
gabueshme në këtë konteks, është pothuajse refleks i shkaktuar 
nga një dëshirë instinktive e artikullshkruesit për ta degraduar 
diskutimin deri te niveli i Afrikës dhe Indisë. Dhe kjo është 
shumë e krahasueshme me ndalimin e gjuhëve që Konradi ua 
bën shpirtrave të tij rudimentarë. Gjuha është tepër madhështore 
për këta të egjër; le t’ju japim atyre dialekte! 

Në krejt këtë punë, dhuna e madhe është e paevitueshme, 
e bërë jo vetëm ndaj imazhit të përçmuar të njerëzve, por madje 
edhe ndaj fjalëve të tyre, mjetet më elementare për korrigjimin e 
mundshëm. Vetëm shikojeni frazën ‘gjuhë vendore’ në “Science 
Monitor”. Sigurisht që e vetmja gjuhë e mundshme vendore 
në Londër është anglishtja ‘Cockney’. Por artikullshkruesi ynë 
kishte diçka tjetër në mendje – diçka të përshtatshme për tingujt 
që lëshojnë indianët e afrikanët!

Ndonëse puna e korrigjimit që duhet të bëhet mund 
të duket tepër e frikshme, besoj që nuk është afër dita kur 
do të fillojë. Konradi e pa dhe e dënoi të ligën e eksploatimit 
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imperial, por ishte çuditshëm i pavetëdijshëm për racizmin 
mbi të cilin i mprihte dhëmbët e vet të hekurt. Por, viktimat 
e shpifjeve raciste që për shekuj me radhë duhej të jetonin me 
johumanitetin, i bën ata trashëgimtarë që e dinë këtë më mirë se 
secili vizitor i rastit, madje edhe atëherë kur ai vjen i ngarkuar 
me dhuratat e një Konradi.

Nga anglishtja: Gëzim aliu 
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Pastishi

Termi pastish është futur në Francë vetëm nga fundi i 
shekullit të XVIII-të, në ngjashmëri me imitimet e zakonshme 
të mjeshtrave të mëdhenj të pikturës. Të pastishosh, kjo nuk 
është të shtrembërosh një tekst të përcaktuar, por të imitosh një 
stil: zgjedhja e subjektit është krejt e pavaruar nga kryerja e këtij 
imitimi. Kështu, duke u bazuar mbi një ngjarje të vërtetë, çështja 
Lemoine, një inxhinier i cili punonte në fabrikën e diamanteve, 
Proust ka shkruar nëntë pastishe, duke iu referuar secili nëntë 
autorëve të ndryshëm. Në kundërshtim me parodinë, imitimi 
i një stili nuk nënkupton rimarrjen e mirëfilltë të një teksti: 
ja përse Prousti shpreh keqardhje, në një letër ndaj Robert 
Dreyfus, ngaqë ka lënë të kalojnë në pastishet e tij, «dy fjali që 
bien ca si tepër në sy» (cituar nga Jean Milly, Les Pastiches de 
Proust, Armand Colin, 1970 – Pastishet e Proustit).

Imituesi duhet të ngjitet pas melodisë së këngës dhe jo pas 
fjalëve të saj. Kështu, pastishi ka gjithmonë pak a shumë vlerën 
e një kritike; është për t’u shënuar që, tek Proust, pastishi shkon 
bashkë me një analizë stilistike, e cila është si ana e pasme serioze 
e lojës që është pastishi. Kështu, «Dans un roman Balzac» (Në 
një roman të Balzacut) është për t’u vënë në lidhje me artikullin 

Nathalie Piégay - Gros është 
ligjëruese në Universitetin Paris 
7 - Denis Diderot. Specialiste e 
letërsisë bashkëkohore frënge, 

ajo ka artikuj dhe libra të shumtë, ndër të 
cilët edhe: Estetika e Aragonit (1997) dhe 
Vizitorët e mbretit (2001). Ajo ka themeluar 
edicionin e Javës së shenjtë për Bibliotekën 
e Plejadës (2008). Është pjesëmarrëse në 
grupin Artikujt e Aragonit (Institut për tekste 
moderne dhe dorëshkrime). Pastishi është 
shkëputur nga Introduction a l’intertextualite. 
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e Contre Sainte-Beuve (Kundër Sainte-Beuveit) «Sainte-Beuve 
et Balzac» (Sainte-Beuve dhe Balzac), dhe «L’Affaire Lemoine 
par Gustave Flaubert» (Çështja Lemoine nga Gustave Flaubert) 
me «A propos du „style“ de Flaubert» (Në lidhje me „stilin“ të 
Flaubertit).

Pastishi i Flaubertit vë në pah trajtat stilistike që Proust ia 
ka zbuluar me një saktësi të madhe në artikujt e tij. « Çështja 
Lemoine nga Gustave Flaubert » shpeshton kështu përdorimet 
e shfazuara të së pakryerës dhe të së shkuarës së thjeshtë, e dyta 
duke treguar një gjendje që përzgjatet dhe e para, përkundrazi, 
një ndryshim apo një veprim :

Tashmë hokatarët fillonin të ngacmoheshin nga njëri stol në 
tjetrin, dhe gratë, duke vështruar burrat e tyre, mbyteshin 
së qeshuri në një shami dore, kur një heshtje pllakosi në 
sallë, kryegjyqtari u duk sikur strukej për të fjetur, avokati 
i Werner fillonte fjalën e mbrojtjes.

« L’Affaire Lemoine par Gustave Flaubert »,
Pastiches et Mélanges (Pastishe dhe Përzierje), 

Gallimard, 1919.

Po njëlloj, përdorimi aq tipik nga Flaubert i lidhëzes 
bashkuese « dhe » është sistematizuar nga Proust :

Për të përfunduar, [kryegjyqtari] pa portretet e presidentëve 
Grévy dhe Carnot, të vendosur përsipër tribunës ; dhe secili, 
duke pasë ngritur kokën, pa që myku kishte marrë dhenë. 
[…] Të gjithë, dhe deri tek më i varfëri, do të kishin ditur 
– ishte e sigurtë kjo – të nxirrnin që aty miliona. Madje ata 
i shihnin përpara tyre, në keqardhjen e thellë kur kujtojmë 
se zotërojmë diçka për të cilën qajmë. Dhe mjaft prej tyre e 
lëshuan veten përsëri në butësinë e ëndrrave që ata i kishin 
formuar, ndërsa kishin shquar pasurinë, si një zbulim të ri, 
përpara se të kishin nuhatur mashtrimin.

Po aty.

Pesë herë me rradhë, në një tekst të shkurtër, ai vendos 
lidhëzen në krye të një fjalie apo gjymtyre të saj. Autori, me të 
zbuluar mënyrën, e përsërit atë me tepri ; përqëndrimi i arritur 
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në këtë mënyrë i jep tekstit përmasën e vet argëtuese. Pastishi 
përbën kështu bashkëshoqen e analizës kritike : në « A propos 
du „style“ de Flaubert » (Në lidhje me „stilin“ e Flaubert), Proust 
shënonte në fakt se « lidhëza „dhe“ nuk ka, tek Flaubert, atë rol 
që ia cakton gramatika. Ajo shënon një pushim në një masë 
ritmike dhe ndan një tablo ». Ai shton se « aty ku askujt nuk do 
t’i shkonte ndërmend ta përdorte, Flaubert e përdor. Ajo është 
si treguesi që një tjetër pjesë e tablosë po fillon, që vala e cila 
po kthehet përsëri, do të marrë formë tjetër. […] Me një fjalë, 
tek Flaubert, „dhe“ fillon gjithmonë një fjali dytësore dhe nuk 
mbyll pothuaj kurrë një enumeracion » (Chroniques, Gallimard, 
1927 – Kronika). Në fakt, siç e shënon përsëri Proust, Flaubert 
e fshin madje lidhëzën ndërmjet termave të ndryshëm të një 
enumeracioni ; është kjo trajtë stili që ai imiton në pastishin 
e tij : « Ata do të kishin njohur klithmën e zgalemit, ardhjen e 
mjegullave, luhatjen e anijeve, ftillimin e reve, dhe do të kishin 
qëndruar me orë të tëra me trupin mbi gjunjët e tyre […] » 
(Proust, « L’Affaire Lemoine par Gustave Flaubert »).

Proust ka imituar gjithashtu dhe krahasimin flaubertian : 
edhe këtu, efekti argëtues është arritur përmes mbushjes së 
tekstit me një mënyrë e cila do të mund të kalonte pa rënë në sy 
nëse do të ishte shpërhapur në shumë faqe :

Dhe periudhat e tij pasonin pa ndërprerje, si ujërat nga 
diga në digë, si një lëmsh që shpështillet. Nganjëherë, 
monotonia e diskutimit të tij ishte e tillë që nuk dallohej 
më nga heshtja, si një këmbanë që drithërima e së cilës 
vazhdon ende, si një jehonë që shuhet.

Po aty.

Jean Milly e përqas mjaft drejt këtë pasazh me fjalinë e 
L’Education sentimentale (Edukimi sentimental) : « Nganjëherë, 
fjalët tuaja më rikthehen si një jehonë e largët, si tingulli i një 
këmbane të sjellë nga era. »

Homogjenizimi i përftuar nga stili i Flaubert është vënë 
në dukje nga Proust si në artikujt e tij kritikë ashtu dhe në 
rrëfimin e çështjes Lemoine nga pseudo-Flaubert. Në « Sainte-
Beuve dhe Balzac », Proust, duke kundërvënë stilin e autorit 
të Madame Bovary (Zonja Bovary) me atë të La Comedia humaine 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

243

(Komedia njerëzore), shënon se « në stilin e Flaubert […] të 
gjitha pjesët e realitetit janë të shndërruara në një substancë 
të vetme me sipërfaqe të gjera, me një pasqyrim monoton. 
Asnjë papastërti nuk ka mbetur. Sipërfaqet janë kthyer në 
vezulluese. Të gjitha gjërat shihen aty, por nga pasqyrimi, pa 
e cënuar aspak substancën homogjene » (Contre Sainte-Beuve, 
Gallimard, 1954). Vënia në të njëjtin rrafsh e jofrymores dhe 
frymores ndihmon për këtë homogjenizim : kështu, shpesh 
kryefjala e foljes është një gjë : « Ai [kryegjyqtari] ishte plak, 
me një fytyrë të përvuajtur, një veshje tepër të ngushtë për 
trupin e tij të madh, një pamje mendjemadhe ; dhe basetat e 
tij të barabarta, që një tym duhani i njolloste, i jepnin personit 
të tij diçka prej dekorative dhe vulgare » (« Çështja Lemoine 
nga Gustave Flaubert »). I njëjti vëzhgim do të mund të bëhej 
dhe në lidhje me përshkrimin e sallës së gjyqit ku mjaft folje 
kanë për kryefjalë një grup jofrymor (« myku kishte marrë 
dhenë », « dritare e gjerë e ndante », po aty) ; përdorimi i 
foljeve vetvetore si dhe i sinekdokave1 ndihmon për të njëjtin 
qëllim : « një mërmërimë u ngrit », « gjestet e zemërimit të 
ndihmësve e piketuan ». Përdorimi mjaft i shpeshtë i ligjëratës 
së zhdrejtë të lirë përpiqet gjithashtu të shuajë çdo këputje 
ndërmjet përshkrimit dhe rrëfimit. Kur ajo është përdorur 
për të përmendur ëndrrat e publikut, duke spekuluar mbi 
pasurinë që do të kishte mundur t’iu sillte përhapja e shpikjes 
së mashtruesit, kjo përfton një efekt komik të pamohueshëm :

Por duke ua lënë luksin njerëzve të kotë, ata do të 
kërkonin vetëm rehatinë dhe ndikimin, do të bënin që 
të emëroheshin president i Republikës, ambasador në 
Konstandinopojë […]. Ata nuk do të hynin në Jockey-
Club, duke e gjykuar aristokracinë sipas vlerës së saj. 
Një titull i papës do t’i tërhiqte më shumë. Ndoshta 
mund ta kishim dhe pa paguar. Por atëherë, e për çfarë 
duhen këto miliona ? Shkurt, ata do të shëndoshnin 
arkën e Shën Pjetrit, në të njëjtën kohë që ia shanin 
institucionin. E ç’mund të bëjë papa me pesë milionë 
dantella, kur aq e aq priftërinj fshati vdesin urie ?

1  Figurë retorike nëpërmjet së cilës e pjesshmja merret për e tërë, e 
tëra për të pjesshme, etj. (Shënim i përkthyesit)
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Secila prej këtyre mënyrave stilistike ndihmon për t’i bërë 
faqet flaubertiane « këtë Trotuar lëvizës të madh » […] me 
zhvendosje të vazhduar, monotone, të thatë, të pambarim, […] 
pa asnjë shembull tjetër më parë në letërsi » (« Në lidhje me 
„stilin“ e Flaubert »). Dhe ndoshta, është pikërisht atëherë kur 
Proust pastishon ritmin e thatë aq tipik të Flaubert kjo që ai jep 
për të dëgjuar saktë « muzikën » e tij të veçantë :

Ajo [salla] kishte pluhur mbi parket, merimanga në 
cepet e tavanit, një mi në çdo vrimë, dhe shpesh ishin të 
detyruar ta ajrosnin  për shkak të afërsisë së kaloriferit, 
nganjëherë me një erë për të vjellë. Avokati i Lemoine, 
duke u kundërpërgjigjur, qe i shkurtër. Por ai kishte një 
theks jugor, iu bënte thirrje pasioneve të çliruara, dhe i 
hiqte syzet orë e çast.

« Çështja Lemoine nga Gustave Flaubert »

Pastishi, ngaqë qëndron në një imitim të stilit, është pra 
një praktikë thelbësisht formale ; ai nuk nënkupton asnjë 
respektim të subjektit të tekstit të imituar ; madje, shënjestra 
e pastishit nuk është një tekst i veçantë por stili i një autori, që 
nga librat e ndryshëm të të cilit ai mund të nxjerrë veçoritë e 
përbashkëta. Proust nuk imiton as Zonja Bovary dhe as Salambo 
apo Edukimi sentimental : por ai imiton stilin e Flaubert, duke 
ia kapur thelbin. Mënyrat e veçanta të zbatuara në çdo pastish 
rrjedhin nga kapja e përgjithësisë e cila themelon njësinë e një 
shkrimi (shiko Antologjinë, tekstin 7).

Megjithatë, është për t’u shënuar që ato pak faqe të « Çështja 
Lemoine nga Gustave Flaubert » rimarrin, në një mënyrë 
të përpiktë, disa tema tipike të Zonja Bovary apo të Edukimi 
sentimental. Në fakt, është në kuadër të një realizmi të shënuar, 
nganjëherë grotesk, që zhvillohet gjyqi i Lemoine : myku i 
portreteve të presidentëve të Republikës që zbukurojnë sallën 
e gjyqit, pluhuri mbi parket, kaloriferi, këto duken të dala nga 
një roman flaubertian. Ëndrrat e pjesëtarëve të publikut, si 
dhe reagimi i turbulluar i personazhit të quajtur Nathalie, e 
dërgojnë lexuesin e pastishit tek Zonja Bovary. Gjithashtu, është 
tunduese për të parë në papagallin i cili qëndronte mbi kapelen 
e njërës prej zonjave në publik një aluzion ndaj Un cœur simple 
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(Një zemër e thjeshtë) dhe ndaj Félicité (Lumturi). Ky pikëtakim 
ndërmjet imitimit të stilit dhe rimarrjes së përpiktë të tematikës 
së Flaubert e dyfishon përmasën argëtuese të tekstit : njohja e 
« huqeve » stilistike të Flaubert dhe imitimi i komikes së tij, kjo 
« groteske e trishtë » aq e veçantë, nuk mund ta bëjnë lexuesin 
përveçse të buzëqeshë :

Ai kishte filluar me një ton të zjarrtë, foli dy orë, dukej 
si dikush që vuante nga tretja e vështirë, dhe sa herë që 
thoshte « Zoti Kryegjyqtar », ai përulej në një respekt aq të 
thellë saqë dukej sikur kishim të bënim me një vajzë të re 
përpara mbretit, apo me një shërbyes përpara altarit.

Po aty.

Shënjestra e Proust është e dyfishtë : në rrafshin formal, 
« shkëmbimi » i vazhdueshëm ndërmjet kohërave të foljes 
dhe ritmi i thatë, dhe në rrafshin tematik, marrëzia groteske e 
njeriut të rëndësishëm të qytetit.

« Çështja Lemoine » përbën një formë të shkëlqyer pastishi : 
përmbledhja paraqet një lidhje të sigurtë, secili prej teksteve 
është një tekst i ndryshëm mbi një temë të pandryshueshme ; 
për më tepër, kjo lidhje shkon bashkë me një larmi të madhe 
stilesh të imituara. Megjithatë, këto tekste nuk duhet të bëjnë që 
të humbasim nga vështrimi këtë që pastishi mund të marrë një 
formë shumë më të shpërndarë ; kur strehohet në brendësi të një 
rrëfimi, ai nuk është aspak i pajisur me të njëjtën autonomi dhe 
epet ndaj një forme leximi krejt të ndryshme : ngaqë nuk është 
i lajmëruar, ai kërkon, me qëllim që të shquhet, një vëmendje 
të qartë të kushtuar ndaj këtij zëri tjetër që kërkon të flasë në 
tekstin e lexuar.

Kështu, në Zonja Bovary, rrëfyesi, duke treguar leximet e 
Emës në manastir, kthen në qesharake jo vetëm qëndrimin e 
saj kundrejt tekstit, ndjeshmërinë e saj romantike, por edhe 
vetë letërsinë romantike. Gjithçka ndodh njëlloj sikur mungesa 
e plotë e largësisë, mungesë e cila është veçori e marrëdhënies 
së Emës me tekstin, të ishte e zhveshur në dritë të vërtetë nga 
një largësi e dyfishuar e vetë rrëfimit :
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Në mbrëmje përpara lutjes, bëhej në studim një lexim fetar. 
Gjatë javës, kjo ishte ndonjë përmbledhje nga Historia e 
shenjtë ose Konferenca të abatit Frayssinous, dhe të dielën, 
pasazhe nga Gjenia e kristianizmit, për zbavitje. Sa me 
vëmendje e dëgjoi ajo, herët e para, vajtimin e zëshëm të 
melankolive romantike që përsëriteshin në të gjitha jehonat 
e tokës dhe të përjetësisë ! […] E mësuar me pamjet e qeta, 
ajo kthehej përkundrazi drejt të thyerave. Ajo e donte 
detin thjesht për shkak të shtrëngatave, dhe gjelbërimin 
vetëm kur ishte mbjellë përmes gërmadhave. Duhej që 
ajo të mund të nxirrte nga gjërat njëfarë përfitimi të vetin ; 
dhe ajo hidhte poshtë si të panevojshme gjithçka që nuk 
ndihmonte në djegien e menjëhershme të zemrës së saj – 
duke qenë nga temperamenti më tepër sentimentale se 
artiste, duke kërkuar emocione dhe jo peizazhe.

Flaubert, Madame Bovary, I, 6, 1857.

I përket lexuesit të njohë pastishin e stilit të Chateaubriand 
(në veçanti në fjalinë thirrore të thelluar nga « që përsëriteshin 
në të gjitha jehonat e tokës dhe të përjetësisë »), të shkrirë 
fshehtazi në pasazhin e ligjëratës së zhdrejtë të lirë e cila tregon 
ndjenjat e Emës. Ironia ka një shënjestër të dyfishtë : temat 
romantike (gërmadhat, shtrëngata, qarja…) dhe stilin e një 
autori. Pastishi ka pra këtu një funksion rrëfyes dhe estetik : 
ai i mundëson rrëfyesit të veçorizojë një personazh dhe autorit 
të dallohet nga autorët romantikë. Ai kërkon nga lexuesi një 
njohje të stilit të imituar, që është kusht i nevojshëm për njohjen 
e vetë pastishit. Nëse pastishi, çfarëdo qoftë pjesa e ironisë apo 
e zhveshjes lakuriq që ai përmban, është gjithashtu një praktikë 
argëtuese, kjo është ngaqë ai luan mbi shmangien ndërmjet 
ndjenjës së një identiteti dhe shquarjes së një dallimi.

Por Proust i njeh pastishit dhe një rëndësi estetike shumë 
më të ndjeshme. Sipas tij, cilësia e veçantë e pastishit është 
pastrimi : të pastishosh vullnetarisht një autor, kjo është të 
pastrohesh nga përndjekjet e stilit të tij, përndjekje të cilat do të 
rrezikonin një ditë t’ia behnin, pavetëdijshmërisht, në shkrimin 
tonë. Pastishi është pra një ushtrim higjiene : ta lësh veten të 
përndiqesh tërësisht nga muzika e veçantë e një shkrimtari, ta 
zotërosh atë duke e imituar, ky është kushti i nevojshëm për t’u 
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« ribërë origjinal [dhe] për të mos bërë gjatë gjithë jetës tënde 
pastish të pavullnetshëm » (« Në lidhje me „stilin“ e Flaubert », 
shiko Antologjinë, tekstin 7).

E që këndej, kuptohet lehtë dallimi ndërmjet pastishit dhe 
imitimit ; kur një vepër është cilësuar, në mënyrë zhvlerësuese, 
si « pastish », kjo do të thotë që ajo priret më tepër drejt imitimit 
sesa drejt sajimit, duke riprodhuar, pak a shumë me vetëdije, 
një vepër të mëparshme por pa e tejkaluar. Kështu ndodh 
shpesh me veprat e rinisë, vepra të cilat shfaqin një ndikim kaq 
të fortë nga mjeshtrat saqë ato ngjajnë me një ripërsëritje, edhe 
pse, nën dritën e krijimeve vetjake që do t’i pasojnë, lexuesit 
dhe kritikët pëlqejnë të njohin, qysh në farë, apo në gjendje 
përvijimi, tiparet e veçanta të cilat do të bëjnë madhështinë e 
një autori.

Pastishi nuk e gjen pra qëllimin e tij në vetvete ; si etapë e 
thjeshtë drejt zbulimit të origjinalitetit, ai mund të çojë, nga njëra 
anë, tek një analizë kritike e reflektuar, dhe nga ana tjetër, tek 
krijimi. Ai do t’ia behë atëherë, me raste, në veprën e veçantë, 
për të veçorizuar, nëpërmjet gjuhës së tij, një personazh dhe 
për të përforcuar humorin e tekstit. Ndonëse përbën një lloj 
autonom, pastishi është pra i kushtuar për t’u tejkaluar.

Proust: Pastishi dhe kërkimi i thelbit

Pastishi fut në lojë konceptimin proustian të stilit. Nëse ai 
prehet fillimisht mbi një hap të tipit analitik, ai lejon në fakt për 
të mbërthyer thelbin e stilit të autorit të imituar. Mirëpo, për 
Proust, stili është « shenja e ndryshimit që mendimi i shkrimtarit 
i shkakton realitetit » (« Sainte-Beuve dhe Balzac, Chroniques). 
Stili, si arti, na jep « ndjesinë e individualitetit » (La Prisonnière 
– E burgosura). Kështu, pastishi, ushtrim thelbësisht muzikal 
(bëhet fjalë për t’u çliruar nga ritmi që të përndjek, për të kapur 
melodinë, prapa fjalëve të këngës…), lejon të njihet njësia e 
tonit, monotonia, e një vepre : ai nxjerr që këtej thelbin e kësaj 
vepre, siç e bën këtë punë, në E burgosura, copëza e futur nga 
Sonata e Vinteuil që rrëfyesi e njeh në pjesën Septuor. Në fakt, 
me shkrimtarin ndodh njëlloj si me muzikantin : « Muzikanti, 
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çfarëdo qoftë subjekti që ai trajton, fillon atë këngë të veçantë 
që monotonia e së cilës – sepse, pavarësisht subjektit të trajtuar, 
ajo mbetet e njëjtë me vetveten – provon tek ai ngultësinë e 
elementeve përbërës të shpirtit të tij » (po aty).

 Sapo lexoja një autor, unë shquaja mjaft shpejt, nën 
fjalët e tij, melodinë e këngës, e cila është e ndryshme tek 
secili autor, dhe në lexim e sipër, pa e kuptuar, filloja ta 
këndoja, i shpejtoja notat ose i ngadalësoja ose i ndalja, 
për të shënuar masën dhe rikthimin e tyre, siç bëjmë kur 
këndojmë, dhe kur shpesh presim mjaft gjatë, sipas masës 
së melodisë, përpara se të themi fundin e një fjale.
Duke qenë se nuk kam mundur asnjëherë të punoj, e dija 
mirë që po të mos dija të shkruaj, të paktën kisha një vesh 
më të hollë dhe më të saktë se shumë e shumë të tjerë, çka 
kjo më ka lejuar të bëj pastishe, sepse tek një shkrimtar, kur 
kapet melodia, fjalët vijnë vetë. Por unë nuk e kam futur 
në punë këtë dhunti, dhe herë pas here, në periudha të 
ndryshme të jetës sime, këtë dhunti, e njëjta dhunti për të 
zbuluar një lidhje të thellë ndërmjet dy ideve, dy ndijimeve, 
e ndjej gjithmonë të gjallë brenda meje, në një unë tjetër, 
por jo të përforcuar, dhe që së shpejti do të dobësohet dhe 
të vdesë. Megjithatë, ajo do ta ketë të vështirë të largohet, 
sepse shpesh kur jam më i sëmurë, e kur nuk kam më as ide 
në kokë dhe as forcë në trup, ky unë që e njoh nganjëherë i 
shquan këto lidhje ndërmjet dy ideve, siç shpesh në vjeshtë, 
kur nuk ka më lule dhe as gjethe, ne ndjejmë në peizazhe 
harmonitë më të thella. Dhe ky djalë që luan kështu brenda 
meje mbi gërmadha nuk ka nevojë për asnjë ushqim, ai 
ushqehet thjesht me kënaqësinë që i jep pamja e idesë që 
ai zbulon, ai e krijon këtë ide, kjo ide e krijon atë, ai vdes, 
por një ide e ringjall, si ato farërat që ndalojnë së mbiri në 
një atmosferë tepër të thatë, e që kanë vdekur : por mjafton 
pak lagështi dhe ngrohtësi dhe ato rilindin përsëri.
Dhe unë mendoj se djali i cili brenda meje zbavitet me këtë 
duhet të jetë i njëjti me atë që e ka veshin e hollë dhe të 
ndjeshëm për të ndjerë ndërmjet dy përshtypjesh, dy idesh, 
një harmoni tejet të butë që të tjerët nuk e ndjejnë. Se çka 
është kjo qenie, këtë nuk e di. Por nëse ajo i krijon në njëfarë 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

249

mënyre këto harmoni, ajo jeton nga to, ngrihet përnjëherë, 
mbin, rritet, nga gjithçka që ato i japin si jetë, dhe pastaj 
vdes, duke mos mundur të jetojë ndryshe përveçse nga to. 
Por sado i përzgjatur të jetë gjumi ku kjo qenie gjendet më 
pas (siç për farërat e Z. Becquerel), ajo nuk vdes, ose më 
tepër vdes për të rilindur nëse paraqitet një tjetër harmoni, 
edhe nëse ajo sheh thjesht ndërmjet dy tablosh të të njëjtit 
piktor të njëjtën lakësi profilesh, të njëjtën pëlhurë, të 
njëjtën karrike, duke treguar kështu ndërmjet dy tablove 
diçka të përbashkët : parapëlqimin dhe thelbin e mendjes 
së piktorit. Këtë qenie nuk mund ta ushqejë as çfarë ka në 
tablonë e një piktori, dhe as në librin e një autori. Dhe kjo 
nuk mund të bëhet as dhe me një tablo të dytë të piktorit, 
dhe as me një libër të dytë të autorit. Por nëse në tablonë 
e dytë apo në librin e dytë, ajo shquan diçka që nuk është 
në parin dhe të dytin, por që në njëfarë mënyre ka hyrë 
në të dyja, në një lloj tabloje ideale, që ajo e sheh në lëndë 
shpirtërore të modelohet jashtë tablosë, atëherë ajo e ka 
marrë ushqimin e saj dhe fillon përsëri të ekzistojë dhe të 
jetë e lumtur. Sepse, për të, të ekzistosh dhe të jesh i lumtur 
është e njëjta gjë. Dhe nëse ndërmjet kësaj tabloje ideale dhe 
këtij libri ideal që çdonjëri prej tyre mjafton për ta bërë të 
lumtur, ajo gjen një lidhje ende më të lartë, atëherë gëzimi 
i saj rritet edhe më shumë. Sepse ajo vdes përnjëherë në të 
veçantën, dhe rifillon të lundrojë dhe të jetojë përnjëherë 
në të përgjithshmen. Ajo jeton vetëm nga e përgjithshmja, 
kjo e fundit e frymëzon dhe e ushqen, dhe ajo vdes në çast 
në të veçantën. Por për aq kohë sa jeton, jeta e saj nuk është 
gjë tjetër veçse një dehje dhe një lumturi. Nuk ka tjetër 
veçse kjo qenie ajo e cila do të duhej t’i shkruajë librat e mi. 
Por vallë, a do të ishin më të bukur ?

Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 1954.

Nga frengjishtja: u. nerguti
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linDiM aPO BëheMi 
shkriMtarë?

Bëhemi shkrimtarë sepse cilido që nuk është analfabet 
mund të shkruajë ; por lindim gjeni të artit të të shkruarit 
si Melville, Whitman apo Thoreau. Le ta shqyrtojmë fjalën 
„gjeni“. Ajo nuk nënkupton të jesh i krisur apo i lajthitur, apo të 
zotërosh një „talent“ të jashtëzakonshëm. Fjala „gjeni“ vjen nga 
latinishtja gignere (të pjellësh) dhe një gjeni është thjesht dikush 
që i jep lindje diçkaje të panjohur më parë. Askush tjetër përveç 
Melville nuk do të kishte mundur të shkruajë Moby Dick, as 

Jack Kerouac (1922 –1969) është poet 
dhe prozator amerikan me prejard-
hje franceze. Krahas William S. Bur-
roughs dhe Allen Ginsberg, ai është 

konsideruar letrar ikonoklast, pioner dhe 
mbret i brezit bit. Shkrimet e tij kanë stil 
spontan dhe kanë elemente nga muzika 
jazz, jeta e shthurur, droga, skamja, ud-
hëtimet dhe nga budizmi. Vepra e tij ka 
ndikuar te: Thomas Pynchon, Haruki 
Murakami, Tom Waits, Bob Dylan etj., si 
dhe i ka paraprirë lëvizjes Hippie. Vdekja 
e vëllait dhe jeta e rëndë kanë ndikuar që 
ai të jepet pas alkoolit dhe drogës, si pa-
sojë e të cilave është cilësuar “karakter 
indiferent” dhe është diagnostifikuar si 
“personalitet skizofrenik”. Veprat më të 
njohura të tij janë: Në rrugë, Engjëjt e shkatër-
ruar, Vizionet e kodit, Lypësit e dharmës etj. 

jack kerouac
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vetë Whitman apo Shakespeare. Askush tjetër përveç Whitman 
nuk do të kishte mundur të mendojë, pjellë dhe shkruajë Fijet 
e barit ; Whitman është lindur për të shkruar një libër si Fijet e 
barit dhe Melville është lindur për të shkruar një libër si Moby 
Dick. Siç thoshin Sy Oliver dhe James Young, „nuk është dhe aq 
ajo çka bën por mënyra si e bën“. Pesëmijë studentë të një klase 
shkrimi të cilët punojnë mbi „leximet e detyrueshme“ mund ta 
marrin në dorë të gjithë së bashku legjendën e Faustit, vetëm 
një Marlowe është lindur për ta bërë siç e ka bërë.

Qesh gjithmonë kur dëgjoj ca të zgjuar të Broadway tek 
flasin për „talent“ dhe „gjeni“. Një virtuoz i përsosur, i aftë të 
luajë Brahms në violinë, është i konsideruar si një „gjeni“, por 
„gjenia“, forca e pjelljes, nuk i përket askujt tjetër veç Brahmsit ; 
violonisti virtuoz është veçse një interpretues i talentuar – dhe 
me fjalë të tjera, një „Talent“. Ose ju do të dëgjoni njerëz që 
thonë se ky apo ai është një „shkrimtar kapital“ për shkak të 
„talentit të madh“ të tij. Nuk mund të ketë shkrimtar kapital 
pa një gjeni origjinale. Artistët gjenialë, si Jackson Pollock, kanë 
pikturuar gjëra që nuk kishin qenë parë kurrë më parë. Cilido 
që ka parë Samapattis-et e tij të mëdha plot ngjyra nuk ka të 
drejtë të kritikojë „metodën e çmendur“ të tij e cila qëndron në 
hedhjen dhe spërkatjen dhe vallëzimin rreth e rrotull.

Merrni rastin e James Joyce ; njerëzit kanë thënë se ai e kishte 
çuar „dëm talentin“ e tij me atë stil të përroit të ndërgjegjes, 
ndërsa në fakt ai është lindur thjesht për t’i dhënë lindje kësaj. 
A do të donit ju t’i kaloni ditët tuaja të vjetra duke lexuar libra 
mbi jetën bashkëkohore të shkruar në stilin para-joycian të, le 
të themi, Ruskin ose William Dean Howells, ose Taine ? Disa 
gjeni vijnë me këpucët e tyre të trasha dhe ecin me një hap 
madhështor si Dreiser, megjithëse askush si ai nuk ka shkruar 
për Amerikën e tij. Gjenitë mund të jenë të shkëlqyer dhe mund 
të jenë të errët, por është kjo thellësi plot pikëllim ajo që shndrit 
pashmangshmërisht – origjinaliteti.

Joyce ka qenë sharë tërë jetën e tij nga pothuaj e tërë Irlanda 
dhe mbarë bota që nuk e pranonin se ishte një gjeni. Ca idiotë 
të Muzgut Keltik kanë shkuar deri aty sa mezi të thonë që ai 
kishte njëfarë talenti. E ç’mund të thoshin tjetër, kur ata do 
ta imitonin të gjithë ? Por pesëmijë shkrimtarët e formuar në 
universitet do të mund të merrnin në dorë përshkrimin e një 
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dite qershori 1904 në Dublin apo ëndrrat e një nate pa mundur 
të arrijnë atë çka bërë Joyce : thjesht ai ishte lindur për këtë gjë. 
Nga ana tjetër, nëse pesëmijë shkrimtarët e „formuar“, bashkë 
me Joyce, do të viheshin bashkë për hartimin e artikujve të 
tipit Reader’s Digest mbi „Ide pushimesh“ ose mbi „Riparime 
shtëpie“, edhe atëherë besoj se Joyce do të binte përnjëherë në sy 
për shkak të origjinalitetit të tij të lindur në shquarjen e gjuhës. 
Mos harroni çka Sinclair Lewis i ka thënë Thomas Wolfe’it : 
„Nëse Thomas Hardy do të kishte qenë lidhur me kontratë për 
të shkruar novela për Saturday Evening Post, a mendoni se do të 
kishte shkruar si Zane Grey apo si Thomas Hardy ? Mund t’jua 
jap unë përgjigjen. Ai do të kishte shkruar si Thomas Hardy. 
Vetëm si Thomas Hardy, aspak ndryshe. Do të kishte vazhduar 
të shkruajë kështu qoftë për Saturday Evening Post e qoftë për 
Captain Billy’s Whiz-bang.“

Për rrjedhojë, kur shtrojmë pyetjen : „A lindim apo bëhemi 
shkrimtar ?“, do të duhet të pyesnim së pari : „A po flasim 
për shkrimtarë të talentuar apo shkrimtarë origjinalë ?“ Sepse 
kushdo mund të shkruajë, por nuk i është dhënë kujtdo që të 
shpikë forma të reja shkrimi. Gertrude Stein ka shpikur një 
formë të re shkrimi dhe imituesit e saj kanë veçse „talent“. 
Hemingway gjithashtu, më vonë, ka shpikur formën e tij të 
veçantë. Kriteri i cili lejon të gjykohet talenti dhe gjenia është 
mjaft i padukshëm, po qe se flasim racionalisht në këtë botë 
statistikash, por sigurisht që ne mund ta ndjejmë një shkrimtar 
gjenial kur ai na mahnit falë rrotullimeve të tij të panjohura 
më parë dhe megjithatë aq të afërta (e famshmja „tronditje e 
njohjes“ së Wilson). E kam ndjerë këtë me Nga krahu i shtëpisë 
së Swann, si dhe me Dashnorë dhe bij. Nuk e ndjej me Colette, 
por sigurisht me Emily Dickinson, e ndjej me Céline, por jo me 
Camus. E ndjej me Hemingway, por jo me Raymond Chandler, 
përveç kur ai bëhet tepër serioz. E ndjej me Balzac tek Kushërira 
Bette, por jo me Pierre Loti. E kështu me radhë.

Gjëja kryesore që duhet mbajtur mend është që talenti imiton 
gjeninë sepse nuk ka asgjë tjetër për t’u imituar. Meqë talenti 
nuk mund të pjellë, atëherë ai duhet të imitojë ose interpretojë. 
Poezia në faqen 2 të New York Times, me „flatrat e heshtura të 
ngutshmërisë në një pyll të errët dhe të rralluar“ dhe sajesa të 
tilla të rëndomta, nuk është gjë tjetër veçse një imitim i gjorë i 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

253

poetëve gjenialë të mëparshëm si Yeats, Dickinson, Apollinaire, 
Donne, Suckling…

Gjenia jep lindje, talenti nxjerr. Ajo çka Rembrandt apo 
Van Gogh kanë parë natën, nuk do të shihet kurrë më. Asnjë 
bretkosë nuk do të kërcejë në një moçal si bretkosa e Bashô. 
Shkrimtarët e lindur të së ardhmes janë tashmë të habitur nga 
ajo çka shohin tani, çka ne do ta shohim të gjithë në kohë për 
herë të parë, dhe pastaj do ta shohim të imituar mjaft herë nga 
shkrimtarë të formuar.

Kështu, në rastin e një shkrimtari të lindur, gjenia mpleks 
formimin origjinal të një stili të ri. Ndërsa gjuha e Kyd është 
elisabethiane përsa i përket periudhës, gjuha e Shakespeare 
nuk do të mund të quhet kurrë ndryshe sesa gjuhë shekspiriane. 
Ndodh shpesh që ai i cili pjell forma të reja gjuhe të cilësohet si 
„mendjemadh“ nga talentet xhelozë. Por nuk ka aq rëndësi ajo 
çka shkruan, por mënyra si e shkruan.

Nga frëngjishtja: urim nerguti
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MiQësia
(Ese e shkëputur nga vëllimi Ajo çfarë besoj)

Atë çka nuk e kemi në veten tonë, ne e gjejmë në personin 
e mikut. Unë besoj në këtë dhuratë të miqësisë dhe kështu 
është qysh nga fëmijëria ime. Dhe këtu unë nuk ndryshoj aq 
shumë nga pjesa më e madhe e qenieve njerëzore. Miqësia është 
çimenti i parë ndërmjet familjes dhe botës. Vatra familjare, e 
lumtur ose jo, është shkolla e mençurisë sonë zanafillore, por 
miqësia është prova e saj. Atë çka e marrim nga familja, ne e 
ripohojmë në miqësinë. Dallimet, kundërshtitë apo ngjashmëritë 
ndërmjet prindërve dhe miqve tanë përcaktojnë drejtimet e 
ndryshme të jetëve tona. Edhe pse e duam vatrën tonë, të gjithë 
kalojmë nëpër atë çastin e shqetësuar, ose të paqëndrueshëm, 

Carlos Fuentes (1928) është 
shkrimtar meksikan dhe një nga 
prozatorët dhe eseistët më të 
famshëm të gjuhëve hispanike. 

Është figurë me ndikim në letërsinë lation-
amerikane dhe është përkthyer në dhjetra 
gjuhë të botës. Është profesor universitar 
dhe bashkëpunëtor i disa gazetave spanjo-
lle, në të cilat shkruan ese politike dhe kul-
turore. Njihet si kritikues i rreptë i Shteteve 
të Bashkuara. Ka shkruar romane, tregime, 
ese, drama dhe skenare. Ndër veprat më të 
njohura janë: Ndërgjegjja e pastër (1961), Aura 
(1961), Vdekja e Artemio Cruz-it (1962), Ndër-
rimi i lëkurës (1967), Koka e hidrës (1978), Froni 
i shqiponjës (2003), Familja e lumtur (2006) etj. 

Carlos Fuentes 
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të braktisjes (edhe kur e duam vatrën dhe rrimë aty). Braktisja 
e vatrës familjare ka si shpërblim vetëm miqësinë. Por ka 
dhe më tepër : pa miqësi, vatra do të shembej. Miqësia nuk e 
kundërshton familjen në fillimet e jetës. Ajo i mbështet këto 
fillime, i forcon, i përzgjat. Miqësia iu hap udhën ndjenjave të 
cilat nuk mund të rriten ndryshe përveçse jashtë. Të mbyllura 
në shtëpinë familjare, ato do të thaheshin si bimë pa ujë. Me 
dyert hapekrah, ne zbulojmë forma dashurie që bashkojnë 
botën dhe vatrën. Këto forma kanë për emër miqësinë.

Meqë unë besoj në këtë vlerë fillestare të miqësisë, vëmendja 
ime është ndalur mbi cinizmin filozofik i cili e shoqëron 
miqësinë me një re të zezë. Oscar Wilde përdor dhuntinë e 
tij të tmerrshme për paradokse kur thotë për Bernard Shaw 
se ai nuk ka asnjë armik në botë, sigurisht, por puna është se 
asnjëri prej miqve të tij nuk e do. Për Lord Byron, miqësia, 
fatkeqësisht, është vetëm dashuri pa flatra. Dhe nëse miqësia 
mund të shndërrohet në dashuri, është e sigurtë se kjo e fundit 
rrallëherë shndërrohet në miqësi. Urtësia popullore thotë se 
është mirë që miku të pritet me dorë në zemër – por të përcillet 
shpejt e shpejt. Nëse pas tre ditësh, ai është ende në shtëpinë 
tuaj, atëherë ai do të marrë erë, njëlloj si kufomat.

Mendoj se në miqësitë e humbura ka më tepër dhimbje sesa 
cinizëm. Kujtimi i ndjenjave të shpallura dhe të përbashkëta. 
Fillimet e shpresave të përbashkëta të rinisë sonë. Gëzimi i 
grupit, i klanit, i bandës, i ekipit, i vëllazërisë apo i shokëve. 
Lidhjet që thuren. Le të mësojmë ta mposhtim sedrën e qenies i 
ri. Një ditë nuk do të jemi më të tillë dhe do të kemi nevojë, më 
tepër se kurrë, për miq.

Dy mosha hapin dhe mbyllin përvojën e miqësisë. E para 
është mosha e njomë, dhe „hard-disku“ im fillon të shpështjellë 
emra, fytyra, veprime dhe huqe shokësh. Por ajo për çfarë 
kujtohem nuk e kundërpeshon aspak atë çfarë kam harruar. Në 
të njëjtën kohë, e si të mos nderoj faktin që, edhe gjashtëdhjetë 
vjet më pas, kam mbajtur lidhje me shokët e mi të parë të 
fëmijërisë – një fëmijëri endacake prej familjeje diplomatësh, 
një endje e cila nuk do të vazhdojë gjithmonë ? Mbaj ende 
letërshkëmbim me Hans Berliner, një fëmijë çifut gjerman që 
erdhi në shkollën time fillore në Washington. Ai i ikte terrorit 
nazist dhe shumë shpejt u bë objekt i mizorisë fëminore për shkak 
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të dallimit nga të tjerët. Ishte brun, i gjatë për moshën e tij, por 
si të gjithë Europianët e vegjël të asaj kohe, mbante pantallona 
të shkurtra. Për fëmijët amerikanoveriorë, ai ishte jo regular, 
domethënë jo si ata. Edhe unë e kam humbur popullaritetin 
tim fillestar kur presidenti Cardenas ka shtetëzuar naftën më 
1938 dhe jam paraqitur – dhe kjo nuk qe hera e fundit në jetën 
time – si një komunist i bindur. Kështu, lëçitja na ka bashkuar 
të dyve, mua dhe atë, deri në ditën e sotme. Pastaj gjeografia na 
ka ndarë, por në Santiago të Kilit, shpejt kam zbuluar gëzimet 
e ekipit – të shokëve dhe të miqve – me të rinj që pëlqenin më 
tepër leximin dhe diskutimin sesa sportet e ashpra të llucës 
deri në gju të shkollës sonë angleze, The Grange, të ndërtuar 
në rrëzë të Andeve dhe të drejtuar nga kapitenë britanikë, 
të bindur që fitorja e Waterloo ishte luajtur mbi terrenet e 
Etonit. Më kujtohen të gjithë emrat, të gjitha fytyrat – Page, 
Saavedra, Quesnay, Marin –, por sidomos Torretti, Roberto, 
shoku im letrar ; si dy matadorë përballë të njëjtit dem, bashkë 
kemi shkruar romanin tonë të parë. Romani është zhdukur në 
sënduqet e pasurisë trashëgimore të nënës së Robertos, por ne 
kemi vazhduar të shkruajmë, ende edhe sot, dhe i vazhdojmë 
bisedat tona me zë të lartë në Oaxaca apo në Porto Rico, si 
dhe dialogun tonë të shkruar ndërmjet Meksikës dhe Kilit. Ai 
është një filozof i veçantë dhe miqësia e tij më kthen gjithmonë 
në ato vite rinie në shkollën angleze, në aventurat tona prej 
musketjerësh në rezidencën e ambasadës së Meksikës dhe në 
kujtime të tjera më të largta apo më të dhimbshme. Dhe është 
përsëri atje që kam njohur José Donoso, më i madh nga unë, 
krenaria e ardhshme e letërsisë kiliane. Nuk di nëse ai e mban 
mend. Dhe në një shkollë të mëparshme, kam njohur dhimbjen 
e një shoku të ngushtë, vdekur dymbëdhjetë vjeç, duke më 
lënë të pikëlluar përballë vdekjes së parë të një burri të vogël të 
moshës sime. Po aq të pikëlluar dhe nga fati i një fëmije tjetër, 
me të meta trupore, objekt talljesh dhe goditjesh, dhe që unë 
pata guximin ta mbroj, duke zbuluar kështu një përmasë tjetër 
të miqësisë : ndihmesën. Dhe kur mendoj se të nesërmen e puçit 
të tmerrshëm ushtarak të Pinoçetit të ndyrë, ky djalë, i bërë 
tashmë një burrë, ka qenë torturuar në kampet e vdekjes në jug 
të vendit, nuk më shtohet tjetër pos tmerrit përballë mizorisë 
së njerëzve, por dhe vetë dashuria dhe ngrohtësia përballë asaj 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

257

çka trajtojmë këtu : miqësisë.
Sepse të gjithë, në një shkallë apo tjetër, e kemi tradhtuar 

miqësinë, ose na ka tradhtuar ajo. Grupet gjymtohen, bandat 
shpërndahen, dhe shokët e ngushtë të rinisë mund të bëhen 
hijet më të largëta, më të shpërfillura të moshës madhore. Kjo 
është ngaqë asgjë më tepër sesa miqësia nuk i shkon përshtat 
tradhtisë. Po të bënim listën e miqve të humbur, shënimet anash 
do të shkruanin urrejtjen, rivalitetin, por edhe epoka të veçanta 
dhe largësi epike. Ato do të shkruanin vdekjen. Përse i kemi 
braktisur ? Përse na kanë braktisur ? Po ta shikosh mirë, ka 
pak miqësi në botë. Sidomos ndërmjet kolegësh. William Blake 
e ka thënë këtë në një mënyrë të shkëlqyer : Miqësia jote më 
dhemb shumë. Të lutem, ji pra armiku im. Sepse nëse miqësia, 
në zanafillë, është gatishmëri, bujari, hapje ndaj tjetrit, ajo nuk 
mungon së qenuri, në të njëjtën kohë, një flakje tej e fshehtë, 
helmuese, e këtij afrimi të ngushtë të shikuar si varësi. Kurse 
Wordsworth përmend « orët e para » të jetës, kur ne provojmë 
atë kundërshtinë e cila na hedh mbi udhën e fatit por në të njëjtën 
kohë duke u mbrojtur nga të papriturat e tij. Nganjëherë, ata 
bëjnë dhe humor. Kështu, Singer Sargent deklaronte se, sa herë 
që bënte një portret, humbiste një mik. Dhe kancelari britanik 
Canning i jepte miqësisë një rrotullim diplomatik : Më shpëtoni 
nga miku i sinqertë, thoshte ai. Eshtë e qartë : në diplomaci dhe 
në politikë, t’i besosh miqësisë, kjo mund t’ju çojë në gabim. 
Sepse pushteti përqëndron ligjet vrasëse të miqësisë. Tradhti. 
Pendim. Braktisje. Shpërdorimi i besimit mbjell fushën me 
kufoma. Llogore të braktisura nga moskokëçarja e forcës. Dhe 
nga tundimi i humorit mizor. Malraux pyet Genet : Ç’mendoni 
ju për mua ? Genet : Nuk ju dua aq sa t’jua them.

Këto mësime nuk janë të kota. Tokat më të djerra lulëzojnë 
nganjëherë që të na tregojnë se, në çështje miqësie, duhet të 
dish të rreshtohesh në mençurinë e Ekleziastit dhe të pranosh 
se edhe plagët e mikut mund të jenë plagë besnike. Që ne mund 
t’i dalim përballë mikut për t’i thënë përse nuk e duam. Kjo 
është një kënaqësi të cilën nuk duhet t’ia japim kurrë armikut. 
Por më e tmerrshmja, në humbjen e miqësisë, është zija e atyre 
ditëve së cilave miku iu dha një kuptim. Atëherë, të humbasësh 
një mik, kjo është mirëfilli një humbje kohe. Shpresa të fryra, 
xhelozi përballë fitores së tjetrit. Është koha të rikthehemi tek 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

258

miqësia duke e ditur se ajo kërkon përkujdesje të përditshme për 
të dhënë frytet e saj të mrekullueshme. Koha për të themeluar 
simpati, për t’iu gëzuar afrive. Për t’i dhënë pak lumturi njëri-
tjetrit. Për t’iu bindur një disipline të gëzuar për mbajtjen e 
lidhjeve. Për të zbuluar me mikun madhështitë e botës dhe 
kënaqësinë e kalimit të orëve bashkë. Dhe për të qeshur me 
mikun. Për ta jetuar miqësinë si një ftesë të përhershme për 
të pranuar, për t’u pranuar. Dhe për të kërkuar në thellësi të 
vetes mundësinë e një miqësie të përkryer, mënjanë çdo cënimi. 
Për të jetuar në shoqërinë e miqve pa i lënë vend turpit për të 
nesërmen, pa folur keq për ata që mungojnë. Për ta mbrojtur 
miqësinë kundrejt zilive, xhelozive, frikave. Dhe për të rënë 
dakort që të mos jemi dakort – agree to disagree. Kundërshtitë 
duhet ta shtojnë miqësinë dhe respektin e ndërsjelltë. Një lidhje 
e zgjuar mes miqsh nuk vuan nga asnjë ambicje, intolerancë 
apo shpirtngushtësi. Miqësia është një modesti e denjë, është 
imagjinatë dhe zemërgjerësi.

Dhe nganjëherë, e përse jo ? ajo është krejt e kundërta. Sedër. 
Pasivitet. Kopraci e ndjenjës.

Nëse dialogu është një nga festat e miqësisë, edhe heshtja 
mund të jetë e tillë. Kështu qe një nga mësimet e miqësisë 
sime me Luis Buñuel. Në fillim unë mendoja se pauzat gjatë 
bisedave tona – në përgjithësi mjaft të ndezura – ishin në njëfarë 
mënyre për fajin tim, si një qortim që ai më bënte. Kam kaluar 
shumë kohë për ta kuptuar se të heshtësh me dikë, kjo ishte 
për të një formë e lartë e miqësisë. Një respekt. Një nderim. Një 
refleksion, në kundërshtim me llomotitjen e pastër. Sepse ne 
nuk bëhemi, në çast, papagaj… por ne do të jemi, për një çast, 
filozofë. Tekefundit, dy stoikët, Seneka dhe Manolete, a nuk 
vinin nga Kordoba ?

Kjo përvojë e miqësisë si heshtje refleksioni dhe respekti më 
përcjell në atë kufirin e pashmangshëm midis jetës bashkë dhe 
jetës vetmitare. Sepse nëse miqësia është gjithashtu ajo çfarë i 
lidh ato, uni duhet t’i kërkojë vetmi asaj. Kjo është e natyrshme : 
ne kërkojmë për veten tonë pasionin, zgjuarsinë apo dashurinë 
që e njohim në vështrimin e mikut. Simpatitë, lëvizjet e afrimit, 
kanë një cak : unin tim. Unë rikthehem tek vetja, tek braktisja 
ime, sigurisht, por dhe tek vetë pushteti im. E kujtoj me mall 
fëmijërinë e hershme të ndarë me shokët. Sa e vështirë është 
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t’i mbash këto lidhje në moshë madhore ! I rikujtoj çastet e 
prishjes, me dhimbjen e tyre të pashmangshme. Orët nuk janë 
më të njëjtat. Udhët janë degëzuar. Por nuk mund ta refuzoj 
këtë lëmoshë që uni i kërkon, tekefundit, pasurisë së miqësisë. 
Sepse, a nuk e dinim ne, në heshtje, që nga fillimi, se një ditë 
ne do të provonim përballë mikut nevojën e përtëritjes së 
ekzistencës sonë ? A nuk e dinim ne që prej gjithmonë, me një 
shqetësim të thellë, me turp ndoshta, që ne ishim mbartës të një 
papërsosmërie, të një mangësie që nuk mund as ta zbulonim, 
as ta ndanim me mikun më të shtrenjtë ?

Atëherë, çuditërisht, ne ia dorëzojmë botës këtë papërsosmëri 
dhe shoqërisë turpin tonë, me shpresën që të marrim ndihmë 
nga një tjetër formë miqësie, ajo e të përkiturit ndaj jetës në 
përgjithësi. Artisti, nga përkufizimi, mëson shumë shpejt që ta 
durojë vetminë në emër të veprës së tij. Më përgjithësisht, është 
vetë miqësia ajo që na detyron jo vetëm t’i njohim caqet tona, 
por dhe të kuptojmë se ne i kemi të përbashkëta ato. Thoreau 
thoshte se ka tre karrike për të : njëra për vetminë, tjetra për 
miqësinë, dhe e treta për shoqërinë. Të dish të jesh vetëm, kjo 
është kundërpesha e domosdoshme, pasuruese, e kohës së 
ndarë me miqtë.

Vetmia nuk është kundërpesha e vetme e miqësisë ; edhe 
vdekja është gjithashtu e tillë. Nëse kujtohem besnikërisht për 
shokët e mi të fëmijërisë së hershme, unë kam një mendim 
krejt të veçantë edhe për të mëdhenjtë, tashmë të ikur, që qenë 
gjithashtu mësuesit e mi. Brezi im kujton me një nderim krejt 
latin dy figura të mëdha të rinisë sime : Meksikanin Alfonso 
Reyes dhe Spanjollin Manuel Pedroso. Dy të urtë që, veç kësaj, 
ishin miq. Mësimdhënia e tyre intelektuale shkonte bashkë 
me mësimin e përzemërsisë. Ata nuk prisnin, si profetë të 
rremë, adhurim pa hijen e një kundërshtie. Përkundrazi, 
ata shpresonin – kërkonin – ripushtimin e rinisë së tyre në 
shkëmbim të pushtimit tonë të dijes dhe të përvojës së tyre 
të gjatë. Me Reyes – i vogël, topolak – dhe me Pedroso – i 
madh dhe i bëshëm –, ne zbulonim që miqësia nënkupton të 
zgjasësh në mplakje, në kohë. Që gjithmonë mbetet diçka për 
t’u zbuluar. Që miqësia korret sepse mbillet. Që askush nuk 
bën miq pa bërë armiq, por që armiku më i keq nuk do ta ketë 
kurrë peshën e një miku. Që miqësia është një formë pafjalësie : 
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ajo nuk e pranon shpifjen (që shtrembëron fjalët e atij që flet), 
as thashethemet të cilat njollosin gjithçka ku prekin. Miqësia 
është besim (është më turp të mos kesh besim tek miqtë sesa 
t’i mashtrosh ata, shkruante La Rochefoucauld). Miqësia, për 
ta thënë më shkoqur, na mëson udhën e respektit dhe udhën e 
një largësie të mençur. Çka kjo nuk e ndalon për të dashur apo 
urryer të njëjtat gjëra.

Kështu, epokat e jetës maten me kutin e afrive që ne i ruajmë 
dhe i mirëmbajmë. Harrojmë miq tejet të largët. Braktisim miq 
rinie që nuk janë rritur me të njëjtin ritëm. Kërkojmë miq më të 
rinj për të gjetur një forcë jetësore e cila, fizikisht, largohet. Ose 
dhe kërkojmë miq të përhershëm, dhe zbulojmë se nuk kemi 
më asgjë për të thënë. Jemi të pranishëm në prishjen e miqësive 
të vjetra, që ne nuk i njohim ose nuk na njohin më. Por kur 
mosha largohet, kjo është ngaqë ajo na pret. Në muzg shohim 
të shndrisin dritat e rinisë së hershme. Në mesin e një bryme të 
largët, ne rigjejmë afritë, rinisemi në kërkim, rizbulojmë rininë 
tonë, dhe përsëri jemi grup, formojmë rrethin, klanin, bandën, 
vëllazërinë. Korrim edhe njëherë pasionet. Dhe vështrojmë me 
mall orët e vjetra të miqësisë që largohen njëlloj sikur të mos 
kishin qenë kurrë…

Nga frëngjishtja: u. nerguti 
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Dashuria e FunDit e kuBriCk-ut: 
eYes WiDe shut* 

Dymbëdhjetë vjet (1987 deri 1999) qëndrojnë ndërmjet 
filmave Full Metal Jacket dhe Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick 
gjatë këtyre viteve jeton në pronat e tij të reja në fshatin 
Childwick Bury në Hertfordshire, ku ishte shpërngulur me 
familjen në vitet  shtatëdhjetë. Kubrick-u në këtë kohë, përveç 
të tjerash, punon në dy projekte, Aryan Papers, sipas romanit 
Wartime Lies (Rrenat e luftës) të Louis Beglyt, por filmi për 
kohën e nazizmit i Spielbergut, Lista e Shindlerit, e shtyri ta 
linte këtë projekt. Pastaj, intensivisht dhe me një grup të madh 
* Marrë nga libri Der Regisseur als Architekt i Ralf Thiesen, Munchen, 
1999

Stanley Kubrick (1928 –1999) është 
regjisor amerikan, i cili konsidero-
het ndër regjisorët më të përkryer, 
më novator dhe më me ndikim 

në historinë e kinematografisë. Filmat e 
tij dallohen për temat provokative, me-
todat e ngadalshme, shumëllojshmërinë 
e zhanreve dhe teknikën perfeksioniste.  
Përveç tre filmave të shkurtër dokumen-
tarë, ai ka realizuar edhe këta filma ar-
tistikë: Spartacus (1960), Lolita (1962), Dr. 
Strangelove: ose Si mësova ta heq brengën 
dhe ta dua bombën (1964), 2001: Hapësira e 
Odisesë (1968), Portokalli mekanik (1971), 
Barry Lyndon (1975), Shkëlqimi (1980), Xha-
keta krejt metal (1987), Sy plotësisht të mb-
yllur (1999). Të gjithë filmat e tij, përveç 
dy të parëve, bazohen në vepra letrare.  

stanley 
kubrick 
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autorësh, Kubrick-u shkruan për një projekt tjetër me titull 
pune AI (Artificial Intelligence, Inteligjenca artificiale), një përrallë 
futuriste.

Dhe, më në fund vepra e Arthur Schnitzler-it, Traumnovelle 
(Ëndërr-novela). Befasisht, në dhjetor 1995 kompania Warner 
Bros shpalli se Stanley Kubrick do ta xhironte filmin e radhës 
Eyes Wide Shut, frymëzuar nga Traumnovelle e Schnitzler-it, 
me çiftin Tom Cruise dhe Nicole Kidman, në rolet kryesore. 
Xhirimet filluan në nëntor 1997 dhe përfunduan në shkurt 1998. 
Për këtë shkak, deri tash, ky film mban rekordin për xhirime të 
pandërprera më të gjata. Këtë nuk mundën ta përballonin të 
gjithë aktorët, edhe për arsye të angazhimeve të tjera. Harvey 
Keitel, i cili do të duhej ta luante rolin e pasanikut Victor 
Ziegler, u zëvendësua nga regjisori Sydney Pollack, i cili ishte 
edhe aktor; të gjitha skenat me Keitel-in duhej të xhiroheshin 
sërish. Puna rëndohej edhe nga fakti se Kubrick-u xhironte 
vetëm në dritë natyrore.

Megjithë titullin e inspiruar nga Traumnovelle të Arthur 
Shnitzler-it, dhe megjithë faktin se Kubrick-u u mor me këtë 
materie për më shumë se 25 vjet, filmi mbetet mjaft afër veprës 
në fjalë. Përgjithësisht, Kubrick-u ka bërë vetëm dy ndryshime 
të mëdha: ai e ndërron vendin e storjes nga Vjena në New 
York-un e shekullit të njëzetë dhe ngjarja zhvillohet pak para 
Krishtlindjeve. Së pari nuk ka shmangie nga tema e përjetshme 
e librit, dashuria dhe, së dyti, ajo dëshmohet si kontrast ironik 
në atmosferën e zymtë të filmit.

Eyes Wide Shut është filmi i dytë në opusin 13-pjesësh 
të Kubrick-ut, në të cilin dashuria është tema kryesore - dhe 
shumë më tepër se Lolita, bëhet fjalë për pjesën më të errët të 
dashurisë: xhelozinë. Të dielen, më 7 mars 1999, pesë ditë pasi 
bosët e Warner-it dhe dy aktorët kryesorë, Nicole Kidman dhe 
Tom Cruise e shfaqen filmin, Stenley Kubrick vdiq në Angli, nga 
sulmi në zemër. Pas titullit Eyes Wide Shut, fillon filmi me një 
dobësim errësire. Nicole Kidman qëndron në banjë, heq rrobat 
e zeza, është plotësisht lakuriq: e hollë dhe e bukur, me këmbë 
pafundësisht të gjata, një prapanicë taze dhe gjinj të dukshëm. 
Një pamje ngacmuese. Femër e përjetshme-konkretisht dhe në 
vetvete.

Gradualisht duke humbur në të zezën. Mjeku njujorkas 
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dr. William (Bill) Harford (Tom Cruise) dhe gruaja e tij Alice 
(Nicole Kidman), përgatiten për të dalë. Bill-i nuk mund ta gjejë 
kuletën e tij, Alisa e thërret duke i thënë se ajo mund të jetë 
mbase në komodinën anash shtratit. Gjë që është e vërtetë. Të 
dytë përshëndeten me të bijën e tyre 7-vjeçare Helenën dhe me 
kujdestaren e fëmijëve e nisen në gostinë për Krishtlindjen te Victor 
Ziegler (Sydney Pollack), një pacient i Bill-it, i rëndë nga paratë. 
Alisa e Bill, përveç Ziegler-it dhe gruas së tij, nuk njohin 
askënd tjetër prej të ftuarve. Derisa Bill-i e takon pianistin Nick 
Nightingale (Todd Field), me të cilin kishte studiuar mjekësinë 
në universitet, Alisa shkon në bar, e rrëmben udhës për atje një 
gotë shampanjë, kurse Bill-i bisedon me muzikantin. Nick-u ka 
braktisur studimet e mjekësisë dhe, siç i tregon Bill-it, ai bën 
muzikë edhe në një bar të New York-ut; ai e fton Bill-in që të 
shkojë ndonjëherë atje. Ndërkohë, Alisa e dehur pyetet nga 
një burrë i pashëm me emrin Sandor (Sky du Mont) dhe ajo 
pranon që të vallëzojë me të. Ai i vardiset asaj me sharmin e tij 
ekzotik, por ajo ia bën të qartë atij se nuk ka kurrfarë shansesh, 
ngase është e martuar.

Bill-it, ndërkohë, i janë “gjuajtur” dy dama të bukura. 
Ato e shpiejnë atë për t’ia treguar “fundin e ylberit”, por Bill-i, 
gjatë rrugës për tek “ylberi...”, ndalohet dhe lutet nga sekretari 
i Ziegler-it që të shkojë pas tij. Në një banjë duket Ziegler duke 
veshur pantallonat, teksa Bill futet brenda. Një femër e re 
lakuriq shtrihet pa ndjenja në një karrige. Ziegler sqaron se ajo 
ka injektuar një “speedball” apo “snowball”, një përzierje nga 
heroina dhe kokaina. Billi ia kthen vetëdijen Mendit (kështu 
quhet vajza) dhe ia bën të qartë se duhet të tërhiqet nga shprehia 
e tillë, përndryshe do të jetë rrezik për të. Ai e lut Ziegler-in që 
pas një ore ta dërgojë vajzën në shtëpi. Errësim skene (fade in). 
Dëgjohet një rok-kitarë me tinguj të lartë dhe Chris Isaak 
këndon “Baby did a bad, a bad thing...”. Alisa dhe Bill-i, 
lakuriq, puthen para një pasqyre. Errësim i ngadaltë. 
Derisa Bill-i punon në klinikën e tij, Alisa kujdeset për shtëpinë 
dhe të bijën. Në mbrëmje Alisa dhe Bill-i pinë marihuanë. 
Alisa e pyet Bill-in se a ishte lodruar me ato dy vajzat e gostisë. 
Jo, thotë ai, natyrisht që jo, por çka ndodhi me atë tipin që i 
vardisej asaj, duke e ditur njeriu si janë meshkujt. Alisa flet me 
tërbim dhe dëshiron ta dijë pse ai kurrë nuk është bërë xheloz 
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në të. Sepse ai ka besim në të, përgjigjet Bill-i. Kjo shkakton një 
të qeshur të shfrenuar të Alisës. Dhe pastaj, krejt ngadalë, ajo i 
rrëfen për një ndodhi para shumë kohe, në ditën e saj të fejesës. 
Në hotelin ku qëndronte me Bill-in, ajo e kishte parë një oficer 
marine, dhe ajo do t’i jepej atij menjëherë dhe krejt ardhmërinë 
ta vinte në lojë, sikur ai t’ia kërkonte një gjë të tillë. Gjë që nuk 
kishte ndodhur. Por Bill-i, pas këtij rrëfimi do të ndërtojë skena 
në mendje, në të cilat Alisa dhe oficeri i marinës bëjnë dashuri.

Telefoni cingëron; Bill-i lutet të shkojë në shtëpinë e 
një pacienti të tij, i cili posa kishte vdekur, për ç’gjë, e bija e tij 
Marion (Marie Richardson) është ende në gjendje shoku. Në 
dhomën e të ndjerit, i cili është shtrirë në shtrat, ajo i tregon 
doktorit si i kishte vdekur i ati dhe se si së shpejti do të arrijë i 
fejuari i saj, Carl-i, profesor matematike. Papritmas ajo e puth 
Bill-in vrullshëm dhe i thotë atij se e dashuron. Bill-i është mjaft 
i shliruar kur Carl-i arrin dhe ai mund të ikë. Kah sorollatet 
rrugëve të qytetit, ai prapë mendon për gruan e tij dhe për 
oficerin. Gjashtë djem të rinj e shtyjnë, bëjnë gjeste kërcënuese, 
e quajnë homo. Në një udhëkryq i flet një prostitutë e re dhe e 
bukur; Bill-i e lejon veten të bindet nga Domino (Vinessa Shaw), 
që të shkojë me të në banesën e saj. Ajo banon disa shtëpi më 
tutje. Dera e banesës është e lyer kuq. Banesa, të cilën ajo e 
ndan me një tjetër vajzë, është disi e parregulluar. Domino e 
pyet Bill-in se çka do ai. Bill-i e pyet Domino-n se çka propozon 
ajo. Ajo mendon për këtë dhe vendos që më së miri është të 
mos thuhet kjo me fjalë. A pajtohet Bill-i me çmimin prej 150 
dollarësh? Po, ai pajtohet. Shkojnë në dhomën e saj, puthen. “A 
po fillojmë?” pyet Domino-dhe celulari i Bill-it cingëron. Alisa 
dëshiron ta dijë se kur do të kthehet ai në shtëpi. Do të marrë 
edhe do kohë, përgjigjet ai; thotë që duhet të rrijë edhe për pak 
kohë në shtëpinë e të vdekurit. Ia jep Domino-s 150 dollarët e 
kontraktuar dhe ec. 

Në rrugë ai ndalet papritmas para Sonata Cafe - pikërisht 
bari ku luan shoku i dikurshëm i studimeve, Nick-u. Bill-i 
futet dhe nëpër shkallët e lyera me të kuqe të ndezur lëshohet 
poshtë. Bendi e përfundon pikërisht në këtë kohë pikën e 
fundit muzikore. Bill-i dhe Nick-u ulen në një tavolinë. Nick-u 
tregon se këtë natë do të luajë edhe diku tjetër, por ende nuk e 
di se ku, ngase ia ndërrojnë vendet gjithmonë dhe ia mbyllin 
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sytë. Njëherë i kishte rrëshqitur sylidhësja dhe ai kishte parë 
orgji me femra fantastike. Bill-i nuk dëshiron ta besojë këtë, 
por Nick-un e thërrasin në telefonin e tij celular; dikush ia 
jep adresën dhe fjalëkalimin për sonte: “Fidelio”. Bill-i e bind 
Nick-un t’ia japë adresën, edhe pse ky i fundit e paralajmëron 
fuqishëm që të mos shkojë atje. Përveç të tjerash, Nick-u duhet 
të vishet përshtatshëm për këtë ndodhi. Bill-i shkon te shitorja 
e kostumeve dhe blen një të tillë të përshtatshëm për gostinë 
ku dëshironte të shkonte. Me një taksi Bill-i del jashtë qytetit 
dhe adresa e dërgon te një mal, para portave të mëdha të 
një prone të gjerë, ku rrinë dy burra. Bill-i ua thotë burrave 
lejekalimin dhe ata e dërgojnë atë me një Jeep të kuq te një 
shtëpi sikur kështjellë, para së cilës rrinë të parkuara shumë 
limuzina të zeza. Bill-i e vë maskën, e qet kapuçin dhe futet 
brenda. Ai sheh një shoqëri të veshur zi, me maska të gjithë. 
Në mes të një salle qëndrojnë disa femra të veshura zi përreth 
një femre, e cila është e veshur me të kuqe dhe mban një shkop 
të gjatë në dorë. Nga një trokitje e së kuqes që bën me shkopin 
e gjatë, femrat e veshura zi, i heqin rrobat e veta nga trupi dhe 
qëndrojnë tashmë të zhveshura aty, vetëm me G-String (brekë 
të pakta) dhe maska në trup. Trokitja tjetër i bën ato të sillen 
në rreth dhe të zgjedhin secila nga një burrë të veshur në të 
zeza duke i marrë ata e duke i dërguar jashtë asaj salle. Njëra 
nga femrat e zhveshura me maskë e zgjedh Bill-in, e ngreh atë 
pas vetes dhe e këshillon që të ikë nga aty, sepse ishte shumë 
i rrezikshëm qëndrimi i mëtutjeshëm. Por, pas këtij veprimi 
vajzën e marrin. Bill-i endet nëpër kështjellë, ndeshet gjithkah 
me çifte në veprim dhe shikues të maskuar. Një burrë i afrohet 
dhe i thotë që taksisti dëshiron të flasë me të. Por, në vend se 
ta dërgojë te taksisti, ai e shpie te të maskuarit e mbledhur. 
Një burrë kërkon nga ai t’ua thotë fjalëkalimin e dytë, të cilin 
Bill-i nuk e di. Ai urdhërohet ta heqë maskën e të zhvishet. Në 
këtë moment del femra e maskuar e zhveshur, e cila foli me 
të në fillim dhe deklaron se ajo do ta shpëtojë; ajo e di se çfarë 
pasojash do të ketë. Bill-in e lëshojnë të shkojë.

Në mëngjes Bill-i arrin në shtëpi. Teksa futet në dhomën e 
gjumit, Alisa qesh me zë të lartë në gjumë. Ajo zgjohet dhe fillon 
të qajë. I tregon Bill-it se çka kishte parë ëndërr. Ajo kishte qenë 
me Bill-in në një vend të huaj, e zhveshur dhe duke i ardhur turp. 
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Ai kishte shkuar për të gjetur rroba dhe pastaj kishte ardhur 
oficeri i marinës dhe ajo kishte fjetur me të dhe pastaj ajo kishte 
fjetur edhe me shumë meshkuj të tjerë, ndërkaq kur Bill-i ishte 
kthyer, e kishin përqeshur për ta poshtëruar. Errësim skene. 
Ditë. Bill-i qëndron para dyerve të mbyllura të Sonata Cafe. Në 
një restorant pranë pyet për hotelin ku banon Nick-u. Atje i 
tregojnë që ai është larguar papritur, në fakt, është marrë nga 
dy burra; dhe kishte pasur plagë në fytyrë dhe ishte dukur i 
frikësuar. Bill-i kthen kostumet, por mëson që i mungon maska. 
Bill-i i anulon në klinikën e tij të gjithë terminet dhe me Range 
Rover-in e tij udhëton deri te kështjella Somerton. Derisa ai 
qëndron para portës, arrin një veturë Rolls-Royse. Një burrë 
del prej saj dhe ia jep Bill-it një letër, ku është i shkruar emri i tij. 
Letra e ka vetëm një fjali, e cila e paralajmëron atë shumë qartë, 
që hulumtimet e mëtutjeshme t’i ndërpresë. Në mbrëmje Bill-i 
dëgjon zërat e meshkujve nga ëndrra e Alisës. Ai del nga shtëpia 
dhe rri i vetmuar në klinikën e tij. Pastaj shkon te Domino me 
një ëmbëlsirë në dorë. Ajo nuk është aty, por bashkëbanuesja e 
saj, e cila i pëlqen mjaft Bill-it. Sally i tregon Bill-it që Domino 
ka bërë një test për HIV, i cili i kishte dalë pozitiv. Bill-i shpreh 
keqardhje dhe shkon. Në një gazetë Bill-i lexon një raport lidhur 
me një femër me emrin Amanda, e cila ishte gjetur e vdekur në 
banesën e saj-shkak, mbidoza. Në spital Bill-i paraqitet sikur 
mjeku i saj dhe e dërgojnë atë në morg. Gjatë e vëzhgon të 
vdekuren e shtrirë, i rri mbi fytyrë, sikur dëshiron ta puthë. 
Bill-i e kërkon Ziegler-in, i cili luan bilardo i vetmuar. Sipërfaqja 
e tavolinës së bilardos është e kuqe. Ziegler ia pranon Bill-it se 
ai kishte qenë në kështjellë; ai thotë se e kishte bërë për Bill-in 
një shfaqje, e tëra kishte qenë një lojë (sharadë). Për këtë shkak, 
mendon Bill-i, kishte shkuar puna tepër larg, dhe dëshiron ta 
dijë nëse ishte e vdekura e raportit të gazetës ajo e gostisë së 
maskave. Ziegler pranon se ishte ajo, por thotë se vdekja e saj 
nuk kishte të bënte asgjë me punën e kështjellës. Bill-i kthehet në 
shtëpi, ndez dritat në bredhin e Krishtlindjes. Alisa fle. Pranë saj, 
mbi jastëkun e Bill-it, gjendet maska. Bill-i fillon të qajë. “Do të 
t’i tregoj të gjitha”, i thotë Alisës. Ai rri i ulur në një sofa të kuqe. 
Alisa dhe Bill-i i kanë premtuar të bijës së tyre, Helenës, se 
do të dalin për të blerë gjëra për Krishtlindje. Në sektorin e 
lojërave, Alisa i thotë Bill-it se ata duhet të jenë të gëzuar që e 
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kanë mbijetuar aventurën e tyre - edhe nëse ajo ka qenë reale 
apo vetëm ëndërr. “Tashmë jemi të zgjuar”, thotë ajo. Ajo thotë 
se tash ka diçka më të rëndësishme që duhet bërë: “seks”. Me 
këtë përfundon filmi. 

Eyes Wide Shut është një film i jashtëzakonshëm - elegant, 
i pasur, fin, interesant, me ekip brilant aktorësh, madje edhe në 
rolet më të vogla dhe me një rrezatim frymëzënës. Eyes Wide 
Shut nuk është, siç kanë thënë shumica e kritikëve, vepër e 
një plaku, por vepër komplekse e një artisti të pjekur. Dhe me 
këtë një përmbyllje e dinjitetshme e opusit të tij krijues. Rrethi 
u mbyll. Për herë të fundit ka të bëjë me Frikën dhe Dëshirën 
(në kuptim të angazhimit), por 46 vjet pas “Fear and Desire”, 
Kubrick-u di shumë më tepër për dashurinë dhe rreziqet e 
saj, për pikëllimin, melankolinë dhe rrënimin që sjellin. Eyes 
Wide Shut ka një kualitet, i cili të përkujton ndikime seancash 
hipnotizuese. Kubrick-u i lidh qysh prej fillimit shikuesit; 
vazhdimisht pyet njeriu se çka do të bëjë tani Alisa, çfarë do 
t’i ndodhë Bill-it? Mbase qëndron në ngjyrat aq të ngrohta të 
gostisë së Krishtlindjes, pastaj në ngjyrat e ftohta të sekuencave 
të orgjive, të cilat ndikojnë aq fuqishëm. Ose qëndron në atë që 
shikuesi shpejt e vëren, se Alisa di më shumë se Bill-i; për ta 
bërë këtë të qartë, i mjafton Kubrick-ut loja e vogël me kuletën 
e Billit; por kjo ka si pasojë atë që njeriu pyet se çka do të ngjajë 
më tutje me Alisën dhe kjo, shikuar nga naiviteti i Bill-it në 
shumicën e situatave, shton brengat dhe më vonë dërgon në 
fatkeqësi. 

Eyes Wide Shut është një film emocionues. Dhe shumë 
subtil. Këtë e vëren shikuesi pak nga pak, si e përdor Kurick-u 
ngjyrën e kuqe (për shembull ngjyra e portës së shtëpisë, ku 
banon Domino), kur Bill-i lëshohet poshtë shkallëve-korridor 
drejt ferrit -shikuesi pandeh diçka të ligë. Por, kur Ziegler 
nga fundi i filmit ia pranon Bill-it pjesëmarrjen në orgjinë e 
kështjellës, shikuesi thotë: “Moment! A nuk janë tavolinat e 
bilardos të mbuluara me të gjelbër?”. Por, pastaj papritmas 
i kujtohet se Alisa, në fillim të filmit, teksa flet për dëshirën, 
paraqitet mes dy perdeve të kuqe. Edhe sa i përket përdorimit 
të dritës, kemi të bëjmë me mjeshtëri të hollë të Kubrick-ut. 

Duke pasur parasysh teknikat që përdor, filmi Eyes Wide 
Shut na del si antologji e Manierizmit, Metodave dhe Motiveve 
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të Kubrick-ut. Më intensivisht se në filmat e mëparshëm, këtu 
Kubrick-u shikuesit i bën vëzhgues të botës së parë përmes 
syve të Bill-it. Ai e dërgon Bill-in nëpër korridore, porta, dyer 
të mbyllura, në hapësira të “ndaluara”. Të gjitha vendet të cilat 
Bill-i i sheh gjatë rrugëtimit të tij të natës, i viziton dy herë: 
banesën e Domino-s, barin e bodrumit, shitoren e kostumeve, 
kështjellën; në fund e mbyll rrethin në banesën e Ziegler-it. Të 
gjitha figurat e filmit e bëjnë në njëfarë mënyre, një jetë të dyfishtë, 
dhe kanë diçka për të fshehur. Kështu shikuesi përjeton gjëra 
interesante, që nga A-ja e deri te ZH-ja: fillon me Alisën dhe 
përfundon me Ziegler-in. Bill-i fsheh përjetimet e tij në odisenë 
erotike të natës, Marion-i shpërthen në ndjenja, Milich-i shet më 
shumë se vetëm kostume (episodi me japonezët perversë dhe 
të bijën e tij), Nick-u bën jetë të veçantë nate, madje as Domino 
nuk paraqet përjashtim: rekuizitat nga banesa e saj lënë për të 
kuptuar se ajo studion dhe studimet i financon me prostitucion. 
Dhe as Alisa nuk është engjëll.

Eyes Wide Shut ka diçka nga sharada, e cila sipas Ziegler-
it ishte luajtur në kështjellë. Kush mund të thotë se çka në këtë 
film është ëndërr e çka realitet, çka ndodh objektivisht e çka 
ngjan subjektivisht? Kush janë burrat e gratë e maskuara në 
kështjellë të cilët menjëherë e shikojnë Bill-in në sy, kur ai futet 
aty? Pse gjendet maska e Bill-it në shtrat, pranë Alisës së fjetur? 
Çka nuk ka treguar Ziegler-i? “Përgjigjet për të gjitha pyetjet 
që ka ngritur filmi”, thotë producenti ekzekutiv dhe i besuari 
i Kubrick-ut Jan Harlan, “shikuesit mund t’i gjejnë në veten e 
tyre”. 

Nuk është çudi që Stanley Kubrick, për filmin e tij të 
fundit, me urtësinë e pleqërisë, e kishte zgjedhur titullin 
paradoksal Eyes Wide Shut (Sytë e mbyllur gjerësisht). Se ne ecim 
me sy të mbyllur gjerësisht nëpër botë, në një trans të thellë, të 
cilin mashtrueshëm e marrim për gjendje në zgjim. Kur jemi 
të dashuruar, bëhet edhe më keq. “Dashuria verbon” thotë 
populli me të drejtë. Por, dashuria, gjithashtu, sjell shansin për 
t’u zgjuar.

Dhe kjo është e vërteta.

Nga gjermanishtja: Gëzim aliu
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zOti FlauBert, jaM unë!

 
Në pjesën e fundit të udhëtimit të tij në Orient, Flaubert, pasi 

ka vizituar Egjiptin, Palestinën, Libanin dhe Sirinë, mbërriti 
në Stamboll në tetor 1850, i shoqëruar nga miku i tij Maxime 
Du Camp. Dy miqtë kishin udhëtuar tashmë së bashku, duke 
shkruar përvojat e tyre, dhe e kishin ndjerë veten mjaft mirë. 
Du Camp ishte një mik i vërtetë, me prejardhje nga një familje e 
mirë, paksa snob, por i besueshëm dhe i dashuruar pas letërsisë 
dhe arteve. Gjatë udhëtimit të tyre, Flaubert ishte i zënë me 
problemet e veta, me të ardhmen dhe hallet e tij. Si hall, bëhet 
fjalë sidomos për vuajtjet që ia shkaktonte sifilizi, marrë në 
Bejrut. Përveç sifilizit, vetë udhëtimi, që zgjaste prej më shumë 
se një viti, e kishte çuar Flaubertin në buzë të rraskapitjes. 
Flokët i binin, dhëmbët gjithashtu; ai dëshironte tani të kthehej 
në shtëpinë e vet, tek nëna e tij, dhe tek jeta e tij në Rouen.

 Dhe Flaubert i shkruan nënës së vet këto fjalë që vetë unë ia 
përsërisja vetes me zë të ulët, duke u përpjekur t’i besoj, ndërsa 
ende nuk i kisha kapur të tridhjetat: “Aq më bën për botën, për të 
ardhmen, për thashethemet, për një organizëm çfarëdo, madje dhe për 

Orhan Pamuk (Stamboll, 1952) 
është një ndër shkrimtarët më 
të mëdhenj botërorë të periud-
hës postmoderne. Është pro-

fesor i Letërsisë krahasimtare në Colum-
bia University. Ka shkruar këto romane: 
Xhevdet Bej dhe të bijtë, Shtëpia e heshtjes, 
Kështjella e bardhë, Libri i zi, Jeta e re, Unë 
jam e kuqja, Bora, Stambolli etj. Është bartës 
i disa çmimeve prestigjioze letrare. Në vi-
tin 2006 është nderuar me çmimin Nobel. 

Orhan Pamuk
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famën letrare, që dikur më ka bërë të kaloj net të tëra pa gjumë duke 
e ëndërruar”. 

Në fund të viteve 1970, ndërsa jetoja vetëm me nënën time 
në Stamboll dhe mundohesha të botoj romanin tim të parë, 
të sapopërfunduar, më kujtohet të jem përpjekur të gjej hotel 
Justiniano, në Galata, ku Flaubert ndenji dhe shkroi këto fjalë 
më 1850. Përpiqesha ta merrja për model, njëlloj siç ai vetë 
kishte bërë me “njerëzit e tij të mëdhenj”. Sepse nëse një prej 
parimeve të etikës letrare moderniste që Flaubert formulon në 
këtë letër të famshme, me një qetësi pothuaj instinktive, është 
nevoja për t’u mbajtur mënjanë jetës borgjeze dhe mashtrimeve 
të saj, tjetri parim është njëjësimi me autorët e mëdhenj, të cilët 
kanë ditur ta zbatojnë me sinqeritet këtë parim pothuaj të 
shenjtë. 

Shkrimtari duhet të mbahet mënjanë jetës, t’u ikë të gjitha 
institucioneve, shtetit, tërë jetës së tij të rëndomtë familjare, ta 
vështrojë arritjen dhe lavdinë letrare me dyshim. Ja parimet 
absolute të misionit të këtij kleriku të ri shekullar, dhe të tërë 
moralit letrar modernist. Shkrimtari i ri që përgatitet për një jetë 
letrare të vështirë dhe kërkuese duhet të ketë një besim të çiltër 
në këtë parim të shenjtë modernist dhe të dijë, nëse suksesi 
vonohet (dhe nganjëherë nuk arrin kurrë), të mos dorëzohet 
dhe të lëshojë krahët, por të ecë përpara, duke u kënaqur me 
pak, mbi udhën që ka zgjedhur, me besimin tek shkrimi.

 Unë ngulmoj në mendimin se ky moral modernist shkrimi 
është një vlerë në të cilën të gjithë shkrimtarët kanë besuar, 
dhe se ata duhet ta nderojnë nëse duan të mbahen në këmbë 
përballë kthimit të letërsisë në tregti. Përveç suksesit të vetë 
veprave të tij, një nga arritjet e mëdha të Flaubertit është se 
ai ka mundur të jetojë në përputhje me këtë moral që ai e ka 
zgjedhur për veten e tij që në moshën njëzet e nëntë vjeç.

Kur i lexoja këto letra, në vitet 1970, mendoja edhe unë, 
njëlloj si Flaubert, që do të ishte e mundur të mbahesha 
mënjanë jetës, sukseseve të lehta, shoqërisë dhe të fuqishmëve. 
Nga ky këndvështrim, Flaubert ishte për mua një shenjtor, po 
aq sa dhe një vetmitar: ç’është e vërteta, i pari ndër të gjithë 
ata vetmitarë të letërsisë moderne që iu kanë kthyer shpinën 
jetës dhe sukseseve sipërfaqësore. Joyce, Proust, Kafka, Pessoa, 
Walter Benjamin dhe Borges bëjnë pjesë në zanafillën time. 
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Lidhja ime pas këtyre autorëve e merr burimin e vet sa në 
mospranimin nga ata të suksesit të lehtë, aq dhe në krijimet e 
tyre letrare dhe në horizontet e reja që ata kanë shpallur duke 
kërkuar ta vënë botën në fjalë. Dhe unë mendoj gjithmonë se, 
në vendet jo-perëndimore në veçanti, ku kultura moderne 
e romanit dhe e letërsisë, dhe zakoni i të lexuarit, nuk janë 
të rrënjosur, shkrimtarët duhet të marrin shembull, për të 
qëndruar dhe zgjatur në kohë, mbi ekzistenca si ajo e Flaubert 
dhe të njëjësohen me këto modele të shenjta.

Por këto kërkesa përmbajnë gjithashtu ca rreziqe, mbi 
të cilat do të doja të flas tani, tridhjetë vjet më pas. Para së 
gjithash, mënyra me të cilën ne e jetojmë lidhjen që na bashkon 
me shkrimtarët vetmitarë arrin lehtësisht t’u bashkohet, në 
kulturat tradicionale të vendeve jo-perëndimore, formave 
dhe shprehjeve të admirimit, të nderimit dhe të adhurimit 
që iu kushtohen shenjtorëve dhe vetmitarëve të mirëfilltë. 
Kështu ka qenë jetuar dhe sjellë në Turqi modernizmi letrar. 
Njëlloj siç lexonin historinë vetjake të Kafkës disa prej këtyre 
shkrimtarëve, unë lexoja jetën e Flaubert, dhjetë vjet më pas, 
njëlloj sikur të ishte një jetë shenjtori në traditën e madhe sufi.

 Një nga pasojat e paparashikuara të kësaj etike moderniste 
të letërsisë, dhe të këtij tipi përkushtimi, është shtytja për t’i 
vlerësuar shkrimtarët në varësi të jetës së tyre, dhe jo të librave 
të tyre. Të gjithë lexuesit kanë një dëshirë të fshehtë dhe të 
përbashkët: që autori të cilin ata e admirojnë të ketë një jetë pa 
sukses, fatkeqe, dhe të shqetësuar. Në vitet 1960 dhe 1970, në 
Turqi, sa më shumë që poetët shkruanin poema të kuptueshme 
dhe të vlerësuara nga të gjithë, aq më pak ishin të respektuar.  

Rrugët e vendeve të vogla të rangut të dytë, ku letërsia nuk 
shitet, ku gazetat dhe televizionet nuk iu lënë asnjë vend njerëzve 
të letrave, janë të mbushura përplot me poetë dhe shkrimtarë të 
pacënuar në etikën e tyre moderniste të cilët lëvdohen nga fakti 
që librat e tyre nuk shiten dhe nuk përmenden nëpër gazeta. 
Problemi themelor që unë shoh në përqafimin e kësaj etike 
letrare, dhe suksesi që ajo takon gjithandej, qysh nga shprehja 
e saj nga Flaubert, midis njohësve, në Stamboll apo në qendra 
të tjera letrare jashtë Perëndimit, është që edhe njëqind vjet më 
pas, letërsia vazhdonte të ishte e shikuar si e destinuar vetëm 
për ca të zgjedhur.
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 Mjaft shkrimtarë, në një çast të jetës së tyre, kanë dëshiruar 
njëlloj si unë, “të jenë Flaubert”. Mirëpo, për mendimin tim, 
midis shkrimtarëve që dëshirojnë “të jenë Flaubert”, ekzistojnë 
dy prirje kryesore, dhe unë do ta përmbledh, duke e thjeshtuar, 
këtë dallim i cili nxjerr në pah dy veçori themelore të artit të 
romanit.

 Kategoria e parë e flaubertianëve janë admiruesit e 
zemërimit të veçantë dhe të zërit të nxehur që e veçorizon 
Flaubertin. Dua të flas për këtë zemërim, herë ironik, herë të 
tepruar, që zgjuarsia e tij e bënte të gjëmonte kundër banalitetit, 
rëndomësisë së jetës borgjeze, sipërfaqësisë dhe marrëzisë 
së saj. Kjo ironi, e gjithëpranishme në letërshkëmbimin e tij, 
merr për shenjë marrëzinë njerëzore dhe sidomos atë borgjeze, 
dhe e nxjerr forcën e saj nga zgjuarsia e Flaubert, por dhe nga 
talenti i tij tejet i veçantë prej parodisti. Në shekullin e XX-të, 
admiruesit e Flaubert, sidomos shkrimtarët e rinj, i kanë dhënë 
një rëndësi të madhe imitimit të kësaj ironie, përvetësimit të 
këtij toni shpirtëror, shfaqjes së kësaj maske cinike.

Kur lexojmë Lolita të Nabokovit, prapa thumbave të 
drejtuar ndaj ca tipareve të dukshme të American way of life, 
ndihet një ndjeshmëri flaubertiani. Por nëse kjo ironi është e 
vetmja forcë e këtij romani, përciptësia dhe cinizmi kanë bërë 
shpejt që të kthehen në përçmim, në përbuzje kundrejt jetës së 
njerëzve mesatarë, jo fort të kënduar, apo kultura e të cilëve 
është e ndryshme, zakonet e të cilëve shquhen nga të tonat dhe 
vuajnë nga krahasimi. Është me vend pra që të merren parasysh 
këto çështje, të cilat futen tek etika, për të kuptuar mënyrën 
me të cilën modernizmi evropian është pritur në vendet jo-
perëndimore.

Megjithatë, edhe pse në zemërim dhe tërë ironi, Flaubert 
nuk ishte një autor përçmues. Ai ka shpikur një gjuhë e cila 
e lejon atë të vëzhgojë nga më afër, në brendësi të romanit, 
personazhet e tij, këto qenie aq të ndryshme nga ai. Për t’iu 
qasur nga më pranë mendimeve të personazheve të tij, dhe 
botës së tyre të brendshme, Flaubert kishte zhvilluar një teknikë 
dhe një zë rrëfimor të veçantë.

Ky zë, kjo teknikë rrëfimi, që qe imituar më pas, fillimisht 
në Francë, pastaj në mbarë botën, dhe që specialistët e Flaubert 
dinë ta vlerësojnë më mirë se lexuesit e tij, është quajtur “stil i 
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tërthortë i lirë”. Kjo mënyrë, që ai nuk e shpiki vetë por e zhvilloi 
më tej, qëndron në mosndarjen e mendimeve të personazheve 
nga mjedisi dhe ngjarjet rrethuese që janë familjare për ta. Ky 
“stil i tërthortë i lirë” ka pasur një ndikim të madh në mjaft 
vende jo-perëndimore si Turqia, ku arti i romanit dhe gjuha 
rrëfimore moderne janë zhvilluar, zbatuar dhe vlerësuar vetëm 
pas epokës së Flaubert.

Flauberti që unë dua dhe admiroj, ai me të cilin njëjësohem, 
është ky shkrimtar i dytë, ky autor i madh që ka ditur të shpikë 
udhë të reja për të mbërritur, në kornizat dhe dekoret e gjera 
të romanit, por nganjëherë dhe në pak fjalë, deri në zemër të 
personazheve të tij. Dhe vetëm një shkrimtar i aftë për këtë 
kuptim, për këtë dashuri të thellë kundrejt personazheve të 
cilën e kërkon arti i romanit, mund të shpallte : Zonja Bovary, 
jam unë ! 

Por Flauberti ironik dhe cingërritës për të cilin fola pak më 
lart nuk është kurrë aq larg Flaubertit sentimental. Dhe për një 
lexues që e do Flaubertin, nuk është aspak e vështirë për ta 
përfytyruar atë si dy gjysma të së njëjtës zemër. Dhe sa për mua, 
unë kam dashur gjithmonë, njëlloj si dhe mjaft shkrimtarë të 
tjerë, të njëjësohem njëkohësisht me shkrimtarin në zemërim, 
tejet të nxehur kundër njerëzimit, dhe me atë që, duke ushqyer 
një dashuri të tillë për të ngjashmit e tij, i kupton më mirë se 
kushdo. Në atë pikë që sa herë e rilexoj, e dëgjoj veten duke 
thënë : Zoti Flaubert, jam unë!

Nga frëngjishtja: u. nerguti 
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letërsia e uDhëtiMit
                                               

Gjithsecili në udhëtimin e tij,
gjithsecili i ndryshëm.

Gjithsecili, në fund të fundit
i humbur pas halleve të tij.

                                                                                                                                                      
              Vasco rossi

 Në manualet e vjetër të Letërsisë së Krahasuar gjenden 
përkthime të bëra nga grupe e rrethe letrarësh të ndryshëm, 
materiale, të cilat janë shkruar gjatë apo për udhëtime të 
ndryshme. Të gjithë këto materiale janë përfshirë në një 
broshurë heterogjene dhe mjaft të gjerë të titulluar Ndërmjetës 
letrar.
 Sot, Letërsia e Udhëtimit, nëpër  modalitetet e prodhimit 
të teksteve “krijues”, edhe në interesin e publikut të gjerë 
dhe të kritikës akademike, tashmë, përfaqëson një fushë të 
rëndësishme të komunikimit ndërkombëtar e ndërkulturor.

Domenico Nucera (Romë, 1962) 
është gazetar dhe shkrimtar 
televiziv. Ka kryer studimet 
komparative në Romë. Më 

1990 ka themeluar, së bashku me dy miq, 
Bibliotekën e udhëtarit, e cila shpejt u bë një 
pikë referimi. Është autor i doracakut për 
vende të ndryshme të botës. Ka botuar ese 
dhe kritikë letrare. Që nga viti 2000, shkru-
an në faqet e Corriere della Sera dhe fiton 
çmimin “Gazetari më i mirë i udhëtimit”, 
ndërsa nga viti 2003 është autor dhe redak-
tor i programit “Italia, dashuria ime”.

Domenico
 nucera 
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 Në këtë  pikë të diskutimit tonë, natyrshëm, lindin disa 
pyetje: 
- A ka mundur Letërsia e Udhëtimit të shndërrohet në një lloj 
letrar autonom e të suksesshëm? 
- Dhe nëse po, cilët tekste do t’i studiojmë si të tillë? 
- Në këtë kontekst, a do të mund t’i studionim ditarët e kristofor 
kolombit si pjesë të Letërsisë së Udhëtimit? 
- Po  letrat e amerigo Vespuçit dhe të Cabeza de Veca-s, i cili 
shpëtoi nga mbytja e shkroi rreth kësaj ngjarjeje? 
- A qëndrojnë pranë robinson Cruzo-së dhe të Gordon Pym 
librat e Bruce Chatwin dhe si duhet t’i klasifikojmë ata? 
- A do të jetë rasti për ta artikuluar këtë masë të dukshme 
tekstesh, në nënlloje të ndryshëm? 
- Po udhërrëfimet e udhëtimit, rihyjnë apo jo në rrethin e 
përgjithshëm? 
- Apo ata, do t’i konceptojmë si lloje paraletrare, letërsi gojore 
apo diçka tjetër të ngjashme?
 Siç do të shohim në vazhdim, guidat e udhëtimit, edhe 
po të donim t’i ndalonim të futen nga dyert e arta të letërsisë,   
do të hynin nga dritarja. liber sancti jacobi, i cili ka shërbyer si 
udhërrëfyes autentik mesjetar në pelegrinazhin e santiago de 
Compostela, që edhe pse e strukturuar si një guidë që përmban 
këshilla praktike për udhëtarët, ruan dinjitetin e saj letrar edhe 
nga pikëpamja komparatistike. Ajo, nga njëra anë, prezantohet 
si shembull i shkruar në shekullin e XII-të, e cila vjen si 
përkthim i bashkëbisedimit të veçantë i organizuar në mënyrë 
interesante, nga ana tjetër tregon sesi ndjeshmëria mesjetare 
i drejtohet temave moderne të përfaqësimit të “tjetrit”, ose të 
“një vendi tjetër”.
 Le të hedhim dritë mbi pyetjet tona. Vështirësia e parë 
që duhet të përballojmë, është ajo e përkufizimit të vetë fjalës 
“udhëtim”.
 Kjo fjalë, në një kuptim të përgjithshëm, ashtu siç mund 
ta gjejmë të përkufizuar “në fjalor”, do të thotë “zhvendosje”, 
“kalim”.
 Ky kuptim dihet dhe nënkuptohet nga të gjithë, por 
nëse “udhëtimi”, do të merrej vetëm në kuptimin real ose edhe 
në atë alegorik, për të pasur kështu të drejtën e futjes në llojin 
letrar të udhëtimit, është problem që mund të zgjidhet lehtë.
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 Në qoftë se, pohimi i Michel de Certeau, për të cilin 
“tout récit est un récit de voyage”, është i vërtetë, në kuptimin 
që çdolloj tregimi\rrëfimi, në fund të fundit, është organizim 
ngjarjesh që lëvizin në hapësirë e në kohë, atëherë do të kemi të 
bëjmë me një lloj gjithçka-ngrënës, që nuk seleksionon më, e që 
nuk garanton më kufijtë e identitetit të tij?
 A do  të jetë e mjaftueshme, që të ndërtojmë temën që 
mban teksti duke iu referuar përkufizimit se udhëtimi është 
përcaktuar si rrëfim i kalimit fizik? Në këtë mënyrë e përdoret 
nga  Gëte në  l’Ilalienische Reise duke lënë jashtë këtij rrethshkrimi 
klasikët si Conrad, Melville, swift, ose Defo. A duhet atëherë, 
të përfshijmë këtu edhe vepra që vetëm në mënyrë reklamuese, 
mund t’i quajmë letërsi të udhëtimit, si Ulysses i joyce-it, apo 
Komedia Hyjnore e Dante aligerit? 
 Duke iu referuar hamendësimeve të sipërpërmendura do 
të thoshim që, Letërsia e Udhëtimit është një lloj i lëvizshëm, që i 
bashkëngjitet llojeve të tjera me të cilët ndan një kufi në lëvizje të 
vazhdueshme. Në fushën e saj, ka mbledhur tekste, të destinuar 
për drejtime dhe qëllime të ndryshme, por që koha i ka detyruar 
në ndryshimin e statusit.
 Kështu letërsia e teksteve antike “e shkencëzuar” që 
kishin luajtur funksion thelbësor në përshkrimin e vende të 
eksploruara, është propozuar si instrument informativ, por që 
nuk ekziston më si e tillë, sepse ka humbur pas zbulimeve të 
reja.
 Këto tekste të pakufishëm dhe të paorientuar drejt një 
dije të caktuar, janë rikuperuar nga letërsia e udhëtimit, e cila 
ka aftësinë t’i lexojë edhe nga një pikëpamje tjetër. Në këtë 
rast, nuk do të mund të kërkohet më përshkrimi i detajuar dhe 
enciklopedik i botës reale, por rileximi i këtyre konteksteve 
si gjurmë të rëndësishme që i përkisnin të shkuarës, për të 
kuptuar, kështu, se cili ishte vizioni i botës mes antikëve ose 
thjesht për t’u transportuar nga letërsia, (duke bërë që letërsia 
të shërbejë si mjeti i udhëtimit dhe zhvendosjes) në vende e në 
kohë.
 Në këtë rast, teksti, në momentin e marrjes së tij, 
ndryshon llojin: në fjalë të tjera është lexuesi që bën të duken 
aspektet krijues dhe rrëfyes, aspekte, që shkrimtari nuk i kishte 
në fokusin e tij fillestar.
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Pararendëse e llojit
 

Letërsia e Udhëtimit, fillon të kërkojë me të drejtë të 
plotë pjesëmarrjen e saj në formimin e disiplinave të reja. Kjo 
kërkesë nxjerr në pah lidhjet e sakta dhe të mirëkuruara të 
udhëtimeve të shekullit të XV-të, - që për herë të parë hapen 
në horizonte gjeografike më të gjera e më komplekse, sesa ata 
të ofruar nga kozmologjia mesjetare - nga ku rrjedhin shkencat 
moderne sociale si etnografia dhe antropologjia.
 Historia dhe shkencat natyrore trashëgojnë perspektivën 
e tyre disiplinore nga dy udhëtar -themelues: herodoti që 
kërkonte në rrugët e Azisë mundësi për të njohur mirë popujt 
e tjerë dhe shkaqet e luftërave persiane e më pas të mundte t’i 
tregonte publikisht grekëve dhe Plini, që iu fut punës për të 
shkruar enciklopedinë e tij Naturalis historia.
 Qëllimi ynë, megjithatë, nuk është ta përkufizojmë 
Letërsisë së Udhëtimit njëherë e mirë, e të themi që i përket 
këtij apo atij lloji, ose në shumicën e rasteve të dyve bashkë.
 Letërsia e Udhëtimit, si natyrë, është mësuar t’i kalojë 
kufijtë, madje, kjo është karakteristika e saj kryesore që të 
kalojë kufirin për të parë se çfarë ka, çfarë gjendet matanë saj, 
të krahasojë brendësinë me anën e jashtme, atë këtu me atë atje, 
për të treguar përballje, duke përshtatur e duke interpretuar 
takimin me tjetrin.
 Kjo është pika më e fortë e kontaktit me komparatistikën 
letrare, që me instrumente të ndryshëm kritike bën ekzaktësisht 
të njëjtën gjë që përmendëm më lart, të shikojë matanë vetvetes 
për të krahasuar. 
 Do të mbetemi, tani, tek ajo që përfaqëson momentin e 
privilegjuar të tekstit të udhëtimit; takimin me tjetrin, diku tjetër. 
Në fakt, ky aspekt ndërton fundin e udhëtimit real, motivin për 
të cilin udhëtimi realizohet, dhe motivin për të cilin tregohet. 
Nuk janë vetëm tekstet shkencore që marrin\ushqehen nga 
lidhjet e udhëtimit si tregim i eksperiencës personale, por edhe 
tekste të tjerë me shtrirje akoma më të gjerë. 
 Dhe kur teksti i përket letërsisë fantazi dhe jo asaj 
dokumentare, takimi me tjetrin, sidoqoftë, do të  marrë 
paraqitjen e perspektivës duke nxjerrë në pah imazhin, me të 
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cilin tjetri dhe ‘diku-ja’ janë përcaktuar dhe treguar. Pikërisht, 
nëpërmjet vështrimit mbi tjetrin, mund të takohen pikat e 
shumta të përbashkëta mes llojit tonë dhe formave të tjera, që i 
interesojnë studimit letrar.
 Nga momenti që Letërsia e Udhëtimit kufizohet dhe 
i bashkëngjitet etnografisë, letërsisë shkencore, gjeografisë, 
shkencave shoqërore etj., është me interes të vlerësohet si 
lloj specifik, në kuptimin që mbledh vlera të autorëve të çdo 
shtrese ideologjike me interesa dhe specifikime të ndryshme. 
Gjithashtu, mund të thuhet se ‘shkenca e ditarit’ i përket 
nënllojit më të përhapur e popullor, por që në atë kohë nuk 
ekzistonte nga pikëpamja kritike. Ajo kishte statusin e një 
letërsie personale dhe të pabotuar.
 Të gjithë, ose pothuajse, ato që shkruheshin rreth 
përshkrimit të një udhëtimi janë mishëruar në formën e ditarit. 
Letërsia e Udhëtimit është një letërsi ndërkombëtare. Ajo jo 
vetëm tregon për vende të huaja, por në disa aspekte frymëzon 
edhe ndërkombëtarësinë. Guidat e udhëtimit duke dashur të 
jenë objektive, edhe pse përshtatin ideologjinë e vendit nga vijnë, 
në shumicën e rasteve nuk përkthehen, duke u privilegjuar nga 
kulturat e tjera pritëse.
 Kjo ndodh sepse afër llojeve të tjerë mbi të cilët 
shpeshherë mbivendoset, Letërsia e Udhëtimit, duhet të 
studiohet me instrumente krahasues. Janë pikërisht këto 
instrumente që e lejojnë të lëvizë ndërmjet kufijve dhe 
perspektivave ndërdisiplinore. Në kundërshtim me studimin 
letrar të kohëve të fundit, komparatistika e vjetër e rrymës 
pozitiviste është më shumë e interesuar për të analizuar 
raportet reale dhe të dokumentueshme që përshkojnë tekste 
e autorë të ndryshëm. Ajo kishte si qëllim të nxirrte në pah 
ndikimet efektive të ushtruara nga një vepër tek një tjetër, nga 
një autor tek një tjetër. Pra, kërkohej të rindërtohej historia e 
një vepre letrare, duke e llogaritur në brendësi të një hierarkie 
dhe duke e zëvendësuar në këtë mënyrë, kode të autorëve 
kryesorë dhe autorëve dytësore, të veprave më të mira ose jo, 
të kulturave të zhvilluara ose jo, mes veprave që janë quajtur 
jo të mira (kundrejt llojeve “të tjerë”, si romani apo poema), që 
padyshim, paraqiten si përmbledhje e udhëtimit. Atyre nuk u 
njihej as dinjiteti i mjaftueshëm për t’u konsideruar si tekste të 
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vërtetë letrarë.
 Njësoj si ditarët, epistolarët e përkthimeve nuk 
studioheshin si objekte letrare në vetvete, por si “ndërmjetës” 
të thjeshtë, si  pikë takimesh të rastësishme mes bashkimeve 
kulturore dhe sistemeve, pra studioheshin në kufijtë e praktikës 
letrare.
 Tekstet e udhëtimit, me perspektivat metodologjike 
të gender studies, dhe cultural studies  janë bashkuar vetëm në 
njëzet vitet e fundit. 
 Në këtë mënyrë, mund të lexohen në funksionin e 
tyre më kompleks ideologjik duke kërkuar mbizotërimin e 
kulturave dominuese dhe bashkë më të, mekanizmat e pohimit 
dhe riprodhimit të ideologjive.
 Studimi i Letërsisë së Udhëtimit, duke dashur të nxjerrë 
në pah nëntekstet ideologjike të fshehur në çdo tekst letrar, do 
punojë  me  fusha të tjera kërkimi si:

studimet postkoloniale, kur në një tekst udhëtimi 1. 
përshkrimi i tjetrit dhe i diku tjetër-it të këtë qenë 
instrument funksional i ideologjisë dominuese, duke 
krijuar imazhin që justifikonte ndërhyrjet e Evropës 
drejt kulturave dominuese në botë.
gender studies2. , meqë shkrimi i udhëtimit është përkthimi 
letrar i një eksperience të mëparshme me origjinë 
mitologjike. Kjo eksperiencë, në radhë të parë, është 
mashkullore, por prodhimet e shekullit të XVIII-të, e 
akoma më shumë ata të shekullit të XIX-të, e kanë venë 
në diskutim këtë ekskluzivitet.
imazhologjinë, sepse veprat që po i referohemi në 3. 
diskutimin tonë, duke dashur të bëjnë zgjedhje të 
ndryshme, kanë formuar imazhe vendesh e popujsh 
shumë të përhapur.
studimet mbi llojin letrar, meqë Letërsia e Udhëtimit 4. 
është përkufizuar si lloj kufiri.
studimin e identiteteve kombëtare, sepse Letërsia e 5. 
Udhëtimit, tregon përfaqësimin dhe përkufizimin e 
kulturave, jo vetëm në brendësi, por edhe jashtë tyre. Kjo 
ndodh nëpërmjet udhërrëfyesit të udhëtimit, i cili mbi 
vendin e duhur mund të mbledhë ata elemente, që sipas 
autorit, gjithsecili i interpreton sipas një ndjeshmërie të 
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përbashkët. Pikërisht, këto, interpretime, ofrojnë imazhe 
të identitetit.
me llojin, e ri, fringo, në Itali (e kudo gjetkë)  të letërsisë 6. 
së migrimit, domethënë Letërsisë së Udhëtimit, kundrejt 
kulturës sonë e kundrejt nesh, të parë si të ndryshëm.

Mes krahasimit dhe dialogut të teksteve të shumë kohëve më 
parë (të largët), le të marrim në konsideratë epokën kur janë 
shkruar, por le të këmbëngulim edhe në nivel tematik për të 
krijuar dialog mes këtyre teksteve. Kësht, në një shtrirje të 
përbashkët, formësohet një rrjetë që lidh e nyjëzon temat dhe 
motivet e Letërsisë së Udhëtimit, ku takimi me tjetrin apo diku 
tjetër-in, do të jetë të qenurit i  qëndrueshëm. 
 Tekstet e zgjedhur janë vetëm shembuj të mbledhur 
në mënyrë arbitrare mes qindra veprave që mund të tregojnë  
rreth këtyre paraekzistencave, ose këtyre karaktere.

Provë për përkufizim; Odeporika

 Le ta nisim studimin duke u ndalur më parë tek emri. 
Gjuha italiane duket se është e vetmja gjuhë moderne që ka 
pranuar përkufizimin e aplikuar mbi letërsinë e udhëtimit të 
“odeporika-s”.
 Termi, i cili është propozuar nga italianisti luigi Mango, 
rrjedh nga greqishtja “hodoiporikos”, që do të thotë “në lidhje 
me udhëtimin”, formuar nga bashkimi i “odos”, rrugë dhe 
“poréia”, udhëtim.
 Thesaurus linguae graecae (1572) e përkufizon odoiporikòs 
si “qui viator est” dhe “ad viam pertinens”. Forma latine 
hodoeporicon, gjendet në epistolarin e shën Girolamos dhe 
Hodoeporicon titullohet udhëtimi më të vjetër, që nuk ishte 
shfaqur kurrë në letërsinë anglosaksone punë kjo, e një udhëtari 
të shekullit të VIII-të, të quajtur Willibald, tregoi që për herë të 
parë, në librin e tij udhëtimin në Jerusalem. 
 Në periudhën e Rilindjes përkufizimi i hodoeporicum 
ishte përhapur si përcaktim i formës së ditarit të udhëtimit.
 Por, nëse odeporico, në fjalorët e ditëve të sotme gjendet 
si mbiemër, me kuptimin “në lidhje me udhëtimin”, si emër 
i gjinisë mashkullor është sinonim i “tregimit të udhëtimit”, 
por mungon emri i gjinisë femërore odeporica, i propozuar mbi 
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modelin e ndërtimit të matematikës dhe fizikës, etj., ku hiqet 
fjala shkencë, që e udhëhiqte në origjinën e saj.
 Avantazhi i këtij përkufizimi, që mund të artikulohet si 
mbiemër “një tekst odeporik” dhe si emër “odeoporika”, do 
të lejonte t’i shmangeshim ngatërrimit si “letërsi e udhëtimit”, 
që, kur duhet të përdoret si mbiemër krijon vështirësi të 
pakapërcyeshme.
 Le të kthehemi tek pyetja e parë: një tekst që i preket 
Letërsisë së Udhëtimit, duhet, ose thjesht mundet, të 
përkufizohet sipas specifikimit të “udhëtimit”? Po në rastin e 
një teksti si Odiseja ç’ ndodh? A është ai një libër udhëtimi?

Të nisesh, të udhëtosh, të kthehesh; çështje etimologjike

 Letërsia e Udhëtimit dominon disa karaktere të tekstit; 
si me u nisë, me udhëtu, me u kthy, që në nivelin tematik janë 
rrënjët e vërteta të llojit. 
 Në disa tekste, narracioni i përshkruan të tre momentet 
të brendashkruar brenda një rrethi. Por, ndodh, shpesh, që ai të 
marrë vetëm një nga karakteret e ta përdorë si  udhëheqës.
 Fjala italisht me u nisur (partire), që në të njëjtën formë 
gjendet edhe në frëngjisht e spanjisht (partir) vjen nga emri 
latin pars, paris, domethënë, “pjesë”, “fraksion”. Pra, në vetvete, 
shpreh aktin e ndarjes, të shkëputjes; terme këto që përdoren 
më thjeshtë për vdekjen (konceptin e saj) sesa për lindjen, ashtu 
siç ndodh në rastin e “larguar, vdekur”. Nga e njëjta rrënjë e 
ka origjinën folja latine (parare), që do të kuptohej ‘me lindur 
dikë’. Në italisht gjejmë ekuivalenten e saj (partorire), që lidhet 
pa ndonjë keqkuptim, me aktin e saj, pra lindjen.
 Ambiguiteti semantik që krijohet rreth fjalës “me u 
nisur” dhe përcaktimi dyfish i kuptimeve fillim\fund, lindje\
vdekje, e zgjedhuar kjo, në bazë të metaforës themelore që merr 
udhëtimi kundrejt jetës njerëzore. 
 Të nisesh, do të thotë të braktisesh një gjendje për të 
kërkuar një tjetër; të lësh diçka, ose jo, nga vetvetja në kërkim 
të një identiteti të ri.
 Në gjuhën angleze, kjo fjalë, edhe pse nuk luan 
etimologjinë latine, përkthehet “me u nisur” me “me lënë” 
“me ikur” (to leave), që në të njëjtën kohë ka kuptimin “të lësh 
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diçka”. 
 P.sh. të nisesh nga shtëpia jote, në mënyrë sinonimike do 
ta shprehnim  të lësh shtëpinë tënde. Në aktin e ‘të nisurit’ gjejmë 
një vdekje e më pas një lindje, një ndarje dhe më pas tentativa 
për t’u bashkuar\lidhur me të ardhmen. Në qoftë se urtësia 
popullore, e ka bërë kaq efikase ambiguitetin e fjalës “partire” 
(me u nisur), deri në  pikën e banalizimit të saj, si në shprehjen 
“të nisesh është si të vdesësh pak”, nisja si braktisje e të vjetrës 
për kërkimin e të resë, në vetvete është ndarje, shkëputje, ose 
nëse duam ta quajmë kështu vdekje e pjesshme. 
Spanjolli Francisco de Figueroa, në një madrigal të shkruar në 
shekullin XVI shprehet: 

I trishtuar jam unë, që nisem
Më shumë, nuk nisem
Shpirti, që është pjesa më e mirë
Tek unë
As niset, e as do të niset kurrë. 

 Fjala udhëtim vjen nga dialektalizmi viatge, i ardhur 
nga latinishtja viaticum, që duke iu referuar origjinës së fjalës,  
tregohen ushqimet e nevojshme (qofshin ata edhe shpirtërore) 
për të përfunduar rrugën. Pra, fjala “udhëtim” në bazë të 
origjinës së saj përkufizohet “ajo që konsumohet gjatë rrugës”. 
Kuptimi i jep gjithçkaje emrin e pjesës së saj\të tij duke e 
identifikuar udhëtimin me atë që e ushqen.
 Sinekdoka ndriçon një nga aspektet më të rëndësishëm 
të udhëtimit. Që udhëtimi të ishte i tillë nuk mjaftonte të 
konsiderohej zhvendosja e plotë e një individi nga një vend në 
tjetrin, por ishte e nevojshme të vëzhgohej se me çfarë e kishte 
ushqyer rrugën e tij, cili kishte qenë shkëmbimi që mund të 
ishte kryer gjatë rrugës; e thënë në fjalë të tjera cila kishte qenë 
eksperienca e udhëtimit, zbulimi i asaj diçkaje tjetër, i atij vendi 
tjetër ishte perceptuar e transformuar?
 Fjala angleze travel (udhëtim), është përdorur si emër në 
formën verbale të to travel (me udhëtuar). E tillë është futur 
edhe në gjuhën bashkëkohore turistike ndërkombëtare.
 Kuptimi i saj do të thotë udhëtim, me udhëtuar por, në 
etimologji, fjala, ruan diçka në lidhje me vuajtjen: tripalium ishte 
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emri i një instrumenti të torturës, i quajtur kështu nga tre (tres) 
pali (palus), që në gjuhën shqipe do ta përkthenim tre goditje.
 Në këtë rast, fjala merr një përcaktim të vuajtjes, të 
heqjes të dënimit; i njëjti dënim që përzuri Adamin nga Parajsa 
Tokësore dhe që e detyroi të endej kot pa mundur të kthehej 
më. 
 Poeti anglez, Ben johnson, për të na treguar më mirë 
vlerën e travel si “udhëtim” dhe “vuajtje”, pra si provë për ta 
përballuar, i dedikon këto vargje William roe-s:

Ky është Enea i mirë, që kaloi zjarrin
Nëpërmjet detrave, stuhive, dallgëve;
Është nisur për në ferr.
U kthye shëndoshë e i lirë 
Ky burrë udhëtoi mirë. 

      Ideja e vuajtjes është ruajtur akoma më mirë në gjuhën 
italiane me termin travaglio (i munduar, i sfilitur), me kuptimin 
e saj të “torturës”, “punës” dhe “të fazës së fundit të lindjes”. 
 Mbivendosjet mes travel\travaglio\partire\partorire 
(udhëtim\mundim; me u nisur\me lindur), krijojnë paradokse 
gjuhësore, por në realitet ndërtojnë një bërthamë konceptuale 
në brendësi të së cilës, organizohet eksperienca e udhëtimit; 
që është ajo e rilindjes nën një formë të ndryshme, e parë nga 
eksperienca e vendit të ri dhe takimit më të riun. 
Në qoftë se në fjalën partire (me u nisur), gjetëm gjurmët e 
vdekjes, në travel, viaggio (udhëtim), gjejmë, përkundrazi, 
lindjen, por edhe ky është një paradoks i dukshëm.
      Në traditën judike-kristiane, të shekullit të XIX-të, prej 
shumë kohësh ekziston figura e një udhëtari të padukshëm, 
që do të dukej privilegj në shumicën e të vdekurve (të jetosh 
përgjithmonë), në këtë rast udhëtimi i tij i pafund dhe i 
përhershëm, merr vlerën e një dënimi të tmerrshëm; hebre 
endacak, fajtor, sepse ka poshtëruar Zotin e është i detyruar 
të endet, pa qëllim e pa kohë, deri në ditën e gjykimit. 
Pavdekshmëria, edhe pse një lloj çmimi, transformohet në 
dënim, aq sa tërheq udhëtimin në dominimin e eksperiencës 
normale.
 Kush nuk mund të vdesë nuk mundet as të rilindë. 
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Mërgimi nga koha dhe nga hapësira, i heq udhëtimit çdo 
mundësi shpëtimi. Në qoftë se eksperienca, nuk arrin të 
transformojë dhe të rinovojë individin, edhe vetë udhëtimi 
shterpëzohet nga frika e vdekjes. Dënimi i lëvizjes së përjetshme 
do të mbarojë me vlerën e njëjtë të palëvizshmërisë maksimale. 
Në fakt, fenomenologjia e hebreut endacak lëviz me imazhin e 
qetë të një burri, i cili pa ndaluar vozit ndër dete e kontinente, 
i rrethuar nga pyetjet e të gjithë atyre që duan të dinë rreth 
udhëtimit dhe eksperiencave të tij. Ai është i destinuar të bëhet 
kujtesa e botës, udhëtari i përjetshëm dhe depozituesi i një dije, 
e cila në vetvete është e panevojshme. 
 Më vonë, po nga latinishtja, do të gjejmë të përdorur fjalën 
tornus (me u kthyer), që në gjuhen italiane gjen ekuivalencën 
e saj në il tornio (qëndis, ildis), por edhe il giogo (diçka që 
rrotullohet rreth një rrethi). 
 Folja, në kuptimin më të përgjithshëm, përshkruan 
dërgimin të diçkaje në pikën e nisjes për të rikuperuar vendin 
e braktisur ose të harruar. Të arrish një vend dhe të ndalosh, 
nuk do të thotë të udhëtosh, por thjesht të transferohesh, të 
ndryshosh vendbanim\vendqëndrim. 
 Pra, është kthimi ai që kompleton dhe kualifikon 
udhëtimin, deri në rastin ekstrem të mërgimit që përkufizon 
një udhëtim të detyruar, të cilit i mohohet komplet, mundësia 
e ribashkimit përfundimtar me vendin e origjinës; dhimbja e 
mërgimit quhet mall, fjala që përmban kthimin (në greqisht 
nostos) dhe dhimbje (algia). 
 Pra, kthimi, qëllimi i fundit i udhëtimit, në këtë kuptim, 
gjen shembullin e tij më perfekt dhe të stabilizuar në xhiron 
rreth botës, frymëzimin që e ka përjetuar çdo udhëtar, që në 
momentin që është zbuluar rrumbullakësia e tokës. Nisja 
bëhet gjithmonë me mendimin për t’u kthyer, edhe në rastin 
kur qëllimi nuk përputhet gjeografikisht me pikën e nisjes, 
por ndërton një lloj atdheu ekzistencial, një “unë” që duhet 
gjendur.
 Le të marrim si shembull protagonistin e Notturno 
indiano, (1984) të tabucchi-t, që udhëton nëpërmjet Indisë 
në kërkim të identitetit të tij. elias Canetti, hebreu bullgar në 
udhëtim në Marok, ndien të jetë kthyer në shtëpi kur gjendet në 
një shesh të panjohur të Marrabech-ut, e pikërisht atje, ndjeu 
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që kishte arritur qëllimin e tij. Die stimmen von Marrakech 
(1854), shkruan: 
 M’ u duk se kisha arritur qëllimin e udhëtimit tim. Nga aty 
nuk doja më të largohesha; kisha qenë qindra vjet më parë, por e kisha 
harruar, dhe tani gjithçka rikthehej tek unë. Ndërsa gjendesha aty, unë 
isha ai shesh. Besova se ai shesh kishte  qenë ekzistuar gjithmonë.
 Natyrisht, edhe kur kthimi të çon në  pikën e nisjes, nuk 
gjendemi më në të njëjtën situatë si më parë. Nisja bëhet për 
të ndryshuar, për t’u rinovuar, për t’u larguar nga zakonet e 
mëparshme, që, një pjesë e tyre të vdesin dhe në të njëjtën kohë, 
të lindin të reja. 
 Ky, të paktën, është iluzioni që frymëzon udhëtarin për 
të  marrë rrugën e për t’u nisur. Të nisesh e më pas të kthehesh. 
Por, ka edhe nga ata që kanë dashur të bëjnë të kundërtën, në 
fillim kthimi e më pas nisja e vërtetë. Autori i këtij paradoksi 
është ulisi, itinerari i të cilit, i treguar tek Odiseja, është 
dominuar tërësisht nga fiksimi i rikthimit që i ishte premtuar 
nga alkino (XIII 6), por më shumë se një herë u rrezikua të 
joshej nga fati, derisa udhëtimi i tij u transformua në dhimbje 
të tmerrshme. Shokët e tij dorëzohen, nën tundimet e frytit të 
ëmbël të lotos, fillojnë “të harrojnë kthimin”, por ulisi nuk 
mund t’ia lejojë vetvetes një gjë të tillë. Mallkimi i Ciklopit të 
zemëruar të qorruar, shembet mbi atë që ulisi ka më të shtrenjtë: 
“që në atdhe të mos kthehet Odise-ja, shkatërruesi i shkëmbinjve, 
djali i Laertit, që shtëpinë e ka në Itakë. Nëse fati e lejon që ai të 
rishohë miqtë dhe të kthehet në shtëpinë e qëndrueshme dhe në tokat 
e prindërve, arriftë keq dhe vonë e i humbtë të gjithë shokët, anija e tij 
gjettë në shtëpi kob” (IX 530-535).
 Dhe, kur më në fund arrin në Itakë, ku nuk e prisnin, 
as atëherë nuk mund të shijojë pushimin e merituar. Ashtu siç 
kishte profetizuar në ade, fallxhor i verbër tiresia, ai do të 
gjejë fatkeqësi të tjera, edhe kur këto do të zgjidhen, duhet, (të 
paktën sipas interpretimit të përhapur të profecisë së errët e 
ripropozuar nga shumë të tjerë edhe nga Pascoli, në poezinë 
L’ùltimo viaggio (1904)), të niset sërish nëpër dete e ku, më në 
fund, do të gjejë vdekjen, fundin e vërtetë të pelegrinazhit të 
tij. 

Nga italishtja: alma Dema
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arketiPi në siMBOlin e 
ënDrraVe të kOliQit

Koliqi, mjeshtër i madh i prozës shqipe, i rritur dhe 
i brumosur me kulturën e perëndimore, kulturë e cila aq sa e 
madhështoi në sy të të gjithëve aq edhe e bëri të vetëdijshëm se 
një njeri është madhështor në sy të botës vetëm kur di të ruajë 
e të brendësojë atë që lidhet me identitetin  dhe identifikimin e 
tij: traditën dhe kulturën, mendësinë dhe mjedisin, elementët e 
prekshëm dhe të paprekshëm të botëkuptimit dhe ekzistencës së 
karmës së tij gjenezore.
     Ai e rrëmoi dhe e skaliti këtë panoramë të nevojshme brenda 
vetes, sepse ai nuk deshi ta pranonte errësirën e vendit të tij e për 
këtë ndezi një qiri a një fije pishë, drita e të cilëve i ndriti rrugën, 
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e ia grishi gjithmonë kujtimin, respektin dhe analizën e veprës 
së tij. 
     Është folur e vazhdon të flitet për poliedrizmin e tij kulturor, 
letrar e shkencor ashtu si do të bëj edhe unë në vazhdim.
     Sa herë që më ka munguar frymëmarrja autoktone e trajtuar me 
shumë vërtetësi, sinqeritet dhe dashuri, i jam rikthyer tregimeve 
të tij, i kam lexuar, i kam përpirë, i kam studiuar e përsëri nuk 
jam mjaftuar (si tek e fundit nuk do të mjaftohem as sot!).
     Duke u bazuar tek arketipet,si elemente përbërës të pavetëdijes 
kolektive do të dëshiroja të zbërthenim me instrumente 
arketipiale ëndrrën e zonjushës Netë tek Andërr e një mbasditje 
vere. 
     Duke dashur të jem e qartë dhe e kuptueshme që në fillim, 
do të doja t’ju kujtoja se ishte Jungu ai, që duke u nisur nga një 
eksperiencë personale (në vjeshtën e vitit 1913) zbuloi e më 
pas konstatoi se, ëndrrat shërbenin si medium komunikues 
të aspekteve të thella të pavetëdijes, konstatim ky i diskutuar 
shumë jo vetëm në rrafshe psikologjike e letrare por edhe mistike, 
fetare, antropologjike e më tej.
Nëse do t’i referoheshim çfarëdolloj fjalori leksikor, leksema 
ëndërr do të përkufizohej si një gjendje abstrakte përjetimi, vegimi, 
shfaqje figurash e ngjarjesh që ndodhin gjatë procesit të gjumit, 
domethënë ndodhin në mënyrë pasive e të pavetëdijshme. 
     Ëndrra dhe përjetimi i vegimeve të zonjushës Netë, realizohen 
në një mënyrë tjetër; duket se ndodhin jo si proces i përkufizimit 
të sipërpërmendur, por si të stisura nga shkrimtari, gjë për të 
cilën ne nuk kemi përse habitemi apo mendojmë se është ndonjë 
gjë e re!   
    Ajo që do të kërkojmë të analizojmë në vazhdim, do ketë të bëjë 
me mënyrën e përjetimit shpirtëror dhe takimit me arketipin e 
ëndrrës që ekziston si i tillë në sajë të imazheve dominante dhe 
parimit organizues të tij (ëndrra, edhe pse shumë e shkurtër në 
jetëgjatësinë e saj, karakterizohet nga një strukturë organizuese 
e fiksuar edhe pse pjesët interferojnë tek njëra-tjetra me shumë 
mjegullim).
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     Neta pas një debati me prindërit e saj, debat i cili nxjerr, shumë 
mirë në pah mentalitetin e krahinës dhe “privilegjet”  që gëzon 
vajza që po të kishte lindur djalë, do të kishte gëzuar një status 
tjetër (Fajin e ke vetë ti ... qi deshte me le vajzë!) e si rrjedhim, nuk 
do t’i jepte shtysë as diskutimit tonë e as të drejtën për të qenë e 
komentuar sipas parimit të organizimit arketipial të Jungut.
     Megjithatë, vajza jonë, jo si të gjithë të rejat e asaj kohe e të asaj 
krahine, mënyra e jetesës së të cilës i kishte dhënë mundësinë të 
pretendonte por edhe të shijonte vajzërinë e saj, përjeton ëndrrën 
në mënyrë pasive në kuptimin që ajo nuk bie për të fjetur apo 
dremitur, madje ky proces nuk kuptohet as nga pika e lidhjes së 
veprimit apo nga rendi i ngjarjeve të ndërtuara mjeshtërisht, mbi 
bazën e simbolit, nga Koliqi. Ëndërrimi si eksperiencë e gjumit 
as që pranohet nga rrjedha e veprimit, sepse atëherë kur mund 
të mendohet se ajo ka filluar të ëndërrojë, tregimtari do të na bëjë 
të kuptojmë të kundërtën, se ajo nuk po ëndërron, por se gjithçka 
po proçedon sipas rrjedhës së arsyes kronologjike – Jo, nuk i bie 
kurrë pa nota – tha Neta, e padashur u skuq si të ishte gjetë në faj.
     Domethënë ëndrra e saj apo ai lloj përjetimi i paprovuar më 
parë (...Disa ritrata tërhiqshin vërejtjen. Sa hynte njeriu në odë, nalt në 
mur përkundër derës, nji zotni i gjatë – veshë me benevrekë, me anteri 
të mëndafshtë, jelek të zi, çarapë të bardhë, këpucë të shkurtra lustrafini, 
tanuz të vumë mbi njanin sy e tufën qitë mbi krah, – të pritte me nji 
buzëqeshje të hollë e t’ambël: xha Filip, vllau i gjyshit të Netës. Ma 
poshtë ishte fotografija e dy grave të hijëshme: njana nuse, me sallman 
plot lagjuhera ari, me katër rrjeshta dupash në parzëm me unaza të 
mëdhaja ndër gishta; tjetra vajzë me bishtalec të lëshuem, me nji fytyrë 
të vogël e të kandëshme ku pasqyrohej nji mituni  e freskët. Ishin halla 
Leze e halla Gjysto, dy motrat e axhës Filip.) sipas tregimtarit, nuk 
ka të bëjë më të, por me diçka tjetër, që mbase ai do ta lidhë me 
instriktin e njeriut për të krijuar situata të vërteta edhe kur nuk 
ekzistojnë vetëm e vetëm për të dalë nga ajo ku ndodhen  apo 
për ta ndryshuar atë. Sërish Koliqi, do të përdorë mjeshtërisht 
simbolikën për të transmetuar ndjenjat e fshehura të  njeriut, të 
cilat dalin në pah në momente të veçanta kur ai ia ka nevojën 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

289

apo nuk e kupton as vetë kur bëhen të pranishme në mënyrë të 
pavetëdijshme, por asnjeherë, pa patur një shtysë e një ngacmues 
të jashtëm. 
     Në rastin e Netës sonë, ngacmuesi vjen vetvetishëm dhe i 
pashmangshëm, sepse nëse i ati do t’ia kishte plotësuar dëshirën 
për ta dërguar për pushime diku larg Shkodrës (ashtu si bënte 
çdo verë tjetër), ajo nuk do të ishte mërzitur, nuk do të kishte 
kërkuar mjete për të larguar mërzinë e saj e si pasojë nuk do ta 
kishte zënë gjumi!
     Megjithatë, le të ndjekim rrjedhën e ujit ku duket se po i 
drejtohet mullirit të Koliqit, le të pranojmë se ajo nuk fjeti e nuk 
ëndërroi, vetëm se solli në mendje, imagjinoi, ëndërroi me sy 
hapur (e kam të pamundur ta përjashtoj këtë term) një skenar të 
mirëpërcaktuar. Neta ndërmjet habisë dhe mënyrës në të cilën 
vepron në “ëndërr”, na jep të kuptojmë se ajo ndeshet me një 
prirje të pamësuar e i gjithë përjetimi ndodh në një mënyrë të 
caktuar, pikërisht ashtu siç përkufizohet edhe arketipi. Ai vetë 
nuk ka formë, por vepron si “parim organizues”, mbi gjërat 
që ne shohim edhe bëjmë; ai funksionon po në atë mënyrë që 
funksionojnë instiktet.
     A nuk mund të themi të njëjtën gjë për përjetimin e Netës? 
Ajo ndeshet me një prirje jo vetëm të pamësuar, por edhe të 
paprovuar më parë: axhë Filipi dhe hallat, nuk ishin pjesë e kësaj 
bote, ata kishin kohë që kishin vdekur. Tashmë, ishin thjesht të 
kornizuar mbi mur e mosha dhe eksperienca jetësore e saj ishte 
aq lozonjare sa edhe tekat e saj. (I ati e përcolli me sy dashunisht 
deri sa doli prej ode. E donte fort pse at vajzë të vetme kishte. Përpiqej 
me i plotësue ç’do deshir, me i çue në vend çdo trillë: shkurt e kishte 
llastue. ) 
     Pra, duke ndjekur logjikisht arsyetimin jo duke përjashtur 
arketipin, por mundësinë e Netës për të qenë mbartëse e arketipit, 
do të thonim se edhe kur arketipi nuk gjen një person të caktuar 
të gatshëm për t’u bërë bartës i tij, dukuria priret të personifikojë 
arketipin, pra e kthen atë në një personazh mitologjik ose, si në 
rastin tonë dukuri mistike, (zani i hallës i kumbonte në vesh me 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

290

ambëlsin e pashoqe të nji zani qi vjen prej së largu. Oh prej nji largësije 
të pakufishme!) biologjike, fiziologjike etj. Pra, ëndërrimi i saj – 
unë këmbëngul me këtë term, duke dashur t’i bindem Koliqit, 
se ajo nuk fjeti, përjetoi me sy hapur e sidoqoftë në rrënjë të 
dukurisë gjendet ëndrra – është një arketip edhe sepse u përjetua 
kolektivisht. 
     Koliqi që në nisje të këtij diskutimi, është munduar ta mbrojë 
personazhin e tij, përjetimin dhe dukurinë e këtij përjetimi, deri 
në momentin kur vetë Neta, do të ndërgjegjëzohet për veprimet 
e saj e do të mendojë: Neta u suell, por s’pau kurrkund n’odë. Shikoi 
ritratat: axha Filip ishte mbrenë në suazë e kishte, ndër buza, e shikojshin 
mallëngjyeshëm nga fotografia. Fërkoi syt e u çue.

Mos kam pa andërr? – bani me vete- .
Jungu, do ta përkufizonte arketipin si një vrimë të zezë në 
hapësirë, ku kjo vrimë nuk ka formë, nuk preket apo shihet, e 
ekzistenca e saj provohet, vetëm sepse ajo thith lëndë dhe dritë 
në brendësinë e saj. Edhe ëndrra e bukur e asaj pasdreke vere 
e zonjushës Netë nuk ka formë, as preket e as shihet në kufij 
të përcaktuar, sepse lëviz e transformohet sa nën drejtimin e 
tregimtarit, sa nën magjinë e vetë tregimit, sa nën mrekullinë 
e mendësisë dhe mënyrës së jetesës së qytetarisë shkodrane, 
sa nën simbolikën që bindshëm udhëheq rrëfimin e Koliqit, 
megjithatë, ajo ekziston sepse thith vëmendje, subjekt e objekt, 
thith kureshtje, dëshirë e pasion, por edhe lëshon dritë, besim 
dhe siguri edhe pse është vetëm një ëndërr: Duel në çardak e hodhi 
nji shikim n’oborr nga dritoret e mëdhaja, të çeluna. Shtëpija e oborri 
kishin nji fytyrë tjetër. E Netës i u  ba se dikush, n’at mbasdite, i a kish 
ndërrue syt e përparshëm tue i vu në ballë dy tjerë qi shifshin ça s’kishte 
pa në dit të kalueme.
Sy ma të rinj a ma të vjetër?
     Arketipi i ëndrrës e i imazheve në të cilët ndërtohet e funksionon 
“ndërton” një mënyrë që reflekton mjedisin tonë evolutiv.
E Neta nuk e kuptoi se atë pasdite vere kishte ëndërruar ëndrrën 
më të bukur të moshës së saj...
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POetika MODerne shQiPe
I. Albanizma1 e sabri hamitit

Albanizma si nocion përmbledh shenjat kulturore, letrare 
dhe ato të identitetit kulturor shqiptar, duke i ballafaquar 
vlerat universale, për t’i parë këto vlera nga njëjësi në shumës, 
si: dialektet, fataliteti heroik, diaspora, ishullimi etj, fenomene këto 
(extraletrare), të cilat dalin si variante dhe derivime të brendshme 
letrare, një lidhje kjo e analizës tekstuale me atë kontekstuale.

Albanizma si libër studimor lidhet me kërkimet 
sistematike në fushë të letërsisë shqipe, nisur nga Sprova për një 
poetikë, qarkuar në Bioletër2, provuar në Tematologji, dhe tash, 
në Albanizmë.
 Albanizma, nocion jashtëletrar, e që këtu ka karakter 
letrar, shenjon idenë poetike, të cilën autori e ka synuar herët 
dhe tashmë po e bën realitet. Ky është shembulli më i mirë se si 
çdo kërkim empirik dhe interpretim letrar përfundon në teori, 
1  Sabri Hamiti: Albanizma, ASHAK, Prishtinë, 2009
2  Sabri Hamiti: Bioletra, Faik Konica, Prishtinë, 2002
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konkretisht në vlerësim të përgjithshëm dhe sistematizim. E nisi 
me sprovat poetike, interpretime dhe vlerësime të veçanta, për t’i 
përmbledhur edhe teknikisht në veprat shumëvëllimshme  me 
tituj përfaqësues të periudhave të ndryshme të letërsisë, tash ua 
vë provën kërkimeve të hershme letrare si poetikë historike. 
 Secili kritik i njohur i letërsisë shqipe, në një farë mënyre 
ka provuar diçka të tillë: Konica provon skemë fiksionale 
dhe vihet në kërkim të një poetike letrare shqipe, madje të 
një poetike historike, Çabej i sprovuar në studimet strikte 
filologjike i kthehej gjenezës së literaturës shqipe, Koliqi pas 
sprovave narrative, provoi teorinë për dy shkollat letrare 
shkodrane, Pipa, poet dhe filozof, ndoqi rrugën e Konicës, 
duke kontribuar për teorinë e kritikës. Në këtë mënyrë, të gjitha 
rrugët e kërkimit sistematik çojnë drejt një poetike, të cilën e 
quajmë poetikë moderne të letërsisë shqipe.

ii. shenjat e kujtesës letrare 

1. letërsia  e dialekteve

Letërsinë shqipe, e cila u shkrua në të dy dialektet, 
Hamiti e cilëson si trashëgimi, autenticitet e kulturë. 
Teoritizimet e tij i mbështet në gjykimet e Çabejit, teorinë 
empirike të Koliqit (krijimi-përfaqësimi-shprishja e qarqeve 
letrare, duke komunikuar njëri me tjetrin), njëkohësisht duke 
identifikuar autorët e qarqeve të ndryshme, si përfaqësime 
tipike të letërsisë dialektore, si përfaqësime të vlerave letrare 
në kohë dhe hapësirë. Kështu p.sh., arbërishtja përfaqësohet 
me De Radën, toskërishtja me Naimin dhe gegërishtja me 
Fishtën; një trekëndësh formash, shkrimesh të varianteve të 
ndryshme gjuhësore, që krijon një poetikë të vetme: Poetikën 
historike të letërsisë shqipe. Standardi i kësaj poetike formësohet 
nga zhanret e normuara letrare: epikë, lirikë dhe, si rrjedhojë e 
së parës, prozë. Natyrisht, proza artistike te ne është shkruar 
më vonë.
 Në rrafshin e epikës, Hamiti objekt të përqasjes ka 
Historinë e Skënderbeut të Naim Frashërit dhe Lahutën e Malcis të 
Gjergj Fishtës. Të parit ia vë përballë të dytin, për të nënvizuar, 
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se te Naimi, theksohet epizmi lirik e tregimtar, ndërsa te Fishta, 
epizmi ka cilësimin formal epik e dramatik.3 
 Kësisoj, Hamiti zgjerohet edhe në logun e stilit dhe të 
figurës, duke njohur modelet paraprake të shkrimit, të cilat 
modele këtu kanë kuptimin e kulturës dhe etnokulturës.
 Të gjitha këto variacione të shkrimit dhe identifikimi i 
tyre, si entitete dhe si sisteme gjuhësore, janë shenja themelore 
prej nga studiuesi në fjalë bën observime të vazhdueshme, të 
cilat i emërton si kujtesë letrare; kujtesë letrare në planin personal, 
të leximeve dhe kërkimeve sistematike; kujtesë letrare në planin 
nacional, si formulime dhe thesare të padiskutueshme mbi të 
cilat ngrihet identiteti kulturor. 
 Meqë në epikë, autori bën një paralele në mes autorësh, 
që në një farë mënyre përfaqësojnë qarqe, shkolla e fenomene 
letrare, autori nuk e ka të vështirë që edhe në fushën e lirikës t’i 
shoqërojë dy autorë të mëdhenj, të cilët përfaqësojnë ‘dy shkolla’ 
dhe variacione gjuhësore, siç janë N. Mjeda dhe L. Poradeci. 
Naimi përballë Fishtës, Mjeda përballë Poradecit është gjetja 
më e mirë për t’i eksploruar shenjat e kujtesës letrare. Dhe në 
fund, lexuesi model përballë autorëve modelë; një sprovë e 
lakmueshme drejt poetikës së gjakuar për gjysmëshekulli! Kjo 
ndeshje do të vazhdojë edhe në fushën e tregimeve moderne; 
Koliqin e vë përballë Kutelit; tutje, te proza bashkëkohore, 
Pashkun përballë Kadaresë, duke mbetur besnik i autenticitetit 
në letra dhe ithtar deri në fund i gjuhës së letërsisë. Natyrisht, pa e 
refuzuar gjuhën standarde letrare. Në këtë rrjedhë, Hamiti sjell 
shembuj eklatantë të normimit të letërsisë, e cila më parë është 
shkruar në dialekt, vepra të cilat, mëpastaj kanë humbur në gjuhë, 
stil, figurë dhe në sintaksë të fjalisë. Prandaj, si edhe në studimet 
e mëhershme, edhe te Albanizma, hipotezat shndërrohen në teza 
të forta, të argumentuara mirë, sipas një kalkulimi të saktë, që 
në fund saktësisht u del prova. Ndonjëherë provat i tejkalojnë 
parashikimet, sepse jemi në fushë të letrave, aty ku gjuha e saj 
shndërrohet në gjuhë të kujtesës dhe krejt çka kujtohet, lidhet me 
nënvizime dhe reminishenca, që janë rezultat i leximeve dhe i 
rileximeve. Studiuesi në fjalë, identifikon edhe divergjenca në 
fushë të krijimeve letrare si rezultat i diversiteteve fetare, për 
të parë problemin në diakroni, si çështje sociokulturore dhe 

3  Sabri Hamiti, f. 20
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historike, si: fatalitetin historik, brenda të cilit, autori identifikon 
makroskemën e flijimit4, legjendarizimin si teknologji manipulimi5, 
besën si një konvencë kanunore6, të cilat konceptohen njëkohshëm 
si fenomene brendakulturore dhe si objekte letrare.  Kjo formë 
e qasjes, ka për synim që t’i bashkojë Histori dhe Poetikë, për të 
dhënë një poetikë historike. Shembulli më i mirë janë venerimet 
e fenomeneve historike që drejtpërdrejt kanë impakt në 
krijimtarinë letrare, si: diaspora, ishullimi, qyteti e provinca, duke 
i shndërruar nga një filozofi sociokulturore, në filozofi të gjuhës, 
prania e së cilës është e hetueshme si në formë, diskurs, po 
ashtu edhe në figurë.

2. letërsia monumentale

Njëra ndër tipizimet e letërsisë shqipe, të cilën Sabri 
Hamiti e shqyrton brenda librit Albanizma është edhe 
e ashtuquajtura letërsi monumentale, e cila venerohet si 
universalitet; aty ku letërsia shndërrohet në monument. Si e 
tillë, ajo njëherësh është kulturë dhe identitet nacional. Diskusioni 
universalitet-identitet shtrohet edhe në këtë formë: 

“Fenomeni ndoshta mund të ndriçohet më lehtë me dy 
trajtat dhe dy kuptimet e foljes me qenë (jam) në spanjishte. 
Trajta ser tregon esencën (qenësinë), kurse trajta estar tregon 
gjendjen. Nëse në teorinë universale soy hombre (jam njeri) 
gjithmonë, në teorinë rrethanore estoy feliz (jam e lumtur) 
tashti. Por, çfarë ngjet kur bëhet esenciale soy albanes (jam 
shqiptar), pikërisht për të shprehur dallimin kulturor e 
nacional: es espanol (jam spanjoll). Tash, pra, nacionalja, 
duke treguar identitetin, që mund të bëhet qenësi, dallimi që 
bëhet qenësi.”7

 Hamiti kështu, pa pretendimin të zgjidhë probleme 
të mëdha të identitetit nacional e kulturor, identifikon tri 

4  Po aty, f. 34
5  Po aty, f. 37
6  Po aty, f. 37
7  Po aty, f. 59
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monumente të kulturës dhe letërsisë shqiptare: Historinë e 
Skënderbeut të Marin Barletit, Kanunin e Lekë Dukagjinit të 
Shtjefen Gjeçovit dhe Kangët kreshnike. Sipas leximeve të 
Hamitit, këto tri monumente, edhe nga vetë titujt japin esencën 
e veprës letrare dhe natyrën e tyre strukturore, funksionale e 
destinuese (Histori-Kanun–Kangë ). 

Në planin strukturës së këtyre tri veprave, Hamiti 
diferencon diskurset: diskursin historik-referencial e gjen te 
Barleti, me një shenjë dalluese të analizës tekstuale; diskursin 
rezonues e pragmatik e gjen te Kanuni i Lekë Dukagjinit, ndërsa 
diskursin e pastër letrar (fiksional) te Kangët kreshnike,për t’i 
njohur më vonë të gjitha procedimet krijuese që dalin në planet 
tjera të tekstit. Në këtë mënyrë, kërkimet e kësaj natyre çojnë 
në konkluzione ta sakta, se tekstet si këto janë vepra mimetike, 
për faktin se në to lakohet jeta herë si tregim i ngjarjeve, herë 
si paraqitje e ndërliqshme, e herë si rrëfime fiksionale. Përveç 
kësaj, temat, format dhe diskurset, Hamiti i konsideron edhe 
si derivime letrare deri në letërsinë bashkëkohore, qoftë kjo 
në rangun tematik, formal dhe modal. Brenda këtij pikëshikimi, 
Hamiti identifikon klasën e figurës; metoniminë, elipsën, 
hiperbolën, e deri te trajtat e ndikimit.

3. Letërsia autobiografike dhe okazionale 

Te kapitulli Letërsia autobiografike, fenomen të cilin e 
kishte shtruar qysh në vitet 80-të, madje në cilësinë e lexuesit 
dhe studiuesit semiotik dhe aplikuesit të metodës së kërkimeve 
strukturale, autori bën përmbledhje, identifikime, vlerësime 
e konstatime të rëndësishme. Fenomenin në fjalë e vë në pah 
“duke interpretuar prozën e një shekulli, gjithnjë duke i parë 
si shndërrohen format e strukturimit, në varshmëri prej ikjes 
nga referencialiteti kah fiktiviteti, fenomene që lëvizin nëpër 
shkallët: autobiografi, kujtime si dëshmi, ditar si prosede, motivet 
personale, motivime autobiografike, autor të figuruar”.8

 Në këtë mënyrë, Hamiti ndërton një poetikë 
autobiografike, me bazë teoritë e shkollës strukturale franceze, 
duke operuar me konceptet teorike të Philippe Lejeune-it, 

8   Po aty,  f. 78
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poetikë e cila ilustrohet me tekstet tipike autobiografike të  De 
Radës, Nolit, At Zef Pllumit, me shkrimin dëshmues të Adem 
Demaçit, me ditarin si prosede të Stërmillit dhe Spasses, e 
deri te motivimi ideografik, aty ku autobiografia rrëshqet në 
autoideografi, siç ndodh me Konicën, apo si motivim personal, 
siç ndodh me Kadarenë dhe Z. Rrahmanin. 
 Ka një identifikim trajtash të shkrimit autobiografik, 
ndaj vënia e autorëve krah njëri-tjetrit, këtu nuk shënjon kohë, 
as hapësirë, por sistem brendaletrar. Ndeshja e madhe ndodh 
aty ku letërsia autobiografike kalon kufijtë e dëshmisë dhe 
shndërrohet në fiksion të plotë, përmes tekstit të figurshëm, 
prandaj edhe autori është i figuruar, si Koliqi e Kuteli. Sipas 
Hamitit, i pari karakterizohet për personazhin autobiografik 
dhe autoideografik; i dyti me unin e shumëzuar, një kalim 
ky nga teoria e tekstit, te kërkimi i autorit, mbase për faktin se, 
kërkimi, shkrimi dhe leximi i autobiografisë dhe i letërsisë 
autobiografike e rithekson që në nismë çështjen e autorit dhe lidhjen 
e tij me tekstin, duke kërkuar format e derivuara të pranisë së autorit 
në tekstet e veta.9

 Për të qenë poetikë historike, ose poetikë dhe histori e 
letërsisë njëherësh, në rrjetin e tipologjive krijuese që bazë kanë 
‘destinimin’, Hamiti shqyrton edhe rrethanat, aty ku letërsia 
shihet si kontekst, ndaj fenomenin e  tillë e emërton letërsi 
okazionale, letërsi e cila bëhet sipas rastit. Letërsia okazionale 
që në nismë ka referencë botën e jashtme, kësisoj letërsia 
merr mbi vete funksionin e veprimit, prandaj dhe një artikulim 
funksionalizues retorik.10 Në këtë mënyrë, Hamiti lexon tekstet 
që lidhen me situatat historike që përfaqësojnë ide, gjendje, 
veprime. Fenomenin në fjalë, studiuesi e ilustron me poezitë 
e autorëve shqiptarë, që nga letërsia filobiblike, e deri te 
letërsia bashkëkohore. Pavarësisht, pse Hamiti përherë është  
kërkues i strukturave, i formave dhe i motivimeve personale, 
çfarë ndodh te Bioletra, ai këtu, duke hetuar idetë në kohë dhe 
hapësirë, eksploron ideoletrën shqiptare.  Ai lidhet për emra të 
përveçëm, që në tekstet e tyre trajtojnë temat kolektive, si: P. 
Budi, P. Vasa, Gj. Fishta, F. Noli, I. Kadare dhe A. Shkreli, një 
poetikë e shtrirë sa në sinkroni, po aq në diakroni, për të qenë 

9  Po aty,  f. 89
10  Po aty,  f. 93
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sa poetikë historike, po aq poetikë moderne e krejt letërsisë 
shqipe.

 4. letërsia misionare dhe statusi i letërsisë  

Pas kërkimeve të veçanta e të përgjithshme vijmë në 
përfundim se cili është statusi i letërsisë dhe cilat janë statuset 
letrare? Në këtë kontekst, Hamiti përveç specifikës së veprave, 
rëndësisë dhe funksionit që kanë për kulturën shqipe, e cila sa 
ngrihet në nivel të historisë, po aq edhe të poetikës letrare, ai 
vë  në  plan të  parë  edhe statusin e autorit dhe veprave letrare.  
Hamiti e hap këtë diskutim duke pasur për evidencë triadën 
e famshme autor-vepër-lexues.11 Sidoqoftë, letërsia misionare, të 
cilën Hamiti herë e quan qëllimore, e herë zbuluese, vlerësohet 
si fenomen që ka të bëjë me totalitetin e njeriut, i cili merr dhe bart 
funksione të ndryshme. Një relacion i tillë shihet sipas statusit 
të letërsisë në përgjithësi dhe statusit të autorit në veçanti, prej 
të cilit varet statusi i përgjithshëm dhe funksioni i letërsisë. Në 
këtë kontekst, duke qenë se autori është pothuajse prodhues i të 
gjitha vlerave letrare dhe extraletrare, Hamiti shqyrton statusin e 
autorit, duke e parë atë herë në rolin e kreatorit dhe misionarit, 
e herë si autor të dyfishuar, e herë në statusin e militantit. Kur 
autori ka statusin e kreatorit, sipas Hamitit, kemi të bëjmë me 
krijues e zbulues, ndërsa kur ka statusin e misionarit, atëherë 
flitet për status moral, nacional, shoqëror e ideologjik. Madje, 
sipas Hamitit, shkrimtarët e letërsisë shqipe që në nismë 
“japin shenjat e statusit të tyre duke e pasur statusin edhe të 
kreatorit edhe të misionarit, njëkohësisht. Ndërsa, kur autori 
shfaqet i dyfishuar, atëherë bëhet subjekt i veprës së vet, një 
interiorizim ky i shkallës së parë ”,12 ndërsa statusi i militantit 
e ngrit autorin në nivel të auktorialitetit dhe të autoritetit. Ky 
është një kërkim imanent i autorit në letërsinë shqipe, mbase 
i pari kësaj natyre për faktin se “në letërsinë shqipe, që nga 
fillimet deri në modernitet, ka qenë punë e ngatërruar të 
përballohet statusi i autorit (letrar e shoqëror, a nacional), duke 
i ngatërruar rëndë këto statuse. Ngatërrimi është bërë edhe më 
i madh, kur përmbysja e njërit nga statuset ka relativizuar, 

11  Po aty, f.115
12  Po aty, f. 117
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apo ka përmbysur edhe tjetrin”.13 Në këtë linjë të strukturimit 
të një poetike për autorin dhe statusin e tij, Hamiti shqyrton 
edhe statusin e lexuesit, të lexuesit model, të  cilin e cilëson si 
lexues të dijshëm, apo lexues bodlerian, pa përjashtuar këtu edhe 
lexuesin e zakonshëm. Duke shqyrtuar këto çështje si struktura, 
domethënie e statuse, si referenca kontekstuale edhe si intencë 
autoriale, studiuesi identifikon statuse të veçanta të teksteve 
letrare, si: zbulues, njohje, funksion, angazhim, mësim, të cilat 
ilustrohen me emra autorësh dhe vepra të tyre; një observim 
ky origjinar dhe autentik i letërsisë shqipe. 
 Në përmbyllje të statuseve letrare dhe të asaj që Hamiti 
e quan Letërsi misionare përballë statusit të autorit, lexuesit dhe 
statusit të letërsisë në përgjithësi, vë në shqyrtim mungesën 
e realizmit në letërsinë shqipe, duke identifikuar dhe një tip 
statusi tjetër: statusin letrar neutral. Në këtë kontekst, Hamiti 
ofron teza dhe argumente të mjaftueshme, të cilat i japin 
një orientim të ri historisë së letërsisë shqipe. Prandaj, t’i 
interpretosh interpretimet, argumentet është më shumë se 
përfolje, mistifikim i tyre. Ato flasin dhe duhet të flasin vetë: 

“A mund të ketë Realizëm në letërsinë shqipe? Përgjigja 
themelore është: mundet. Mundet, sepse sistemi letrar i një letërsie 
nacionale, sot a nesër do ta mbushë mungesën dhe zbrazësinë, nëse e 
ndien, katrorin e vet të zbrazet, pa marrë parasysh kronologjinë e vet 
të ndryshimeve: të plotësimeve e të mungesave.
Shenja e një letërsie të tillë (por jo ende si formacion) tashmë duken 
në atë letërsi referenciale (në formë të prozës a të dramës), ku dëftimi, 
tregimi, përshkrimi e paraqitja do të duken të vetëmjaftueshme në 
neutralitetin e vet letrar; pa tendencën e afishuar autoriale, pa fantazitë 
sajuese, duke u ndier e plotë me fakticitetin e vet, me dokumentaritetin 
e vet, jo më si kujtim, po si dëftim” .14

Në këtë mënyrë, autori pajtohet se mund të ketë 
“realizëm” në letërsi, të cilin e njeh në formë të shenjave 
referenciale letrare, por JO si formacion letrar. Kështu, Sabri 
Hamiti provon një poetikë letrare të artikuluar nga literatura. 
Duke qenë e tillë, ajo është poetikë kodifikuese e sistemuese, 
veçuese e përgjithësuese, ashtu siç e kërkojnë leximet sistematike 
dhe studimet bashkëkohore.

13  Po aty, f. 118
14  Po aty, f.131
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iii. kërkiMi i autOrit 

1. Dramatika e alteritetit

Tërësinë e vlerave letrare dhe kulturore të Sami 
Frashërit, Hamiti e quan si alteritet, i cili edhe pse lidhet me një 
individualitet dhe me kualitetin e veprave të tij, ky vështrim 
ka premisat e konkludimeve të përgjithshme teorike letrare. 
Sami Frashëri është autori i parë, i cili Albanizmën e çon nga 
poetika, te studimi i autorëve të veçantë. Së pari analizon 
romanin “Dashuria e Talatit me Fetnetin”, të cilin e cilëson si 
roman të dashurisë, në frymën e shkrimit romantik. Në këtë 
kontekst, kërkimi i Hamitit ndjek një rend shqyrtimi: leximin 
në gjuhën shqipe, kodin tematik, strukturën e tipizimin e 
personazheve, strukturën dramatike, për të konkluduar se 
“autori ka ndërtuar një vepër me tezë dhe me një intrigë të fortë...”.15 
Duke pasur përballë një objekt të tillë, Hamiti lë anësh shenjat 
e titujve duke e cilësuar si “roman të fatzinjve”, pastaj për të 
rrëshqitur në analizën e karaktereve. Me gjithë vlerësimet e 
tilla, dilema e statusit të veprave të tij, konkretisht romanit 
“Dashuria e Talatit...” , është e pasqaruar, për faktin se vonë 
është përkthyer në gjuhën shqipe. Prandaj, kjo çështje më tepër i 
takon historisë së letërsisë, sesa poetikës. Ndërsa, përveç ideve, 
te drama “Besa” analizon konventën morale e kodin kanunor 
si projektime autoriale. Hamiti këtë dramë e cilëson si vepër 
të shkruar me tendencë, ku jeta lidhet përfundimisht me artin. 
Përveç shenjave të artikuluar në nivele të ndryshme, Samiun, 
studiuesi në fjalë e sheh edhe si projektues dhe prodhues të 
ideologemave shqiptare, andaj kërkimin e lëvizë nga letra, te 
ideoletra.

Kësomënyre, traktati “Shqipëria ...” karakterizohet si 
gjuhë në veprim, një kërkim ky tjetërfare, për faktin se më shumë 
vërehen shenjat e kulturës sesa të literaturës, ndonëse Hamiti e 
cilëson si tip proze të shkruar me stil dhe temperament.

Përfundimisht, është përkatësia kulturore e cila 
shqyrtohet si dysi, e që shpërfaq dëshirën e autorit, që t’i vë 
në pah tendencat për dramatiken e tjetërsimit (alteritetit), e cila 
Samiun e ka përcjellë përherë në jetë dhe në letra.

15  Po aty, f. 137
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2. alternativa moderne dhe letërsia e dëshmisë

Zef Zorba është shembulli më mirë se si modernizmi 
u krijua në heshtje. Ky është artikulimi metatekstual që 
hap alternativen letrare të Sabri Hamitit. Autori, diskursin 
e tij metatekstual, e herë historik e shoqëron me të dhëna 
për autorin, literaturën dhe diktaturën. Në këtë plan, sipas 
studiuesit tonë, janë dorëshkrimet ato që kanë ngadhënjyer 
si “ego e fshehur e autorit, e zbuluar vonë”. Në këtë relacion 
formësohet metashkrimi për Zorbën, duke ndjekur shenjat 
themelore të poezisë si diskurs personal, strukturë dhe figurë. 
Hetimi i autorit, i poezisë është kërkimi i evidentuar në detaje, 
që bart motivimin personal, aty ku Hamiti ndërron statusin 
prej studiuesi e kërkuesi letrar dhe flet e gjykon si poet:

“Zbulimi e Zef Zorbës poet, pra lëkund kaq shumë 
evidenca si shenja kolektive të sjelljes dhe kaq kërkime personale, 
si krijime individuale në shqip. Unë, vetë, si poet e kërkues 
letrar, që nga fillimet e viteve 70-të do të isha më i lumtur 
dhe më i sigurt, për të mos thënë më i plotë, po të dija që pas 
Lasgush Poradecit, të cilin përpiqesha ta artikuloja rishtas në 
letërsinë tonë, të njihja një pararendës si Zef Zorba”.16

 Në kontekstin e strukturës së shkrimit poetik, poezinë e 
Zorbës, Hamiti  nuk  e koncepton vetëm si akt krijues, por edhe 
si mënyrë jetese, pastaj zbërthen frazën poetike, vargun, rimën 
e ritmin, figurën dhe veçantitë e tjera, të cilat shndërrohen në 
modelime kreative të një stili origjinal. 

Gjithashtu, Sabri Hamiti është njëri ndër studiuesit e 
rrallë që rëndësi të veçantë i ka kushtuar letërsisë autobiografike, 
duke përfshirë këtu zhanret letrare autobiografike, por dhe 
kujtimet, të cilat parapëlqen t’i quajë  edhe si letërsi e dëshmisë. 
Objekti më i mirë për ta zgjeruar gamën e studimit dhe për të 
aplikuar teorinë për këtë zhanër janë tri veprat e At Zef Pllumit: 
Rrno vetëm për me tregue, Françeskanët e mëdhaj dhe Saga e fëmijnisë, 
duke parë dhe njohur singularitetin dhe universalitetin e kësaj 
shkrimtarie.17

16  Po aty, 154
17  Po aty, f. 179 
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 Pavarësisht natyrës së kërkimit, At Zefi është i 
zgjedhuri i Hamitit, sa për formën letrare, po aq për jetën e 
tij, të cilin e cilëson si misionar i rebeluar. Prandaj, edhe analiza 
kontekstuale është e justifikueshme, e cila shtrihet në shkrim 
për fatin e autorit dhe të teksteve të tij. Pason analiza e 
titujve –shenjushmëria e tyre, fenomeni i ndërtimit si letërsi e 
dëshmisë, funksioni i diskurseve, idetë dhe përcaktuesi teorik 
letrar- Logografia, si letërsi nga burgu dhe për burgun. Kjo 
analizë zgjerohet në strukturë, formë dhe figurë, duke njohur 
edhe ideolektin, si përfaqësim themelor të “gegës së fundit”. 
Nga këtu, vlerësimet dhe karakterizimet për një letërsi të tipit 
dokumentar-autoreferencial janë të bazuar në kërkim e shkrim 
sistematik, të provuar qysh në vitet 80-të, me librin monografik 
Njeriu kryengritës- Hivzi Sylejmani: Vepra letrare.18 

3. Autori i dyfishtë
 

Kërkimin e autorit në letërsi, Hamiti e ilustron edhe me një 
autor tjetër, Kutelin, të cilin e sheh të shfaqur në tri vetje, prandaj 
në krye të këtij teksti shenjohet “Kuteli-Uni i shumëzuar”; unë i 
shumëzuar në shumë funksione, nga letërsia autoreferenciale 
e deri te fiksionaliteti i thellë. Leximi, interpretimi i veprës së 
Kutelit nis nga statuset e autorit, për të identifikuar statusin 
e letërsisë, qofshin ato tekste autobiografike, qofshin ato 
autoideografike. Tashmë diskurset në letrat e Kutelit janë 
të dukshme dhe të diferencuara, përderisa zbulohet autori 
në të gjitha trajtat shfaqjes së tij: herë si shkrues i ndodhisë 
/ konstruktues suprem i tekstit, i cili di të luajë me teknika 
të  llojllojshme narrative, po ashtu edhe si kontraktues me 
lexuesin, marrëveshje kjo të cilën mban autori-narrator, duke 
funksionalizuar ndërmjetekste në cilësinë e konstatimit dhe të 
komentit të ndodhisë. Këto shenja nënvizohen nga Hamiti, si 
shenja themelore për të dialoguar me veprën e Kutelit, qoftë ajo 
prozë, qoftë poezi. Përgjithësisht, kërkimi këtu është i fokusuar 
në statusin e autorit, i cili në fakt, çon drejt statuseve  të teksteve 
letrare. Nga këtu, Kuteli përveç se shihet si unë i dyfishuar, 

18  Sabri Hamiti: Njeriu kryengritës- Hivzi Sylejmani: Vepra letrare, 
Rilindja, Prishtinë, 1987
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edhe tekstet letrare të tij dalin përherë me status të dyfishtë, 
prej nga hapen dyer për mundësi të reja kërkimi.

Njëri ndër autorët, të cilit Hamiti i kthehet herë pas 
here, është Eqrem Çabeji, te i cili me kohë e kishte vlerësuar 
mendimin e tij kritik për letërsinë. Pastaj ka njohur më për së 
afërmi konceptet e tij letrare, e ndonjë herë tjetër  e ka vënë 
në plan të parë metodën e tij kulturo- historike dhe filologjike 
në qasjet dhe studimet e tij për letërsinë. Kësaj radhe, Hamiti 
shkon edhe më thellë; heton koncepte me të mëdha letrare; 
mendimet e Çabejit për formacionet letrare, siç janë romantizmi 
dhe modernizmi. Për formacionin e parë, i referohet studimit 
Romantizmi në Evropë lindore dhe juglindore dhe në literaturën 
shqiptare,19 ndërsa për formacionin e dytë i referohet tekstit 
kritik Mbi poezinë e Lasgush Poradecit.20 Në këtë mënyrë, librin 
për romantizmin e cilëson si kurorë teorike të romantizmit 
shqiptar. Këtu, Hamiti, poetikën e vet e ndërton mbi konceptet 
dhe funksionin e ideve të Çabejit për letërsinë. Kësisoj, Hamiti 
evidenton esencat e shkrimit, për të shndërruar shkrimin e 
tij nga kategoria e kritikës, në metakritikë, duke nënvizuar 
mendimet, idetë, tezat dhe rezultatet kërkimore e sistematike të 
Çabejit mbi formacione, vepra dhe autorë të zgjedhur. Kështu, 
nga evidenca, studiuesi përkufizon edhe metodën kulturo-
historike, e cila metodë nuk i lë hapësirë  vlerësimeve të veçanta, 
për faktin se kemi të bëjmë me vlerësime të përgjithshme. Këtu 
argumentohet se Çabeji, përveç tekstit në fjalë, edhe në tekstin 
për Lasgushin, po e rrumbullakonte skemën e vet për një histori 
të letërsisë shqipe, e që këtu, nuk duket të jetë vetëm histori e 
letërsisë, por një shkrim që shkon drejt një poetike historike, 
çfarë bën sot vetë autori i Albanizmës. Si për t’i argumentuar më 
mirë premisat e një poetike historike, Hamiti rendit mendimet 
e Çabejit në trajtë formulimesh e konkluzionesh të nxjerrë nga 
studimi Për gjenezën e literaturës shqipe, duke eksploruar nyjat 
e kërkimit dhe nocionet themelore me të cilat operon Çabeji, 
e mbi të cilat nocione ngrit edhe poetikën e letërsisë moderne 
shqipe.

19  Eqrem Çabeji: Romantizmi në Evropë lindore dhe juglindore dhe në 
literaturën shqiptare,1945
20  Eqrem Çabeji: Mbi poezinë e Lasgush Poradecit,në Studime gjuhësore 
I-IV, 1975
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 iV. kritika Dhe histOria e letërsisë 

Sabri Hamiti kritikën letrare shqipe e sheh si traditë 
njëshekullore, e cila nis me Konicën e deri te kritikët 
bashkëkohorë. Duke qenë se kritikën e koncepton si interpretim 
të krijimit, sipas tij, kritika shqipe ka kaluar nëpër disa faza, 
si: lexim, interpretim, komentim, klasifikim, vlerësim e sistematizim, 
për të qenë libri i tij sintezë e të gjitha këtyre formulimeve. 
Brenda këtij pikëvështrimi, përveç autorit, Hamiti identifikon 
metodat, madje qoftë vetëm në nivel iniciues, të cilat përthyhen 
në metodën doktrinare: aty ku poetika kërkohej t’i nënshtrohej 
pragmatikës, për t’i përmbyllur kështu të gjitha alternativat 
e mendimit kritik letrar. Natyrisht, përjashtuar mendimin 
kritik që zhvillohej në Kosovë në vitet ’70-të, për të kulmuar 
pas viteve ’90-të, periudhë në të cilën zhvillohen kërkimet 
në frymën e teorive letrare moderne. Përgjithësisht, Hamiti 
bën një përmbledhje, për t’u degdisur më pas ndërmjet dy 
koncepteve teorike letrare, Historisë dhe Letërsisë, një përballje 
kjo e përhershme dhe tejet e diskutueshme. Në këtë mënyrë, 
Hamiti tumir mendimet nga Aristoteli e deri te teoricienët 
bashkëkohorë, si Barti e Todorovi, Zheneti e Veleku, duke 
qëmtuar me kujdes çdo koncept për historinë e letërsisë. 
Përmes teorisë dhe teorizimeve kërkon modelin e historisë 
së letërsisë, për t’u ndalur te historia dhe letërsia nacionale. 
Kësaj radhe diskutimin e orienton kah kriteret dhe rezultatet 
e teksteve të historisë së letërsisë shqipe, një evidencë kjo e 
botimeve të shekullit të kaluar, përfshirë këtu veprën e Justin 
Rrotës Letratyra shqipe, të cilën e konsideron si provën e parë 
për një histori të letërsisë shqipe. Pastaj vë në shqyrtim veprat 
e studiuesve të tjerë si të G. Petrota-s, E. Çabejit, Dh. Shuteriqit, 
R. Qosjes, I. Rugovës, duke identifikuar periudhat e letërsisë 
shqipe, sipas studiuesve në fjalë, për t’i ofruar mendimet e 
veta për çështjen e periudhave letrare, një periudhizim ky i 
bërë edhe më herët, e që duket të jetë më i qëndrueshmi deri 
më sot. Megjithatë, Hamiti sërish i hap rrugë një historie të re 
të letërsisë shqipe, madje, fare në fund, rendit disa kritere të 
formuluara vite më parë, e që artikulojnë një mendim të prerë 
për një histori të letërsisë, e cila duhet shkruar mbi kritere 
letrare, një histori e strukturës letrare, në të cilën ka të dhëna, 
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interpretim, sistematizim dhe vlerësim. Kjo ndodh si me 
Tematologjinë, po ashtu edhe me Albanizmën. Përfundimisht, 
Hamiti me Albanizmën, provon teorinë dhe ofron modelin e 
poetikës moderne të letërsisë shqipe.

V. PërFunDiM

Siç u tha, Albanizma është rezultat i kërkimeve sistematike 
në fushë të letërsisë shqipe. Albanizma është koncept që brenda 
vetes shtron strukturat dhe shenjat e identitetit kulturor e letrar, 
të vënë përballë vlerave universale, si: dialektet, besimet, fataliteti 
heroik, diaspora. Tutje, shpërfaqen vlerësimet përdefinuese dhe 
kodifikuese si letërsi monumentale (kanuni), autobiografike 
(jeta), okazionale (rasti), misionare (qëllimi), artistike (idetë e 
mëdha). 

Albanizma lidhet edhe për autorë të veçantë, duke 
sprovuar tri shkallë të vrojtimit dhe tri fenomene socio-letrare: 
alteritetin, alternativen dhe rebelimin letrar, me autorë ilustrativë, 
si: Sami Frashërin, Zef Zorbën, At Zef Pllumin, qoftë edhe si 
bartës të shkollave dhe qarqeve, formacioneve dhe periudhave 
të ndryshme letrare dhe historike.

Albanizma është histori dhe poetikë për faktin se brenda 
vetes shkrimi përthekon shkolla e qarqe, rryma e formacione, 
madje epoka letrare, aty ku “kritika takon teorinë”, siç ndodh në 
studimet e thella sistematike (në sinkroni) dhe, duke u thelluar 
më tutje, “teoria takon historinë” (në diakroni). Nga këtu, kemi 
kapërcimin e provuar sistematikisht nga sprova për poetikë, në 
një poetikë të vërtetë (historike) të letërsisë shqipe. 

Një poetikë e vërtetë kryen misionin, përmbush detyrimet 
e saj përballë kërkesave të një epoke të caktuar, për t’ia lënë 
vendin një poetike tjetër. Ky është rrugëtimi i Hamitit, nga 
Sprova për një poetikë në Poetikë, e që sipas poetikës postmoderne, 
është më shumë rimëkëmbje e poetikës (Klotz), sesa transteorizim 
i saj. 

(Fragment nga projekti studimor “Poetika moderne shqipe”)
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PersOnazhet e FranC kaFkës

Sot lexuesi shqiptar i njeh mjaft mirë personazhet e veprës 
së Franc Kafkës. Jozef K.-ja, në romanin “Procesi”, arrestohet 
një mëngjes ende pa u ngritur nga shtrati dhe nuk e di pse po 
e arrestojnë: sipas një akuze të paqartë dhe për një faj që s’e 
ka bërë, mbase në bazë të shpifjeve të ndokujt. Gregor Samsa, 
në tregimin “Metamorfoza”, zgjohet në agim nga një ëndërr e 
keqe dhe e sheh veten të shndërruar në kandërr. Gjeodezisti, 
në romanin “Kështjella”, nuk heq dorë nga përpjekjet për të 
qenë banor i kështjellës dhe vdes prej stërmundimit. Romanet 
e Kafka janë sa të gjithmbarshme aq edhe enigmatike, kurse 
personazhet e tyre janë mjaft komplekse, ato karakterizohen 
nga lidhje të shumta dhe nga një mori marrëdhëniesh të 
brendshme.

Në disa romane moderne, personazhi rrëfimtar zotëron 
po ato njohuri që zotëron edhe autori, çka na jep dorë të futemi 
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në atë rrjetin e dendur e të ngatërruar të ngjarjeve. Personazhi 
rrëfimtar i Kafkës nuk na orienton asnjëherë, ai di vetëm atë 
që shikon, nuk di  asgjë për ndodhitë në vende të tjera, nuk 
di se ç’mendojnë e ç’pëlqejnë personazhet rreth tij, i lë në hije 
disa fakte thelbësore, ndalet më tepër te disa fakte të vockla, pa 
marrë vesh se çfarë ndodh në mjedisin ku jeton. Ne lexuesit, 
duke i shkuar pas një prijësi kaq të pasigurt e kaq të padenjë 
për t’i zënë besë, habitemi dhe kuptojmë gjithnjë e më pak. Kjo 
ndërthurje e koklavitur faktesh, sajuar nga perënditë e nga 
njerëzit, mishërohet tek enigma që s’arrijmë dot ta ndriçojmë 
përderisa s’jemi në gjendje të njohim natyrën komplekse 
të veprës. Mjafton të sjellim ndër mend tërë ngjarjet dhe 
personazhet e tri romaneve të Kafkës: “I zhdukuri”, “Kështjella” 
e “Procesi”, që të vendosim midis tyre një lidhje të gjallë, që t’i 
kombinojmë shterueshëm të gjitha fjalët që autori ka hedhur 
në letër. Për këtë punë nevojitet vetëm një gjë: arti i durimit. 
E vërteta e tri romaneve të mësipërme ka të bëjë me një botë 
shumë më të gjerë nga ç’është bota e Karlit, e K.-së, e Jozef K.-
së dhe e Kafkës. Këto tri romane kritika i quan si një “trilogji 
të vetmisë”, ndërsa izolimin dhe tëhuajtjen i quan si tema 
themelore të këtyre romaneve. Edhe pse midis romaneve 
në fjalë ka pika takimi, secili syresh është i mëvetësishëm në 
aspektin e imazheve artistike.

Bota që përshkruan Kafka nuk është një botë reale, nuk 
është një botë e dukshme dhe e sendërtueshme, megjithëse në 
përshkrimin e saj jepen të dhëna të shumta e të  hollësishme. 
Çdo gjë ngjan si e njëmendtë në veprën e tij, çdo gjë ka 
njëherazi kuptim figurativ dhe mishëron një pjesë të botës 
jotokësore e joreale. Në më të shumtën e herës, personazhet e 
Kafkës e kanë zanafillën te jeta e autorit ose te fantazia krijuese 
e tij. Megjithatë, ato sillen e veprojnë si të ishin nëpunës të një 
institucioni të panjohur e abstrakt. Në më të shumtën e rasteve, 
këto personazhe janë nëpunës të  rangut të ulët dhe kanë 
nëpunës e funksionarë të tjerë si eprorë ose si persekutues të 
tyre. Megjithëse pozita që kanë u siguron punë e vetëbesim, 
prapëseprapë e ndiejnë pareshtur nevojën për ta treguar veten 
e për ta ruajtur atë pozitë, qoftë me përpjekje e me mundime të 
pareshtura, qoftë edhe me dinakëri e me marifete të ndryshme. 
Këto personazhe nuk e kuptojnë dot se fuqitë e errëta që vënë në 
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lëvizje ingranazhet, që vënë në lëvizje mekanizmin e sistemit, i 
kalojnë caqet e synimeve të tyre dhe caqet e normave njerëzore. 
Mirëpo sistemi i tyre shoqëror ose juridik, edhe pse misterioz e 
i pashpjegueshëm, funksionon me saktësi të madhe dhe vepron 
pa pikë mëshire ndaj atyre që nuk i përshtaten.

Personazhet e Kafkës sillen nganjëherë si kukulla ose si 
marioneta; lëvizjet, mimika, reagimet, sjelljet dhe veprimet e 
tyre shprehin njëfarë pasigurie, amullie e ngurtësie. Ndërkaq, 
situata ku reagon personazhi kryesor duket si abstrakte dhe e 
panatyrshme, kurse vetë personazhi duket i arsyeshëm e me 
mendje të kthjellët; meqë bota rreth tij është irracionale dhe e 
shfytyruar, personazhi ngjan si tejet qesharak e i hutuar në atë 
mjedis: për shembull, sjellja e K.-së në romanin “Kështjella”, 
reagimet e shpeshta të K.-së gjatë arrestimit në romanin 
“Procesi” ose zgjimi i Gregor Samsës në romanin “Metamorfoza”. 
Kjo sjellje “e mbrapshtë” ose “açike” haset jo vetëm në tregimet 
e Kafkës, por edhe në tri romanet e tij. Kështu, në një tregim 
të këtij autori makina sillet si të ishte njeri, ndaj edhe njeriu i 
përngjan makinës. Në një tregim tjetër, majmuni shndërrohet 
në njeri, kurse në romanin “Kështjella” fshati e quan si prej 
lavireje sjelljen e Amalisë, e vetmja vajzë në kështjellë që 
refuzon me përbuzje kërkesat banale e fyese të një nëpunësi të 
lartë. Edhe Jozef K.-ja në romanin “Procesi” ankohet për sjelljen 
arrogante të rojtarëve të vet. Një ditë, ndërsa hyn  rastësisht në 
një zyrë pritjeje të bankës ku punonte, ai gjen atje dy rojtarët e 
vet duke u fshikulluar me kamxhik nga një rrahës. Tmerrohet 
kur sheh këtë skenë dhe përpiqet ta ndalojë rrahësin. Pra, në 
bankë punonin edhe rrahës, si pjesëtarë të sistemit juridik 
imagjinar. Kur e marrin në pyetje njërin syresh, ai përgjigjet: 
“Jam emëruar këtu si rrahës, detyra ime është të rrah.” Para 
shtatëdhjetë vjetësh, disa e morën si trillim prej sadisti këtë 
personazh të Kafkës, mirëpo sot rrahësit në burgjet e ndryshme 
të botës quhen profesionistë, ashtu siç quheshin edhe në 
kampet naziste të përqendrimit ose në kampet gjatë periudhës 
së luftërave të fundit në Ballkan për spastrime etnike. Është 
interesant fakti që shumica e personazheve të Kafkës s’janë 
në gjendje të mbrohen, jepen me gjithë shpirt pas punës dhe 
ndiejnë keqardhje për çdo njeri. Madje mirëkuptojnë  deri edhe 
torturuesit e xhelatët e tyre. S’janë në gjendje as të urrejnë e 
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as të dashurojnë. Në më të shumtën e rasteve nuk arrijnë të 
kenë marrëdhënie të ndërsjella e normale me të tjerët. Ndodh 
nganjëherë që personazhet e Kafkës të mos kenë as prirje për 
t’i harmonizuar e për t’i normalizuar marrëdhëniet e tyre 
shoqërore e dashurore. Dashuria mes mashkullit e femrës, si 
diçka plotësuese për besimin e humbur ndaj botës së qytetëruar, 
në disa vepra të Kafkës paraqitet si një veprim i gabuar, si 
mëkat, si gjë e ndaluar e banale. Kësisoj, skenat erotike në 
romanet e Kafkës fillojnë e mbarojnë rrëmbimthi, me ndonjë 
puthje ose nganjëherë edhe me akt seksual. Zakonisht, skena 
të tilla janë të rastësishme, të shpejta e të dhunshme, por edhe 
të pashmangshme. Lexuesit i krijohet përshtypja se në skenat 
erotike të veprave të Kafkës ka njëfarë shqetësimi e brutaliteti. 
Në to as që mund të bëhet fjalë për dashuri të mirëfilltë. Me sa 
dihet, në jetën e Kafkës ka pasur fare rrallë dashuri të vërtetë e 
neoplatonike, në jetën e tij ka pasur vetëm disa kontakte intime, 
fejesa e prishje fejesash, të cilat dëshmojnë se ai kishte frikë të 
hynte thellë në marrëdhënie dashurore me femra.

Në të njëjtën kohë, nga shënimet në ditarët e tij del qartë 
se jetën bashkëshortore Kafka e quante si një detyrë shumë 
të rëndësishme, madje edhe ideale, mirëpo vetë ai nuk qe i 
gatshëm e i sigurt për jetën bashkëshortore. Një nga personazhet 
e tij, Karl Rosmani, kur e ndien veten ngushtë e pa rrugëdalje, 
kridhet në marrëdhënie intime me prostituta. Ndërkaq, Jozef 
K.-ja, kur shkoi njëherë tek avokati i vet për të kërkuar ndihmë, 
ndeshi, para se të hynte në zyrën e tij, shërbëtoren Leni, e cila 
e joshi duke e shpurë në një skutë të fshehtë dhe bëri seks me 
të. Ai shkoi me shpresë se lidhja me Lenin do ta ndihmonte 
që të kishte sukses tek avokati. Kurse në romanin “Kështjella” 
gjeodezisti K. bën dashuri me Fridën poshtë banakut të bufesë, 
sepse shpreson që nëpërmjet saj të sigurojë përkrahjen e Klamit, 
nëpunësit të lartë të Kështjellës.

Në veprat e Kafkës hasen shpesh mungesa e shpresës, 
pasiguria dhe mëdyshja. Rasti i Barnabasit në romanin 
“Kështjella” dëshmon se sa i pasigurt ishte ai përfaqësues i 
pushtetit. As vetë kasneci i kështjellës nuk është i sigurt me 
vetveten nëse e kryen mirëfilli detyrën që i kanë ngarkuar, apo 
vetëm i duket sikur e bën një gjë të tillë. Kur flitet për mëdyshje 
e për reagim të vonuar të pushtetit, thuhet se ndoshta kjo apo 
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ajo çështje po shqyrtohet ose shqyrtimi s’ka nisur akoma. 
Rruga për në kështjellë shndërrohet në simbol të jetës 

njerëzore. Nga fshati fillonte një rrugë e gjerë në drejtim të saj, 
por bënte si me qëllim një kthesë në afërsi të kështjellës dhe 
as nuk i largohej e as nuk i afrohej, çka do të thotë se mund 
t’i afrohesh mjaft së vërtetës, por në një rast të tillë para teje 
do të dalin shumë çështje të paqarta dhe enigmatike. Kështu, 
edhe në romanin “Procesi” qytetari i pafajshëm paditet për 
diçka që s’e ka bërë kurrë. Tekefundit, ai nuk akuzohet në 
bazë të ligjit, por detyrohet të dalë para gjyqit dhe më pas 
vritet si një “qen”, pa e ditur as akuzën e as fajin e mirëfilltë, 
bash ashtu siç pushkatohen qytetarët e çdo vendi ku sundojnë 
ideologji totalitare e diktatoriale. Në këtë roman të Kafkës, K.-
ja përfshihet në një proces të çuditshëm dhe nuk e di as vetë se 
ç’faj ka bërë; pas gjithë gjasave, ai dënohet për arsye se mund 
të ketë shkelur ligjin.  Në suazën e administratës burokratike 
të Perandorisë austro-hungareze, çdo qytetar mund të ishte 
shkelës i ligjit ose fajtor për ndonjë arsye çfarëdo.

Shumë studiues të veprës së Kafkës janë të mendimit se në 
të kemi të bëjmë me një alegori në përmasa të mëdha, meqë mjaft 
prej personazheve, që kanë një lidhje organike mes tyre, autori 
i kishte huazuar jo vetëm nga shtresat e ndryshme shoqërore, 
por edhe nga mitet. Lexuesi i veprës së Kafkës mund ta vërë re 
fare lehtë se në të ekzistojnë organizma e institucione shoqërore 
të ndërlikuara, që funksionojnë nëpër kabina, kthina, dhoma, 
salla, skuta të fshehta, korridore, shkallë, bodrume e tavane. 
Një gjë e tillë ndodh në romanet “I zhdukuri”, “Kështjella” dhe 
“Procesi”. Ekziston e funksionon njëherazi edhe një burokraci e 
jetës së përditshme, një burokraci që ka kompetenca të shumta 
e pushtet të madh sundues, qeverisës, kontrollues, mbikëqyrës 
dhe gjykues e ndëshkues ndaj gjithçkaje, me qëllim që të 
sigurojë funksionimin e ingranazheve të aparatit administrativ 
e shtetëror. Ndërkaq, K.-ja, si njeri shumë i qetë e me një durim 
të papërfytyrueshëm, mishëron tërë vuajtjet e padukshme 
njerëzore. Ky sistem është pothuaj krejt i pakuptueshëm për 
njeriun e rëndomtë e të ndershëm, për njeriun e botës kafkiane. 
Duhet shtuar këtu se mjedisi i personazhit kryesor të Kafkës i 
ngjan një bote që mbështetet në parimet e rrepta të patriarkatit: 
atë e ndjekin këmba-këmbës njëherazi etërit, ungjërit, dajllarët, 
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si edhe drejtorët, shefat, komandantët e nëpunësit, të cilët 
janë moshatarë me etërit e këtyre personazheve, që gjejnë 
mirëkuptim vetëm te nënat, te hallat, te motrat, te dashnoret, 
te bashkëshortet, ndonjëherë edhe tek ungjërit. Një interes të 
veçantë paraqesin, sikurse theksuam më sipër, edhe huazimet 
nga mitet e ndryshme. Le të marrim këtu si shembull romanin 
“Kështjella”. Fillimi i këtij romani mishëron diçka simbolike: 
ishte mbrëmje e vonë kur K.-ja arriti në fshatin e mbuluar nga 
bora. Në kodrën ku ndodhej kështjella nuk dallohej asgjë, ajo 
qe kredhur mes mjegullës, mes errësirës, dhe në atë kështjellë 
të madhe nuk dukej asnjë rreze drite. K.-ja ndenji gjatë mbi 
urën e drunjtë të rrugës që shpinte në fshat, ngriti sytë dhe 
soditi tërë atë hapësirë që shtrihej gjer lart në horizont. Me këtë 
rast autori përshkruan jo vetëm vendndodhjen e personazhit, 
errësirën përqark, vetminë e tij dhe përvijimet e kështjellës 
misterioze, por edhe gjendjen mendore e shpirtërore të K.-së. 
Këto përshkrime të sjellin ndër mend njëherazi simbole mitike 
që ndeshen shpesh si në letërsinë popullore, ashtu edhe në 
letërsinë antike, ku personazhi merr rrugën për të kërkuar 
diçka të pakapshme, diçka të paarritshme, për shembull, në 
letërsinë egjiptiane te “Libri i të vdekurve”, pastaj tek “Odiseja” e 
Homerit, më vonë tek “Eneida” e Virgjilit e te “Komedia hyjnore” 
e Dantes, dhe, akoma më vonë, në letërsinë e mesjetës, gjer te 
romani “Në anën tjetër”, i Alfred Kurbinit.

Në suazën e një simbolike të këtillë, “mbrëmja”, 
“mbrëmja e vonë” ose “errësira” janë të ngjashme me jetën, me 
mbrëmjen e jetës, kurse dimri ose bora mishërojnë fundin e saj. 
“Fshati” është vendi ku enden shpirtrat e të vdekurve, ndërsa 
“qyteti”, shtegu ose rruga janë vetë jeta, ecuria e saj. Kështu, në 
arkitekturën egjiptiane shtegu midis sfinksave shpie drejt varrit, 
“ura e drunjtë” është lidhja e dobët midis dy brigjeve, ndërsa 
“kodra” dhe “kështjella” mishërojnë shpëtimin ose shëlbimin, 
por edhe hyjninë, meqë perëndia hebraike e kishte ndejën në 
Sinaj, kurse hyjnitë antike greke jetonin në Olimp. Përveç këtyre, 
dimri i gjatë ose i përhershëm ndodhet në Veriun e largët, i cili, 
sipas mitologjisë gjermane, mishëron viset e vdekjes. Në roman 
përmendet edhe “konti”, që ka pushtet të fortë e të pakufizuar, 
mirëpo nuk e ka parë askush. Nëpunësit e lartë e të rrezikshëm, 
sekretarët e shërbëtorët e tyre kanë dashnore, dashuria që 
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ndiejnë vajzat ndaj tyre është diçka e çuditshme, me sajesa që 
të habisin, shpeshherë vulgare e të dhunshme. Në romanet e 
në ditarët e vet, Kafka na jep portrete vajzash ose grash që i 
sheh ose i takon fare rastësisht dhe që as e tërheqin e as i sjellin 
kënaqësi. Të tilla janë zonjusha Byrstner, Leni etj. Metoda që 
përdor Kafka në këto tri romane mbase mund të ketë lidhje me 
mitologjinë hebraike e të krishterë, ku bëhet fjalë për lindjen, 
vdekjen, sprovën, tundimin, shtegtimin, mëkatin, shpëtimin 
e ndëshkimin, si edhe për profetët, për jetën e për vuajtjet e 
Krishtit, për apostujt, engjëjt, perëndinë, tokën, ferrin e parajsën. 
Madje autori përmend edhe ngjashmëritë mes këtyre miteve 
dhe disa ideve të tij. Ndërsa përpiqet të shpjegojë gjendjen 
e njeriut në çastin kur ky nuk arrin të kuptojë me logjikën e 
vet, miti ekziston brenda njeriut e jo jashtë tij, prandaj bëhet 
shpeshherë mishërim i halleve, i brengave dhe i problemeve të 
tij. Rrjedhimisht, një gjë e tillë s’duhet të na çudisë, sepse tërë 
këto imazhe, që u përngjajnë alegorive mitike, në të vërtetë janë 
shprehje e vetë jetës, janë orvatje simbolike për të shpjeguar 
situata dhe motive më domethënëse të jetës së njeriut.

Ndërkaq, të gjitha këto simbole kanë të bëjnë, në një 
mënyrë a në një tjetër, me personazhin kryesor të veprës së 
Kafkës. Ç’është e vërteta, si mitet ashtu edhe simbolet e alegoritë 
janë pjesë përbërëse e tekstit të shkrimtarit dhe pasqyrojnë 
gjendjen shpirtërore të personazhit, baticat e zbaticat e 
ndjenjave, të mendimeve e të veprimeve të tij. Këtu kemi të 
bëjmë me një botë krejt të veçuar e të izoluar, pa dialogje të gjata, 
pa pikëmbështetje të jashtme dhe pa shpjegime, kemi të bëjmë 
me një botë të krijuar prej figurash e vegimesh të një ëndrre. 
Madje, shpeshherë këto figura e vegime e kanë zanafillën tek 
ëndrrat. Në ditarin e në letrat e veta, Kafka përpiqet rëndom 
edhe t’i shpjegojë ëndrrat, duke përvijuar kësisoj një tregim të 
tërë. Mirëpo këto janë ëndrra surrealiste, sepse me to autori 
nuk krijon një botë fantastike e absurde, një vend imagjinar 
arratie, përkundrazi, këto ëndrra të personazheve të Kafkës 
nxisin dhe forcojnë besimin. Këto ëndrra kanë një domethënie 
të çuditshme, së cilës lexuesi nuk i shmanget dot: kjo botë e 
paqenë e ëndrrave s’është ndonjë strehë poetike, ajo është 
vegim i përçudnuar i realitetit jetësor. Kjo botë përshkruhet 
me kthjelltësinë dhe saktësinë e një artisti ekspresionist. Pra, 
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edhe kjo botë është pjesë përbërëse e një drame të brendshme. 
Gjendja psikike e personazhit në këtë botë ndihet në çdo fjalë, 
në emrat e personazheve, në sjelljen e në pamjen e tyre të 
jashtme, në bisedat e në vendet ku zhvillohen ngjarjet që kanë 
të bëjnë me këto personazhe.

Ka raste kur lexuesit i duket sikur metoda artistike e 
Franc Kafkës ngërthen në vetvete edhe groteskun. Ndër të gjitha 
mjetet artistike të stilit të Kafkës, toni i ftohtë e i shkujdesur, 
shëmbëlltyrat dhe vegimet ironike, fantastike e natyraliste 
përputhen thuajse plotësisht me stilin e groteskut. Duhet thënë 
se grotesku, si kategori artistike, zbulon nganjëherë kuptimin 
thelbësor ose edhe pakuptimësinë e gjithësisë, ku, sikurse 
besohet, ka shpresë e vend për të tërë, “por jo edhe për ne”. 
Në suazën e kësaj kundërshtie, çdo gjë që personazhi kryesor 
përpiqet ta arrijë vetvetiu has në keqkuptime, sepse bota ku 
jeton ai është e shthurur ose e sëmurë, pa mendje të shëndoshë, 
ajo është një botë ku s’mund të gjesh përgjigje për çështjet më të 
rëndësishme jetësore; në këtë botë mendimi i njeriut varet nga 
çasti e nga vendi ku ai do të ndalet rastësisht e pa ndonjë arsye, 
sepse, sikurse mendon personazhi i Kafkës, arsyeja mund të 
hedhë poshtë çdo gjë, por më së fundi del se nuk ka hedhur 
poshtë asgjë.

Lidhur me këtë realitet të rremë e të koklavitur, lexuesi 
ka përfytyrimin iluzor se edhe atij i ka rastisur ta njohë atë 
botë e të mendojë për të. Ndërkaq, personazhet e kësaj bote 
duken si të zakonshme, por në të vërtetë veprojnë mekanikisht, 
si marioneta, kalojnë peripeci dhe bien në kurthe situatash 
delikate, pa pyetur për shkaqe dhe motive. Duke bërë fjalë për 
këtë çështje, kritika e vë theksin edhe te natyra paradoksale 
e personazheve të Kafkës. Një ndër karakteristikat më të 
spikatura të prozës kafkiane është struktura paradoksale e saj. 
Shembull tipik i kësaj karakteristike është tregimi ku bëhet 
fjalë për njeriun që po rrinte te porta e gjykatës e që roja i fliste 
per shtyerjen e gjykimit; ai njeri pret me ankth e me durim, 
vitet rrjedhin, dhe në pleqëri, kur e lënë fuqitë, e pyet rojën se 
për ç’arsye gjatë tërë asaj kohe s’kishte ardhur askush tjetër te 
porta e gjykatës, dhe pse tërë njerëzia e ka mendjen te ligji. Roja 
i përgjigjet se porta ishte e hapur vetëm për të dhe se mbyllet 
me vdekjen e tij. Marrëdhëniet absurde, të pashpjegueshme 
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e të pamotivuara paraqiten pothuaj si të ishin plotësisht të 
kuptueshme e të zakonshme.

Disa prej veprave të Kafkës janë edhe parabola. Është 
interesant fakti se tregimet e veta me elemente të alegorisë 
Kafka i quan parabola. Në të vërtetë, dallimi midis alegorisë 
dhe parabolës është thelbësor: alegoria tregon diçka që nuk e 
ngërthen kuptimin e mirëfilltë, meqë domethënia e saj duhet 
kërkuar tek idetë që shpreh, kurse parabola tregon diçka të 
drejtpërdrejtë dhe ekziston si tregim më vete, por mund të 
shërbejë njëherazi edhe si shembull tipik për tregimet e tjera 
ose për mundësitë e jetës njerëzore. 

Më anë tjetër, duket sikur në romanet e Kafkës ekziston 
nganjëherë një lloj rendi, një lloj sistemi e konsekuence. Kështu, 
për shembull, personazhi kryesor ballafaqohet me një fuqi 
të pashpjegueshme dhe të paqartë për të. Personazhi e vë re 
praninë e pushtetit, ndërkaq ky nuk vepron drejtpërsëdrejti, por 
në mënyrë tinëzare e misterioze. Kësisoj, tërë pleksja e ndodhive 
i përngjan përshkrimit të një ecurie përpjekjesh e gabimesh. Si 
rrjedhojë, mendimet e veprimet e personazhit kryesor vërtiten 
rrotull tij. Ai ballafaqohet gjithmonë me dukuri, ngjarje e figura 
që s’i kupton dot dhe kridhet në përsiatje e sqarime që nuk 
mund ta kënaqin. Prandaj zor se mund të gjesh në romanet 
e Kafkës fillim ose mbarim, ngjarje të vërteta, domethënie e 
realitet, sjellje normale e deklarata të ndonjë personazhi. 

E megjithatë, personazhet e Kafkës përleshen e rezistojnë 
përballë vështirësive, duke u përpjekur t’i sqarojnë e t’i hetojnë 
punët. Lidhur me këtë, personazhet në fjalë bëjnë pareshtur 
një vetanalizë të sjelljes, të gjesteve, të fjalëve e të veprimeve të 
tyre, bëjnë çmos që të zbulojnë se ku kanë gabuar e si mund t’i 
ndreqin gabimet, mirëpo ndodh njëherazi që ta pranojnë ose ta 
refuzojnë situatën e ndërlikuar me të cilën ballafaqohen.

Megjithëse sfera narrative e Kafkës është relativisht 
hermetike dhe enigmatike, personazhet e prozës së tij janë 
të pajisur me cilësi morale, shpirtërore e mendore, por zor 
se mund të njëjtësohen me atë që bëjnë. Këto personazhe e 
shpalosin veten, shpesh e gjer në njëfarë mase, me atë që thonë 
e që mendojnë. Si bartës, në radhë të parë, i ideve, i mendimeve 
e i mëdyshjeve të shumta, absurde e groteske, personazhi statik, 
por edhe dinamik, komik, por edhe tragjik, në më të shumtën 
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e rasteve sillet si ndonjë somnambul. Një personazh i tillë jo 
vetëm që e huton lexuesin me sjelljen e me veprimet e veta, 
por, duke u përzier shpeshherë në marrëdhëniet absurde e të 
pamotivuara, sillet si i pazakontë në një realitet të caktuar.

Krahas kësaj, personazhet e Kafkës bien në situata të 
vështira, marrin vendime të gabuara, futen në qorrsokak, 
mirëpo, në raste të tilla, përpiqen sërish, e shqyrtojnë prapë 
gabimin që kanë bërë ose vendimin e gabuar që kanë marrë 
dhe, në të njëjtën kohë, ose pajtohen me fatin ose nuk e pranojnë 
situatën e vështirë ku kanë rënë. Në raste të tjera, personazhi i 
tij i tjetërsuar akuzohet nga pushteti pa e ditur se ç’faj ka bërë, 
ose e ndjekin penalisht, por ai nuk e ka të qartë se çfarë krimi 
ka kryer. Ky personazh jo vetëm që nuk e kupton se si vepron 
mekanizmi i aparatit administrativ e burokratik, por nuk është 
as i zoti të mbrohet nga rreziku që i kanoset, sepse bota rreth tij 
është një botë e shfytyruar, irracionale dhe absurde.

Për më tepër, personazhet e çuditshme të Kafkës, që 
mund ta kenë zanafillën edhe te biografia e autorit, te fantazia 
e tij krijuese dhe te shëmbëlltyrat e personazheve që hasen ndër 
shkrimtarë të tjerë, shndërrohen fare lehtë në personazhe të 
rreme, të mëvetësishme e paradoksale, sepse jetojnë e veprojnë 
në një mjedis ku fantastikja quhet realitet, kurse realiteti quhet 
si botë fantastike dhe irracionale. Një botë e tillë, e mbyllur 
brenda mureve të fantazisë e të logjikës, e detyron personazhin 
të jetojë e të veprojë herë me pasiguri, me mëdyshje, me 
shqetësime e me telashe, herë i izoluar e i tjetërsuar dhe herë 
i angazhuar me gjëra që të tjerëve u duken si të rëndomta. 
Kësisoj ndodh që ky personazh të bëhet viktimë e ingranazheve 
të shtetit burokratik ose të një hierarkie të përbindshme, e cila 
ia cenon të gjitha të drejtat, madje edhe të drejtën për të jetuar 
e për të ruajtur dinjitetin e vet si njeri. Pra, këtu bëhet fjalë për 
një personazh jo të zakontë, me tipare të tilla që s’i kanë pasur 
personazhet e shkrimtarëve të mëparshëm. Duke mos gjetur 
mirëkuptim e ngushëllim, një personazh i tillë mbyllet në botën 
e vet shpirtërore, meqë përvoja, synimet, shpresat, ndjenjat, 
mendimet dhe ambiciet e tij shkelen me këmbë. Për pasojë, ai 
sillet si ndonjë marionetë e pasigurt, si njeri qesharak, budalla 
e hutaq, si njeri për të cilin thuhet se e humbet udhën edhe në 
oborr.
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Duke hedhur një vështrim përmbledhës, mund të themi 
se këto personazhe jo të zakonshme, me tipare kafkiane, u 
shëmbëllejnë qytetarëve në shumë shtete bashkëkohore, ku 
njerëzit s’janë gjë tjetër veçse shifra dhe emra nëpër lista, ku 
njerëzit jetojnë në një shoqëri të tjetërsuar e mizore, ku njeriu 
e shpërfill njeriun. Sado që historia e letërsisë dhe kritika 
letrare nuk e kanë thënë ende fjalën e fundit për veprën e për 
personazhet e Kafkës, pasi jemi njohur me disa personazhe 
të tij na duket sikur vetë autori flet nëpërmjet tyre lidhur me 
arsyet e zvarritjeve të pasosura, lidhur me këmbënguljen e me 
luftën e palodhur për të arritur atë që kërkon e që i takon, lidhur 
me vetminë, me zhgënjimet, me ankthet e me shqetësimet e 
një epoke jo fort të largët. Ndërkaq, zëri e fati tragjik i këtyre 
personazheve na përcjellin katrahurat e shekullit të kaluar e 
na paralajmërojnë për katrahurat e mijëvjeçarit të ri. Dhe, më 
së fundi, na duhet të pajtohemi plotësisht me Alber Kamynë, i 
cili, duke folur për veprën e Kafkës, thotë se i gjithë arti i Franc 
Kafkës ka të bëjë me faktin që njerëzit “detyrohen t’i rilexojnë” 
librat e këtij autori.
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DY DekaDat e kAthArSiSit letrar

 1.
 kthimi kah letërsia 

 Fillimvitet e nëntëdhjeta ndryshuan kahet e zhvillimeve 
shoqërore dhe politike te shqiptarët. Këto ndërrime u pasuan 
me transformime kulturore e letrare, që krijuan një hapësire 
kulturore dhe letrare të favorshme, kur letërsia u kthye nga 
objekti i saj. Pra, kemi një kthim kah letërsia (Tzvetan Todorov), 
pas ferrit të vërtetë nëpër të cilin kaloi ajo. Krijimi i realiteteve 
të reja shoqërore, ndikoi në masë të madhe në qenien e letërsisë 
dhe sidomos në mendimin për të. Ndonëse, mund të pohohet se 
gjatë këtyre viteve ka pasur një hapje dhe komunikim intensiv 
të letërsisë shqipe, situatat e tendosura shqiptare, problemet 
socio-psikologjike, ekonomike, tranzicioni i stërzgjatur dhe i 
mundimshëm politik dhe mungesa e një kulture e letërsie të 
konsoliduar, u bënë diga të fuqishme, që ndikuan fuqishëm e 
në shumë dimensione letrare, në zhvillimin dhe përhapjen e 
saj, në planin e brendshëm dhe atë global. Mbase, segmentet 

Ndue Ukaj (Viti, 1977) ka studi-
uar për letërsi dhe gjuhë shqipe 
në Universitetin e Prishtinës, 
ku ka ndjekur edhe studimet e 

magjistraturës. Ka ndjekur kurse të ndry-
shme edhe në Suedi. Shkruan poezi, prozë 
dhe studime letrare. Ka botuar librin studi-
mor Diskursi biblik në letërsinë shqipe, AIKD, 
Prishtinë, 2004 dhe përmbledhjen me poezi 
Ujëvarat e metaforave, M&B, Tiranë, 2008. 
Është përfshirë në disa libra me poezi dhe 
antologji të letërsisë shqipe dhe të huaj. ndue ukaj
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e përmendura, shpeshherë kanë ushtruar një lloj “presioni” 
mbi qenien e letërsisë, duke e penguar të zhvillohej sipas 
ligjësive universale letrare. Në këtë kontekst, ndofta heshtazi, 
por në kontinuitet, është vërejtur një përpjekje dashakeqe e 
politikës, që nëpërmjet formave të caktuara, të presionit apo 
favoreve të ndryshme, ta kontrollojë letërsinë, madje në rastet 
më të këqija, të krijojë hierarki letrare, duke e “marrë” kështu 
rolin e kritikës letrare, dukuri kjo prej të cilës letërsia shqipe 
ka vuajtur shumë. Në anën tjetër, janë këto elemente, të cilat, 
rishtas e kanë orientuar letërsinë, drejt funksionit praktik, një 
lloj funksioni që intencë e mision ka, edukimin e popullit, siç 
do të thoshte Arshi Pipa. Një filozofi të tillë kulturimi dhe një 
mision të tillë shkrimtarie, letërsia shqipe e ka pasur përgjatë 
gjithë historisë së saj. Letërsia jonë, deri me tani, asnjëherë nuk 
ka arritur të ketë objekt vetëm të bukurën dhe të shkëputet nga 
funksionet e synimet praktike, herë etike e herë politike. 
 Përgjatë këtyre viteve, kultura letrare shqipe synoi të 
shkëputet nga qëllimet praktike për t’u kundruar vetëm si 
arti i së bukurës. Ky qëllim, përveç tjerash, nënkuptonte një 
hapje të gjithanshme të qenies letrare, në raport me ligjësitë 
universale të kësaj bote specifike. Në këtë mënyrë, ajo mund 
të çlirohej njëherë e përgjithmonë, prej të gjitha pengesave të 
natyrave joletrare, të cilat e penguan dhe në raste të ndryshme, 
vazhdojnë ta pengojnë edhe sot. 
 Mirëpo, ashtu sikurse çdo periudhë në letërsi, edhe 
dy dekadat e fundit kanë karakteristikat e veta, veçoritë dhe 
tiparet dalluese. 
 Në të vërtetë, nëse marrim për bazë empirinë, mund të 
pohojmë se çdo periudhë në letërsi i ka specifikat e veta dhe 
mbahet mend për prurje dhe vlera të reja. Mirëpo, të qartësojmë 
se prurjet e reja, në kuptimin e mirëfilltë, nuk janë ekuivalente 
me cilësi apo vlera artistike. Krijimtaria letrare, gjithmonë është 
në kërkimin të risive, e këto, sidomos bëhen më të theksuara, 
në kohë përthyerjesh socio-psikologjike, sikur që është drama 
e jetës shqiptare, tanimë dy dekada, e papërfunduar. Në 
parim, letërsia është fushë që jeton duke synuar të renë si akt 
krijimi dhe model shkrimi. Ndaj, duhet theksuar faktin se 
shumica e rrymave letrare nëpër kohë, janë pikërisht rrjedhojë 
e kërkesave gjithmonë të reja që kishte e ka letërsia para vetes. 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

318

Në të vërtetë, e reja, si kërkim metafizik e shpirtëror, e bën 
fuqinë e fjalës artistike kaq dinamike, në kohë dhe hapësirë. 
Mirëpo, transformimet e mëdha e cilësore, apo prurjet e reja 
dhe cilësore, në letërsi zakonisht ndodhin rrallë dhe atë vetëm 
pasi të jenë pjekur kushtet për një begati dinamike kulturore, 
pas debateve të fuqishme për letërsinë- objektin e saj- qenësinë 
e saj. Shoqëria shqiptare, ende nuk e ka një jetë të begatë 
kulturore, përkundrazi jeta kulturore dhe letrare shqiptare 
vazhdon të jetë tejet e vobektë. Dhe letërsia, ashtu sikurse 
shumica e arteve, tanimë dy dekada, ndodhen para sfidave të 
mëdha, ndonjëherë edhe të natyrës ekzistenciale. 
 Kjo bën që letërsia shqipe të vazhdojë të jetë akoma 
në procese të konsolidimit e emancipimit. Në të tilla kushte, 
kur vërehet dukshëm mungesa e një periodiku letrar 
serioz, mungesa e një rrjeti funksional të shpërndarjes së 
librit, mungesa e shtëpive botuese të fuqishme, mungesa e 
asociacioneve të shkrimtarëve dhe debateve për letërsinë, 
mungesa e përkthyesve dhe përkrahjes për këtë veprimtari- 
megjithatë mund të pohohet se këto vite shënuan një avancim 
të dukshëm. Mirëpo, jo aq të kënaqshëm, për sa mund të ishin 
pritshmëritë. Këtë e them, kur i analizoj trendët e zhvillimeve 
të përbotshme, letërsinë pararendëse dhe shumë faktorë të tjerë 
socio-psikologjikë, të cilët, do të duhej t’i jepnin letërsisë shqipe 
një impuls më të hovshëm dhe më cilësor.

 2.
 Dekadat e katharsisit letrar 

 Nëse marrin për bazë mendimin empirik se kritika 
(letrare, N. U.) asht shenjë e mendjes së pjekun ( Arshi Pipa), dy 
dekadat e fundit të kulturës letrare shqiptare, e dëshmuan dhe 
shënjuan, në shumë  aspekte, një  gjë të tillë. Kjo për faktin se 
mendimi për letërsinë ka evoluar dukshëm, duke përvetësuar 
shkolla të avancuara e prirje letrare të përbotshme, të cilat i 
bëri pjesë të diskursit letrar kombëtar. Gjatë kësaj periode, 
mendimi për letërsinë  ka marrë përgjegjësi të vështira, si një 
kritikë në përpjeke për t’u vetëdijesuar dhe konsoliduar, e dalë 
nga rrënojat e një  kohe të  errët, ku letërsia ishte skajshmërisht 
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e manipuluar nga dogmat, ideologjia mbytëse dhe arti në 
funksion ideologjik. Në misionin e kësaj kritike letrare, ishte të  
ndajë vlerat nga jovlerat dhe ta rikthejë letërsinë kah letërsia. 
Pas shpërpjesëtimeve të mëdha letrare dhe një hierarkie 
të sajuar nga diktati, në këto vite, kritika duhej të formësojë 
hierarkinë letrare cilësore, sipas parimeve të shëndosha 
letrare. Ky synim, edhe pse ndofta s’u realizua në  plotësi, 
gjatë këtyre viteve janë bërë korrigjime shumë domethënëse 
në mendimin e përgjithshëm për letërsinë. Mendimi për 
letërsinë, i cili ekzistonte, është  përmbysur, ndërkaq historia 
e re e letërsisë, s’është  ajo që  na shkruanin byrotë politike 
dhe kritika ideologjike. Shikuar nga ky aspekt, kritika letrare 
shqipe ka pasur sfida të shumëfishta e të karaktereve letrare 
e joletrare. Asaj iu deshtë të jetë  e guximshme, për të synuar 
e krijuar rregull, në aporinë e studimeve letrare dhe për të  
sanuar pasojat e gjatë të ekskomunikimeve, përjashtimeve, 
fragmentimeve, përbuzjeve, me të  cilat dukuri ishte shëmtuar  
trupi i letërsisë  kombëtare.  
 Një nga elementet dalluese, mbi të cilat u krijua letërsia 
e këtyre dy dekadave dhe mendimi për letërsinë, pa dyshim se 
mbeti qëndrimi refuzues/kundërshtues, në raport me letërsinë 
pararendëse, dogmat dhe soc-realizmin, dukuri këto që kishin 
vërshuar e ngulfatur letërsinë shqipe, për dekada të tëra, e 
sidomos atë që krijohej në Shqipëri. 
 Qysh në fillimvitet e ‘90-ta u artikulua ky qëndrim 
refuzues dhe u ndie nevoja për rikthimin traditës së viteve të 
‘30-ta dhe shkrimtarëve të ekskomunikuar, që realisht përbënin 
aureolën e letërsisë shqiptare. Ky qëndrim, zaten ka pasur një 
mision/funksion etik, përmes të cilit është synuar një katharsis i 
mendimit për letërsinë dhe kulturën letrare shqiptare në tërësi. 
Sikur në Tiranë, ashtu edhe Prishtinë e gjetiu, lëvizjet e pakta 
letrare, ishin kryesisht ato që motivoheshin dhe synonin që 
letërsinë t’ia kthenin letërsisë, duke e defamiljarizuar (Roman 
Jakobson) atë nga dogma dhe ideologjia rrënuese, e cila qe bërë 
me kohë mendësi tipike letrare, sidomos dominonte në Shqipëri, 
përjashtimet e së cilës në Kosovë ishin të dukshme dhe shumë 
më cilësore. Kjo nënkuptonte një betejë jo të lehtë, me norma, 
dogma të krijuara dhe me një korpus të gjerë krijimesh dhe 
studimesh letrare, që ishin bërë gjatë viteve të soc-realizmit, 
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kur letërsia ishte zhveshur nga të gjitha tiparet e saja esenciale 
dhe kishte marrë trajta deformuese, thellësisht ideologjike, e 
duke mbetur më së paku letërsi.
 Prandaj, përgjatë këtyre viteve, ndodhi përmbysja e një 
hierarkike letrare të shpikur që kishte krijuar soc-realizimi, pa 
kurrfarë kritere letrare dhe estetike; një hierarkie letrare që ishte 
fund e krye e vendosur nga diktatet e dhunshme, përjashtuese 
dhe fragmentuese. 
 Ajo që e karakterizon qartësisht mendimin për letërsinë 
në këtë periudhë kohore dhe letrare, pa dyshim është synimi 
për t’i korrigjuar leximet e mbrapshta, të cilat i ishin bërë 
letërsisë shqipe dhe këndej pari, synimi për t’ia rikthyer asaj 
figurat eminente, të munguara dhe të ndalura, me motive 
absurde e aspak letrare. Ky motivim letrar i korrigjimit dhe 
arsyetimit (Ian Meclean) të një mendimi letrar, bëhet shënjues 
tipologjik i kësaj kohe në letërsi. Shëmtitë që kishte krijuar dhe 
instaluar diktatura e njëmendësia kulturore dhe letrare, fillojnë 
të korrigjohen dhe arsyetohen me lexime e interpretime të 
tjera. Pra, përgjatë këtyre viteve, mendimi për letërsinë është 
motivuar, duke nënkuptuar kontekstin e letërsisë pararendëse, 
prej të cilit është vënë në pah fuqishëm nevoja, që e quajtëm 
etike, të bëhen korrigjime në gjithë sistemin vlerave letrare, nga 
shëmtitë dhe degradimet që i krijoi letërsia e viteve të diktatit, 
përjashtimeve dhe selektimeve ideologjike, fetare, etj. Këtë 
trashëgimi të keqe letrare, mendimi i ri për letërsinë synoi ta 
korrigjonte në tërësi për t’i dhënë një kahe dhe dimension të 
mirëfilltë letrar. Studimet e shumta, të cilat janë bërë e bëhen në 
Tiranë, Prishtinë e gjetiu, janë të fokusuara kryesisht të autorët, 
të cilët, për disa dekada, i mungonin letërsisë shqipe, tek ata 
të ekskomunikuarit, ata të fragmentuarit, ata të përbuzurit, të 
cilët në realitetin e ri, përbëjnë, siç e përmendëm, aureolën e 
letërsisë shqipe. Ndaj, në këto dy dekada, autorët dominues të 
letërsisë shqipe, nuk janë ata që ishin deri në fillimvitet e ‘90-ta. 
Përgjatë këtyre viteve, zënë të shfaqën çdo herë e më fuqishëm, 
si referenca themelore, autorët e fuqishëm të viteve të ‘30-ta, 
emra që emancipuan letërsinë shqipe, mendimin për letërsinë 
dhe kulturën shqiptare dhe ngritën atë në piedestalin më të 
lartë, si Atë Gjergj Fishta, Faik Konica, Vinçens Prendushi, 
Atë Anton Harapi, Mitrush Kuteli, Et’hem Haxhademi, Krist 
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Maloku, Mit’hat Frashëri (i njohur edhe si Lumo Skendo), 
Vangjel Koca, Branko Merxhani, dhe pastaj, pasusit e tyre, Arshi 
Pipa, Ernest Koliqi, Martin Camaj, Anton Pashku, Frederik 
Reshpja, Zef Zorba, Atë Zef Pllumi, etj. Me këta autorë është 
marrë e merret pjesa me e madhe dhe më kualitative e kritikës 
letrare gjatë këtyre dy dekadave. Përveç tjerash, gjithashtu 
gjatë këtyre viteve letrare, vërehet një rikthim domethënës te 
autorët e klasikes, si themelues të kulturës tekstuale shqiptare 
(Anton Berishaj), te autorët si Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Pjetër 
Bogdani, Jul Variboba, korpus ky letrar që studiohet si materie 
estetike dhe jo si lëndë me rëndësi gjuhësore, siç pretendohej 
pa asnjë kriter letrar, stilistik, gjuhësor, estetik, nga sejmenët 
e soc-realizmit. Nga këndej, gjithashtu vërehet një ngulmim 
i vazhdueshëm për të integruar në plotëni letërsinë e krijuar 
nga arbëreshët e Italisë, brenda turpit të përbashkët të letërsisë 
shqipe, e cila letërsi, në të vërtetë përbën një hallkë me rëndësi 
të posaçme në letërsinë shqipe, përgjithësisht. 
 Një tjetër tipar dalluese që e shquan këtë periudhë letrare 
është vetëdija për objektin e letërsisë, ku vërehen  gjithnjë e më 
shumë mendje kritike, të mprehta të gjykojnë drejt letërsinë, 
autorë e dukuri letrare, si dëshmi e një kritike letrare të pjekur, 
e cila ndihmon në konsolidim e mendimit për letërsinë.

 3.
 kritika letrare dhe letërsia

 Raporti mes fiksonit dhe ligjërimit mbi fiksionin (kritikën 
letrare), vlerësohet të jetë njëri nga raportet më komplekse në 
botën e letërsisë. Ky raport, jo rrallëherë është formësuar mbi 
paragjykime, të cilat kanë rezultuar me konsekuenca negative, 
edhe në shkrimin fiksional. Një eksperiencë të tillë, e nxjerrim 
nga dekadat e letërsisë shqipe pas Luftës së Dytë Botërore, me 
një theks të veçantë të ajo e krijuar në Shqipëri. 
 Ky raport kompleks ka tronditur gjithmonë shkrimtarët, 
kritikët dhe të pasionuarit pas letërsisë. Si rezultat e kësaj, 
ndodh shpeshherë që kritika dhe mendimi për letërsinë të 
zhvillohen në divergjenca, mirëpo të cilat nuk e cenojnë qenien 
e letërsisë, përkundrazi e pasurojnë dhe e plotësojnë. Dëgjojmë 
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të thuhet, madje edhe lexojmë, nganjëherë me nervozizëm të 
tepruar, se letërsisë shqipe i mungon kritika, i mungon një lloj 
i kritikës së drejtë, një kritike letrare sistematike, e aftë për me 
bërë selektimet e nevojshme dhe e guximshme për me thënë 
të vërtetën, sikur për vlerat e vërteta letrare dhe anasjelltas, 
për jovlerat. Kësaj dileme është e vështirë për t’iu përgjigjur, 
por mënyra më e mirë është ta shohim letërsinë në tërësinë 
e saj, si një sistem, sepse vetëm ashtu mund të kuptohet pa 
keqkuptime. Unë mendoj se mendimi për letërsinë në këto vite 
ka pasur një “detyrë” aspak të lehtë, të lexojë, siç e përmendën 
më lart, të rilexojë dhe korrigjojë gabimet e panumërta që la 
trashëgimia e errët komuniste, aporinë e studimeve letrare, 
historinë e deformuar të letërsisë, sajimet hierarkike, etj. Në 
këtë drejtim është arritur mjaft shumë. Mirëpo, kjo ka bërë që 
letërsia e krijuar gjatë këtyre viteve të mbetet jashtë vëmendjes 
së kritikës letrare. Mbase, ky segment, sipas shumë krijuesve, 
kritikëve, ka stimuluar aty-këtu një letërsi mediokre, me shumë 
emra që defilojnë pa asnjë inspirim krijues dhe pa kurrfarë shije 
letrare. 
 Krahasuar me letërsinë pararendëse, në këtë dekadë, 
debatet për letërsinë janë qartësisht më të identifikueshme 
dhe më funksionale. Gjithashtu, prirjet bashkëkohore teorike 
e kritike, gjithnjë e më shumë bëhen pjesë e diskursit letrar e 
kulturor shqiptar. 
 Shikuar në përgjithësi, mund të pohohet se dy dekadat 
e fundit në letërsinë shqipe, gjithsesi kanë shënjuar ndryshime 
dhe formësime pozitive. Në fakt, ajo për të cilën mund të 
konkludohet është se letërsia dhe mendimi për letërsinë ka 
tejkaluar njëmendësinë soc-realiste. Nuk ka një uniformitet në 
studimet letrare, përkundrazi kultivohen shumësi shkollash 
dhe vlerësimesh letrare, të bazuara te teoritë klasike e 
bashkëkohore. E gjithë kjo mund të vlerësohet e tumiret si një 
shenjë shpresëdhënëse, për një të ardhme më të begatë për 
letërsinë shqipe, sidomos në fushën e fiksionit, ne të cilën çdo 
ditë e më shumë dalin individualitete të fuqishme. 
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POezia Dhe iDentiteti

Murat Isaku: ky njeri i vogël prej një fshati të malësisë së 
Sharrit, pas 70 vjetësh moshe nuk ka pasuri, nuk ka të holla, 
nuk ka shtëpi, por ka 3 vajza, një bashkëshorte, një banesë 
mesatare dhe 22 vëllime. Kjo është biografia e vogël e një 
njeriu me shpatulla të ngushta, me trup të shkurtër, thatanik 
e qel dhe gati gati memec, sepse shumë pak flet.

                                                 
Pro kultura, 2005

 Murat Isaku qe një sizmograf modern. Shënoi 
pagabueshëm gjithë gjurmët e tërmeteve shpirtërore të jetës 
me sinjalet e fjalës së bukur artistike. Qe kalorës i një urdhri të 
bekuar Zoti. Qe një nga poetët më të fuqishëm, më energjikë 
e më të talentuar nga Maqedonia. Një zë i mbijetesës dhe 
vlerë identitare e letërsisë në gjuhën shqipe në Maqedoni. Ai 
nuk është poet dhomash të mbyllura apo i një vetmie sfilitëse 
të humbur në lëmsh mendime. Poezia për të s’ishte alkimi 
fjalësh dhe renditje mekanike të metaforave. Ai e ndjen veten 
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er studimet për gjuhë dhe letërsi 
shqipe në Fakultetin e Filologjisë 
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Ka magjistruar në Universitetin Shtetëror 
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asistent. Ka botuar tri vepra: Romeo patjetër 
duhet të vdesë (2001), Diçka si dashuri (2003) 
dhe Paturpësia e mendimit (2009). Merret 
dhe me publicistikë dhe shkrime eseistike.

arlind Farizi 
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poet dhe kjo është me rëndësi, jo në formë stereotipi, por në 
funksion të misionarit të fjalës së bukur që duhet të lë gjurmë. 
Lexuesi i lirikave të tij mbetet përherë i magjepsur. Çdo 
vjershë, çdo fjalë, çdo mendim i tij, i nënshtrohej një filtri të 
dendur konformizmi personal. Një zakon deklamimi të zjarrtë 
e spontan dhe specifik. Lirikat e tij janë përplot ngjyrime 
emocionale dhe shkallëzime kuptimore. 

Parashenjat identitare

 Në lirikat e Murat Isakut në kontunitet ndiqen 
parashenjat e identitetit, të cilat në tekstin letrar përpunohen 
përmes një stili të veçantë që qëmton pandërprerë një “gjuhë 
të harruar” siç do të thoshte E. From. Ndër vargjet e Murat 
Isakut përvidhet dhe lodron një fije besimi dhe shpresë e 
pashuar, e shtrirë ndër shtresime poetike që është një veçori 
dalluese e natyrës poetike të Murat Isakut. Në veprat më të 
fundit vërehet: dallohet një ritëm i rregull frymëzimi sipas 
cikleve tematike të rrumbullakësuara. Aty kryesisht lidhen 
me rrugën personale të poetit, të kaluarën përmes trazirash 
dhe rropatjesh shpirtërore, sa herë ngacmohen dhe trazohen 
nga përditshmëria dhe bota për rreth1. Me një finesë të 
skajshme ky autor kërkon që të ravijëzojë në krijimtarinë e tij 
peizazhin e brendshëm të identitetit që frymon dhimbshëm 
në tunelin e fatalitetit historik. Edhe lirika e tij bart te lexuesi, 
pikërisht këtë ndjeshmëri, hartën shpirtërore të identitetit që 
përmbushet me shumëllojshmëri refleksesh krijuese. Lirizmi 
i Murat Isakut niset nga sentimentet e një bote të ndërprerë, 
të tkurrur, të zënë në frymë, të pagojë që ruan brenda vetës 
groteskun shpirtëror të individit dhe që alternohet në metaforë 
të mbijetesës individuale dhe kolektive. Kjo prekje magjike 
përmes fjalës ngjizet në thellësitë e të pathënës njerëzore, për 
të përftuar  gjëmimet e thella kolektive. Në ketë rast poeti 
Novalis thotë se ”poeti duhet të shkojë shumë larg në kërkimin e 
sekretit të sendeve dhe duhet të ushtrojë pushtetin e tij hyjnorë që e 
ka brenda shpirtit të tij”. Murat Isaku arrin që të funksionalizojë 
këtë vizion krijues, duke trazuar në detin e thellë të imagjinatës 

1  Aliu, Ali, Vepra të zgjedhura II, Serembe, Shkup, 2005, f.118
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këtë sekret të jetës që mishëron frymën e pakohësisë dhe të 
identitetit. Tashmë është e sigurt se poeti udhëton fillikat 
nëpër hapësirat e ndjeshmërisë krijuese, duke bashkëjetuar me 
sendet, njerëzit, frymën, vuajtjen, gëzimet etj, natyrshëm me 
shqisat e veçanta të cilat i posedon vetëm soji i vetmitarëve. 
Guri, mëkatet, zjarri, livadhet dhe një sërë simbolesh tjetra në 
poetikën e Murat Isakut, vërtetojnë rrugëtimin e tij të sakrificës 
krijuese, që herë-herë përndritet nga një mistik i thellë besimi 
në identitet. Njëmendësohemi në këtë pikë udhëtimi krijues 
me Rëne Shar, i cili thotë: ”Njeriu nuk mund dhe nuk duhet 
zbulojë misteret e udhës së jetës; atje gjenden grumbuj të mëdhenj 
gurësh mbi të cilët përplasen dhe rrëzohen të gjithë udhëtarët. 
Mirëpo, poeti është aty për t’ju treguar shtegun nga mund të kaloni 
pa u dëmtuar”. “ Melankolia është toni më legjitim i të gjitha 
toneve poetike”,thotë E.A. Poe, dhe pikërisht ky ton fund e 
krye përshkon përmbledhjen më të fundit me poezi të autorit 
Murat Isaku “Ngutem të marr një frymë”. 
 Poezia “Ngutem”,që si një kambanë trishtuese këngëtimit 
i jep tone “ dhe ankth të thellë ekzistencial. “Mos m’i mbli-dhni 
hapat si kokrrat e rrushit n’vre-sht”, ky shqetësim kërkon me 
ngulm të shpërfaq praninë e jetës në damarët krijues që nuk 
prajnë të tundin afshin e përhershëm të gjakut, të ëndrrës së 
papërfunduar. Ky trishtim provon të krijohet si parashenjë e 
vdekjes, por jo me ato tipare që zakonisht krijon kjo ndjenjë 
në situata të rëndomta vdekjeje. Refuzimi për t’iu dorëzuar 
kësaj ndërprerje mbetet refuzim krijues që çmon me vetëdije 
të thellë, të papërfunduarën, rrugën krijuese që vazhdimisht 
kryqëzohet në nyje pengu, në diçka të pathënë dhe të 
papërfunduar. Për më tepër kjo ndjesi është kundërvënie ndaj 
errësimit që provon të ndërpresë fjalën e fundit, që kërkon të 
ndërpresë ligjërimin poetik, që zgjatet në hapësirat supreme të 
gjuhës dhe të misterit. 
 “Më lini të marr një frymë, aty ku zë kokrra kalliri im”, 
në këtë pikë shqetësimi frymëmarrja e autorit përkund 
ankthin krijues që kërkon kokrrat  e përkushtimit jetësorë, të 
ngushëllimit që te lexuesi transmetohet si ndjenjë e trembur 
njerëzore. Nga thellësitë e përjetimit autori miklon shqetësimin 
e tij për“ shtizat që i ushtojmë për njëri-tjetrin”, duke shfaqur 
dilemën e dhimbshme “S’kuptoj në i di rrugët kjo kohë”. Ky 
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paralajmërim që shtrihet si hije vrastare në këngëtimin e këtij 
libri rend të shpërfaq në vetëdijen e lexuesit prapësinë që 
gëlon vazhdimisht në qenien tonë kolektive, në format e saj më 
destruktive. Ky shqetësim kondensohet fuqishëm në poezinë 
“Në palcën time qesin fall”, përmes së cilës stigmatizohet rënia 
e brendshme njerëzore, e cila prek deri në kufijtë e frikës. “Ka 
ardhur një kohë kur pragu i derës merr frymë me frikë”, këndon 
autori, gjersa ndjen deri në palcë “shpifjet që vijnë nga rruga”. 
Ky rrëmbim merr hov në vetminë krijuese lëshohet të prajshëm 
në imazhet nga e kaluara, të cilat sjellin para lexuesit dramën e 
përhershme të njeriut me xhelatin kohë, me të pakryerën, me 
fatin njerëzorë që përfundon diku në një padurim të trishtë, 
amplitudat e të cilit i ndjenë në tërë qenien autori. Kjo ngutje, 
para së gjithash, ngjyroset me tone vetmie krijuese, me gjakime 
për të arritur në “një majë si vajzë e dashur”, të cilën autori 
kërkon “ta marr ngji një natë të tërë”. Por, diçka vazhdimisht 
e pengon, e zmbraps dhe e fut në ferrin angështisë, duke mos 
e lënë që “edhe një herë si fëmijë frymë të marr”. Në këtë zgrip 
krijues, në hapësirën e përhime të jetë-vdekjes, pandërprerë 
gëlon kujtimi me arkën të mbushur me sende të moçme, me 
njerëz, me fjalë dhe me dashuri njerëzore. Se “jeta e brendshme 
është enkas e drejt e shfaqjeve delikate, kjo par eksellence vërtetohet 
te poezia “Kur shiu me erën më rrahin”, sidomos përmes vargjeve “ 
M’përvëlon atëherë një dhimbje e fshehur në gji, si një zjarr i 
vjeshtës kur nëpër gjethe shkelet”. 
 Në ciklin “Prej gjumit tonë bënte truall të zi”, Murat 
Isaku përmes një lirizmi evokues përmallshëm i qaset shujtës 
shpirtërore, që mbetet embleme e poezisë së tij. Në kohën kur 
angështia ia merr frymën fuga e jetës e qas në hapësirën ku 
koha vazhdimisht rikthehet. Kjo është hapësira e kujtesës, 
e mallit dhe e ngjyrave të jetës. Në të ngjeshur do të gjejmë 
“hapat e babait”, “lule kajsie”, “rrugë me shelgje dhe kallinj të 
egër”, “tagarë”, “mintanë”, “postaja” etj. Secila nga poezitë e 
këtij cikli mbetet një pikturë e ekspozuar para lexuesit nga 
galeria e brendshme e autorit, që përmes frymës së tij  i trand 
nga pluhuri i harresës. Po në këtë cikël, autori me një ironi të 
pambuktë shpërfaq shumë defekte në ambientin tonë, të cilat 
ua zënë frymën gjërave të bukura. Kjo stërkeqje e përmbajtjeve 
njerëzore lehtësisht mund të lexohet te poezia “Mulliri elektrik 
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i Bacës” dhe “ Qyteti ka një orë të ligë”. Në poezitë e këtij cikli, 
autorin do ta gjejmë shpesh herë në gjendje të dyzuar. Herë 
do t’i lëshojë flatrat krijuese nëpër hapësirat e kujtesës, për 
të zbutur angështinë e frymës dhe herë do ta gjejmë në një 
ambient real krijues, në dhomën e shkrimtarit, në të cilën, 
siç këndon autori “nga buzët buron vetëm fryma ime”. Në këtë 
pikë shpërfaqet vetmia krijuese, kjo ndjenjë  që transponon në 
lirizëm të thellë të gjitha pamjet e brendshme të autorit. Në 
ciklin e fundit “Më dhemb fryma e gjoksit”,autori i këndon 
dashurisë, një dashurie të tejkohshme që shfaqet para syve 
të tij në formë qershie, apo si një “valle ankthi nën lëkurë”. 
Në kohën kur autori nuk mund t’i shquaj sytë e saj, klith 
dhimbshëm se “ vetja më duket i rëndë si një thes me rërë”. Ky 
cikël  zgjatet si një vazhdë drite dhe për një çast të përkujton 
këngëtimin e përmallshëm lasgushian te përmbledhja poetike 
“Dolli për gjërat e humbura”, të cilën e pagëzova si “ Zjarri- Liza 
e pleqërisë djaloshare”. Kjo vazhdë dashurie përftohet edhe 
në këtë cikël që si një “ trëndafil i vjetër” ruhet “mes faqesh si 
dashuria në zemër”.Në këto poezi përflaket së brendshmi afshi 
i dashurisë, shpaloset me një ritëm të hovshëm gjakimi për 
të sjell edhe në këtë kohë gjurmët e prekjeve të dikurshme, 
të cilat transponojnë ndjenjat e brendshme në këngëtim të 
dhimbshëm për dashurinë. Mbetet emblematike për erotikën 
e këtij libri poezia “Mos më kërko çdo herë”, në të cilën me një 
ndjeshmëri të jashtëzakonshme shpërfaqet malli, si pluhur i 
mbetur ndër gishta. 
 A ka poezia e Murat Isakut identitet, të qëndrueshëm, 
të përjetuar nga lexuesi njëherë e përgjithmonë, që lidhet 
përfundimisht me një realitet të caktuar historik - kohor? A 
mund të përjetohet secila lirikë i tij si një njësi ideoartistike 
me autonomi semantike të qëndrueshme? Çështja është që, 
në sfondin e konstatimeve të pafund që i janë bërë lirikave të 
Murat Isakut, nga kritika dhe lexues shqiptarë, kjo krijimtari 
mund të shihet edhe nën një këndvështrim tjetër, ç`është ajo që 
përcakton identitetin artistik të veprës së tij? Identiteti i veprës 
së këtij autori qëndron në: 

njësinë e tekstit artistik dhe poetikën e saj1. , në tërësinë 
e veprës (që ka një filozofi, një stil dhe konvencion të 
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dallueshëm ) dhe në
 2. veçantinë e gjinisë letrare që lëvron, në lirikat e mirëfillta 

shqipe.

 Lirika është një marrëveshje ligjërimore2.  Poezitë e tij 
janë lirika të mirëfillta shqipe. Lirikat e Murat Isakut më saktë, 
poetika e gjuhës së shkrimit të saj, konotacionet moderniste i 
ka shndërruar në një identifikues të shprehjes artistike. Kriteri i 
identitetit të veprës është vështruar lidhur me dy aspekte: 

me vazhdimësinë, që ka të bëjë me leximet e vazhdueshme, të 1. 
një pas njëshme që i bëhen veprës dhe 

me trajtimin, qëndrimin ndaj saj nga lexues individualë, të 2. 
ndryshëm. 

Në poezinë Dosja ai shkruan:

“Athua u sos dosja ime, n’shpifje po rri,
gjithë jetën po digjem si cungu n’flak e tym.

................................................................................
kam harruar sa her’ m’kanë varrosur si tradhtar,

....................................................................................
tash s’di ç’jam – një shkrimtar apo një tmerr”.3

 Ja një dëshmi identitare e veprës dhe e autorit. Një lirikë 
me premisa ekzistenciale, një klithmë jete, një dilemë përballë 
një sfide jete-vdekje, një dëshmi e presionit mbi poetin, mbi 
intelektualin, një shenjë e mospranimi të hyrjes në klubin e 
vetëdijes së organizuar... Edhe poezia Piramida ime pothuajse ka 
të njëjtën ndjeshmëri leximi. 

“Në sirtar gjendet dosja ime mbi letër të bardhë
-numër njëqind e shtatëdhjetë e nëntë, dyfish e gjatë...”4

2  Krasniqi, Bajram, Kode të zhvillimit letrar, Rilindja,Prishtinë, f. 27
3  Isaku, Murat, POEZI 1, Klubi letrar ‘94, Tetovë, 2003, f. 52
4  Isaku, Murat, POEZI 1, Klubi letrar ‘94, Tetovë, 2003, f. 58
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Gjuha, poezia dhe identiteti

 Lirika në shumëllojshmërinë e llojeve të poezisë, apo dhe 
të llojeve të poezisë, ofron një sistem të larmishëm strukturash 
e retorikash konvencionale artistike. 
 Në artin klasik një mendim i plotë lind fjalë që e 
“shprehin” e “përkthejnë” atë, kemi puthjen e një shenjë, që është 
fjala, dhe synimit: “mendimi” është përgatitur dhe zë vend 
pak nga pak prej rastësisë së fjalëve. Shumëkush që ka lexuar 
dhe rilexuar lirikat e Murat Isakut, ka rrëmihur në korniza të 
ndryshme të formatimit të vlerësisë së letrares që shënon dhe 
shpërfaq kjo përvojë e mirëfilltë e shkrimit poetik në letrat 
shqipe. Ndonëse në thelbin e vet, formatues dhe përfaqësues, 
të thënies dhe shprehësisë, lirikat e tij, ku përfshihen edhe 
krijimet e fundit, poezitë e lënë në dorëshkrim, do të duhet 
marrë në shqyrtim gjithashtu edhe praktika e rishkrimit të 
poezive me variante dhe versione të ndryshme letrare. Leximet e 
gjertanishme, megjithëse të shumta dhe të shumëfishta, për 
çudi kanë gjezdisur në hapësira të pafundme, më tepër duke 
e kërkuar identitetin poetik, se sa duke ia shënuar dhe shpaluar 
cilësitë adekuate që përfton vet lirika e Murat Isakut. Gjatë 
leximit të lirikave kemi dhe shfaqjen e identitetit të lexuesit në 
raport me identitetin e variueshëm të lirikës së Murat Isakut. Duke 
i hulumtuar modelet më relevante si një sintezë e mundshme 
e një varg formacioneve stilistike, në bazë të një vrojtimi në 
sinkroni, përfundojmë se poezia e Murat Isakut, shikuar nga 
aspekti i përcaktimit tipologjik të saj, kryesisht i takon poezisë 
afirmative.5 
 Nga këto lexime, të larmishme dhe të këndshme, ngase 
të bëjnë ca më tepër përshtypje, po veçojmë disa prej tyre: 
Dollia e shpresës, Endja buzë lumit, Elegji për trollin, Vërejtjet 
për kambët për të cilat Hasan Mekuli do thoshte se janë “lirikë 
trajtash e motivesh aktive”6.  Autori shpesh shtron problemin e 
përcaktimit të sferës vepruese-ekzistenciale të qenies, të asaj 
qenie në dilemën ekzistenciale, e cila e determinuar nga konteksti 

5  Gega, Xhevat, Murat Isaku, Vepra 12, Klubi ‘94, pasthënia e librit të 
12-të, Dollia e fundit, Tetovë, 2008, f.15
6  Mekuli, Hasan, Ngushëllimi i bukur, Rilindja, 1989,  f. 7,  (para-
thënia)
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social-historik dhe para së gjithash nga kushtëzimi i organizimit 
të jetës, ballafaqohet me ekzistencën e vet, vihet përballë 
ekzistencës dhe para pikëpyetjes për të ardhmen. Kuptohet, 
përmes retrospektivës, poetikës, gjurmimit arkeologjik të 
“formës dhe origjinës”.
 Hasan Mekuli veçon përmbledhjen e parë të Murat 
Isakut Zani i malit ku ai nuk harron të përmend dhe dobësitë 
e fillimit dhe mungesën e përvojës në seleksionim, trajtat e 
zakonshme madje edhe të tejkaluara, pasthirrmat e shpeshta 
dhe ofet e ufet sentimentale, të kushtëzuara jo vetëm nga 
përjetimet vetjake, por edhe ajo që sheh dhe përjeton autori në 
jetën shoqërore.
 Leximi i lirikave të tij, çuditërisht dhe me krenari delikate 
është parë si vijim i lirikës moderne, madje me thelb të dëshmuar 
natyralist, me poetikë të ngjeshur  vendbanimi.. Nuk është i 
nevojshme një parashtrim i tejzgjatuar socio-biografik i poetit, 
social dhe ideologjik i konteksteve shkrimore por, duhet 
kundruar dhe vendosur krijimtarinë e tij, më së shumti si një 
gjurmë dhe vijimësi e prekshme e modernes në letërsinë shqipe në 
Maqedoni. Për ta shënuar si të tillë, më tepër duhet ndikuar 
edhe te prekja e linjës së tematizimit të librave, si dhe e 
mbizotërimit të shqyrtimeve të niveleve përmbajtjesore, ku 
mbisundon natyra dhe erotikja, madje këto të kundruara edhe 
si dy makro-tema të fuqishme në poezinë  evropiane, si dhe të 
asaj shqiptare.
 Përfundimisht, gjuhën, poezinë dhe identitetin duhet 
kuptuar si një sistem të hapur konkordancash të përbotshme.7 Ky 
trinitet në asnjë rast nuk mund të jetë një “univers” i mbyllur, i 
blinduar dhe e zvarritur në një hapësirë autiste. Kjo paraqet dhe 
kërthizën e poetikës së Murat Isakut, duke e parë këtë vepër si 
një poetikë në veprim Poezia shqipe, tashmë e njeh këtë dialog 
të shpirtit njerëzor përmes krijuesve, të cilët kanë absorbuar 
artistikisht partiturat lirike evropiane dhe më gjerë.8 
 Lirika ka fuqinë që t’i ri-pagëzojë gjërat dhe të krijojë 
korrelacione kuptimore të mëvetësishme botë-formuese. Si 
në Lirikën e vendit tim ashtu edhe në lirikat e ngjashme, ku 
përputhen mëtimi dhe filozofia, ndjenja e dashurisë për popullin 

7  Zaimi, Bardhyl, Itaka e përshpirtshme e fjalës, Koha, 2009
8  Po aty
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dhe vrulli poetik që nuk frenohet dot”:

“Puthu me fytyrat krenare të popullit
Dhe mbij si fara në çdo reskile,
Se këtu ka adhurim lirije!
Punë dhe besim njeriu!...”9

 Poeti gërthet, kërkon, demonstron, këndon vuajtjet dhe 
vuan vet, qeshë kur gëzohet i liri dhe qanë kur ankohet Zezaku, 
ngjashëm si te Migjeni, Noli etj., të cilëve ua kushton fjalën 
dhe mendimin, krenarinë e fjalës, por edhe dhembjen të cilat 
shkrihen mrekullisht në lirikat e tij, në librat e tij. 
 Mund të njëmendësohemi këtu edhe me Malarmen, i cili 
pohon se “bota ekziston për me dalë në libër”. Novalis vazhdon 
se “çdo qenie njerëzore ka gjuhën e vet, pasi gjuha është shprehje e 
shpirtit”. Përkundër kësaj, Rolan Bart10, shkon më larg duke 
pohuar se “çdo individ është një i burgosur i gjuhës së tij”. Gjuha 
është një lëkurë: unë e fërkoj gjuhën time me gjuhën e dikujt 
tjetër. Është sikur t’i kem fjalët në vend të gishtave ose t’i 
kemi gishtat në majat e fjalëve të mia. Gjuha ime drithërohet 
nga dëshira. Po i afrohemi ngadalë paradigmës identitare dhe 
gjuhës që shkulet si frymë e përsëritshme e një entiteti mistik. 
Kulti i gjuhës, i lashtësisë, i figurave kohezive kombëtare, i 
kulturës dhe i emancipimit po trandte gjer në thelb jetën 
kombëtare të shqiptarëve dhe po trazonte reminishenca lirike 
të një përtej-kohe. Tashmë kishin hapur paradigmën e madhe 
të romantizmit shqiptar, të Rilindjes Kombëtare. Ata po 
inauguronin shpirtërisht kariatidet identitare.11 Murat Isakun 
tashmë e kishin trazuar muzat moderne, të cilat po zbrisnin 
në vetëdijen krijuese si impakte nga modernia evropiane. 
Gjuha dhe poezia përfundimisht reinkarnohen prajshëm në 
“matematikën lirike” të Murat Isakut. 
 Leximi tematik dhe i thelluar në këtë aspekt i poezi-
shkrimit të Murat Isakut, nga shumica e studiuesve të shqipes 
ka dhe ndryshesa të prekshme. Pikërisht, nga kjo mënyrë dhe 
tipologji leximi, është projektuar vetëm si poet i natyrës dhe 
9  Mekuli, Hasan, Ngushëllimi i bukur, Rilindja, 1989, (parathënia), f. 19 
10  Bart, Rolan Aventura semiologjike,  e botuar në Francë pas vdekjes 
së autorit dhe përkthyer në Prishtinë më 1987 nga Rexhep Ismaili.
11  Zaimi, Bardhyl, Itaka e përshpirtshme e fjalës, Koha, 2009
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dashurisë, me të drejtë, por edhe është harruar me pa të drejtë 
se ai ka shkruar poezi kaq të fuqishme edhe për gjuhën, kombin 
shqiptar, qenien njerëzore si univers, por edhe poezi të natyrës së 
pastër afirmative. Poezitë si: Nga kjo paraqitje e shkurtër preket 
dhe vihet re se poezia e tij në jo pak raste është shqyrtuar dhe 
interpretuar nëpër ngushtica të paplota shqyrtimore, madje 
duke lënë nën hije përmasa të përfillshme të fuqisë së poetikës 
autoriale. Mbase kjo mënyrë e leximit dhe trajtimit të poezisë 
së Murat Isakut ka çuar edhe në emërtimin e saj si poetikë e 
vendlindjes, por shpesh edhe si poetikë e vendbanimit.
 Leximi formalistik i poezisë së poetit Murat Isaku synon 
të artikulojë tiparin më thelbor të shkrimit poetik, frymën 
moderne. Ndonëse edhe në këtë aspekt, shumica e shqyrtuesve 
të poezisë, ende kanë mbetur në shënjimin adhurues të poetikës 
së tij, si thelbësisht moderne dhe pa yshtur argumentet, si 
dhe natyrën e vërtetë të tipareve moderne të shkrimit lirik 
lasgushian, pra duke shpërfillur faktin se mënyra e thënies, 
sido që të jetë forma e shprehësisë, shpalos ide dhe mesazhe të 
qarta, së paku kështu ngjet me poezinë e Murat Isakut. Ai hyn 
në poetët më të qartë dhe më të kuptueshëm të letrave shqipe 
të shekullit të njëzet e këndej, ndonëse edhe shenjat e artit janë 
edhe më të fuqishme në materien poetike të sendërtuar prej 
tij. 
 Tipi i poezisë afirmative, duke e shikuar atë nga aspekti 
i relacionit të poezisë e të estetikës ndaj vetë brumit poetik, 
nëpërmjet të së cilit manifestohet subjekti poetik, në esencë 
sendërtohet nëpërmjet të një vështrimi kritik plot entuziazëm, 
që  imponohet pavetëdijshëm si kategori psikologjike. Kur bëjmë 
fjalë për poezinë e Murat Isakut, kjo merret si gjendje estetike e 
vetë subjektit poetik, që në tërësi identifikohet me realitetin, 
me atë realitet që vazhdimisht evoluon dhe vazhdimisht 
është burim inspirues. Fjala është për një njëmendësi të re, 
e cila manifestohet me marrëdhënie të reja dhe nëpërmjet 
të entuziazmit poetik, kontribuon në promovimin e poezisë 
afirmative. 
 Gjenezën e poezisë afirmative të Murat Isakut do ta gjejmë 
në traditën e poezisë sonë sociale midis dy luftërave botërore, 
poezi kjo mjaft e përhapur në të gjitha letërsitë ballkanike si 
rezultat i ndikimit të asaj evropiane. Si modele konkrete, pas 
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gjurmëve të së cilave do të ecë poeti ynë, do t’i shërbejnë: poezia 
e Petro Markos, Migjenit,  Esad Mekulit dhe e Majakovskit si 
edhe poezitë e një varg poetëve të tjerë që shtjelluan motivin 
social.12 Këtyre ligjeve dhe kërkesave teorike të tipit të poezisë 
afirmative do t’u takojnë përmbledhjet e poezive të Murat Isakut 
si Zani i Malit (1960), e cila cilësohet si poezi me inspiracione 
rustikale-entuziaste, me notë të theksuar sociale dhe të revoltës 
intime, por gjithmonë duke i mbetur besnik vendlindjes, jetës 
dhe luftës permanente të këtij ambienti rural të anës së Sharrit 
për një të ardhme më fatlume; mandej përmbledhja Buzëqeshja 
e mesditës (1963), në të cilën dominon poezia intime e ambientit 
tradicional, po ashtu rustikal e edhe më tutje si shprehje brenda 
kornizave të poezisë realiste13. 
 Një begatim sasior të krijimtarisë së vet poetike, gjithnjë 
me pulsime autentike, por edhe dukshëm me më tepër 
vizione optimiste për një të ardhme më fatlume, do të shënojë 
përmbledhja e tretë e titulluar Kunora e trollit (1968). 
 Botën e vet intime, përjetimet e preokupimet e 
veta shpirtërore, një varg raportesh e kundërthëniesh nga 
përditshmëria jonë bajate, një ndërgjegje dukshëm më e zgjuar 
dhe më e lartë, ndërgjegje që ndërlidhet me qëndresën historike 
të popullit të shumëvuajtur, por edhe një dëshirë e bindje se 
duhet përqafuar çdo gjë progresive nga qytetërimi evropian 
me qëllim të begatimit sa të jetës shpirtërore e intelektuale, aq 
edhe për sigurimin e mirëqenies materiale; pra një optimizëm 
për të dalë nga vetmia, me fuqi e angazhime vetjake, pse, siç 
thotë poeti në poezinë titulluar Rrëfimi:

“Askujt borxh s’i kemi mbetur për zemër e konak,
askënd s’e kemi pyetur për farën e bukës n’arë...
Fitoret tona i kemi kënduar duke kulluar gjak
e zemrën nga miku e dashamiri kurrë s’e kemi ndarë.
Kurrë n’gjunj s’kemi rënë pse dikush për ne s’ka
pasur mëshirë,
po as prej vetes s’jemi trembur për ndonjë mëkat...
Vuajtjet muruar i kemi në ballë dhe me mendimin

12  Gega, Xhevat, Murat Isaku, Vepra 12, Klubi 94’, pasthënia e librit të 
12-të, Dollia e fundit, Tetovë, 2008, f.15
13  Po aty, 499



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

334

e dëlirë
trashëgim fëmijëve tanë u kemi lënë vepra – si
kalatë....
Tash askush s’guxon qiriun t’na e fik’ në kart’
se tamam jemi vetes zot t’i dalim me ballin lart14.

 Kjo është shkruar me koncepte të reja, dhe, si e tillë, ka 
lëndën, strukturën, shprehjen, fjalorin dhe funksionin e poezisë 
moderne. Thelbi i shprehjes moderne është funksionalizimi i 
fjalëve pasive, të marra jashtë lëmit poetik tradicional, simbolet 
dhe metaforat e reja, dhe, veçanërisht kuptimet e panjohura 
më parë, të përftuara në kontekstet e tyre, kryesisht, vetjake, të 
cilat përbëjnë një sistem të mbyllur në vetvete, të pangjashëm 
dhe të pa ndërlidhshëm me të autorëve të tjerë, prandaj edhe 
me origjinalitet më të theksuar. Pra, vargje të këtilla, të llojit 
të poezisë refleksive, dukshëm më tepër do të hasim në dy 
përmbledhjet e tjera, të titulluara Drithma (1975) dhe Blana 
(1982), të cilat, njëkohësisht dëshmojnë edhe për hapin drejt 
vlerave më të arrira poetike.
 Nuk kanë munguar gjatë kësaj ndërkohje të çuditshme, 
edhe rrekjet për ta lexuar dhe interpretuar poezinë e tij, si 
me ndoca shenja dhe shenjëzime të dukshme të gjurmëve 
sociale dhe “revolucionare”, mbase edhe të këndvështrimit dhe 
konceptimit të tillë, pra si një poezi që mund të rreshtohet, pa 
shumë zor në tipin e shkrimit poetik të kohës së nevojës dhe 
dobisë poetike. 
 Megjithatë këto mënyra leximi, padyshim edhe të tjera 
të verifikimit të lirizmit të projektuar dhe sendërtuar nga 
Murat Isaku nuk ia kanë mbërritur që t‘ia përcaktojnë vendin, 
identitetin dhe sidomos rolin që ka luajtur dhe vijon që të luajë 
poezia e tij, në rrafshet gjithë-kohore dhe gjithë-hapësinore të 
letrave shqipe. Ngacmimi për ta parë këtë zbrazëtirë u bë fakti 
i një rileximi rastësor të veprës poetike, madje i gjithçkaje të 
shkruar prej tij, ku bën pjesë edhe parathënia për poezinë e Lasgush 
Poradecit (1968) në një kohë ku emri i tij as që përmendej në 
Shqipëri. Emërtimet për herë të parë si poet modern, madje edhe 
më moderni i gjithë letërsisë shqipe në, si poeti më universal 
dhe kozmik, si poeti më qiellor i të gjithë qiejve poetikë, janë 

14  Isaku, Murat, POEZI 1, Klubi letrar 94, Tetovë, 2003, f. 23
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të vlerta.
 Leximi i fundit, pra rileximi pas një kohe të gjatë, u bë 
shkaku thelbësor për t‘u ndalur disi më gjatë në krijimtarinë 
poetike të Murat Isakut, tashmë me një synim që të kërkohet 
dhe të arrihet që të shënohen, sa të mundim gjurmët dhe shenjat 
e identitetit poetik, të këtij mjeshtri të poezisë shqipe. 

Përfundimi

 Lirika e tij është e krijuar me mjeshtri intelektuale. 
Shenjat letrare, sendërtuar në poezi dhe prozë, i japin autorit 
pozicionin e magjistarit të shenjimit të letrares, asaj që shënon 
Jakobson qysh më herët, letrarja e formatuar natyrshëm në 
shtjellimin e krijimtarisë poetike. Gatimi i një punimi shkencor 
për lirikat e Murat Isakut të krijon kënaqësi përgjatë procesit 
të punës, sepse krijon komunikim me hijen e poetit, hijen e 
njeriut Murat Isakut, me vetveten, e sprovon veten si lexues 
dhe si kritik letrar. 
 Lirikat e tij janë të mrekullueshme, përherë emocionuese 
si vetë ndjenja poetike që e rriti dhe kultivoi atë. Rrallë 
ndeshemi me poezi të mirëfillta ku fjalët janë në vendin e 
duhur, si notat që rrëshqasin pentagramit të shpirtit dhe 
krijojnë një muzikë që dëshiron ta dëgjosh gjithnjë e më shumë 
e më shpesh. Ndoshta kjo pse në vargjet e Murat Isakut ka 
shumë figura - nota të rimarra në një pentagram të ri poetik që 
e bëjnë poezinë e tij të luhatet mes vokacionit të traditës sonë 
poetike dhe gjuhës moderne të poezisë shqiptare. Lexuesit i 
duhet vetëm ta vlerësojë, ta ruajë dhe t’i japë asaj dimensionin 
që i takon.
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Muzikali si DiaGnOzë sOCiale

Greva “eskapiste” e muzikalit1 në kërkim të diçkaje “për 
një pamje më të mirë”, siç aludon Richard Dyer në artikullin 
e tij, është ndjenjë “utopike” për harrimin dhe lënien pas të 
gjendjes ekonomike në të cilën njerëzit jetojnë. Sigurisht, ata 
janë të lumtur, por edhe kritikë. Implikimi i skenave të zhanrit 
të evolucionit, reflektimi i konsensusit shoqëror është duke 
u bërë kështu burim dominues i kritikës sociale dhe ironisë 
mimetike. Kur “konsensusi” të jetë dobësuar, problemet 
dhe tensionet ideologjike dhe shoqërore bëhen më të qarta, 
konstaton Hasbany.

Filmat që do t’i krahasojmë dhe analizojmë në këtë ese 
janë: Dancer in the Dark (Balerini në errësirë) dhe Shall We Dance 
(Ne do të vallëzojmë), që të dy filma muzikalë, zhanri i të cilëve 
është i përcaktuar në nivele të ndryshme ndaj njëri-tjetrit. 

Dancer in the Dark i Lars von Trier gjendet nën 
“konsensus“ të dobësuar, ku tensionet e shtypjes kulturore 
janë zhvilluar dukshëm, ndërsa Shall We Dance përfshin fazën 
tjetër të evolucionit zhanror, që,  siç shpjegon Husbany, „gjatë 
një periudhe të konsensusit dhe të stabilitetit ideologjik, e mira dhe e 
keqja kanë përcaktim dominues ‘mitik dhe romantik’“ dhe suksesi 
1 Muzikal është term që definon filmat muzikorë (musical-mjuzikëll)

Arbnore Lumi (Prishtinë, 1983) 
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shoqëror në jetë është i përkryer. Tensionet themelore në Dancer 
in the Dark, brenda zhanrit të muzikalit, janë në opozitë të asaj 
që Dyer e quan “Utopi”. Brenda këtij konteksti, pavarësisht 
përfundimit sadist dhe vdekjes në fund – është  kulminacion 
fisnik- ky film megjithatë përfshin disa nga ndjeshmëritë 
“utopike”. Dyer flet për ndjenjën e “bollëkut” dhe principet e saj 
brenda zhanrit të muzikalit, për “gëzimin e ndjenjës së realitetit 
material”. Nga njëra anë, kjo duket të jetë zgjidhja më e mirë e 
tensioneve të sotme sociale. Në Shall We Dance kjo  ndjeshmëri 
është mjaft e pranishme me njerëz të klasës së lartë të shoqërisë, 
derisa, në Dancer in the Dark, personazhi kryesor Selma, është 
emigrante Cezech që punon në fabrikë ( lajtore rrobash), dhe 
fakti që ajo është emigrante, tregon statusin e saj ekonomik  
e social i cili dallon nga ai i Fredit dhe Gingerit, të cilët janë 
njerëz të klasës së lartë sociale dhe padyshim të suksesshëm në 
karrierat e tyre. Tjetër fakt i rëndësishëm të cilin Dyer e thekson 
në teorinë e tij është “bashkësia” që definon bashkësinë dhe 
lidhjen e tyre të komunitetit. Kjo është e definuar qartë në Shall 
We Dance, (jo në mënyrë perfekte) sidoqoftë më mirë se sa që 
është në Dancer in the Dark, ku personazhet në film vazhdimisht  
shmangen, izolohen ndaj njëri tjetrit ose shoqërisë aq sa jetojnë 
në skaje të shoqërisë. Ky fakt margjinalizon ekzistencën e tyre 
brenda shoqërisë dhe kështu ata forcohen dukë bërë vrasje, 
prandaj prania e tyre e ngurtë arrin limitet dhe i vë jetët e 
tyre absurde në rrezik. Tjetër ndjenjë e rëndësishme që  Dyer 
zbulon në esenë e tij është “energjia” nga e cila niset kapaciteti 
i energjisë njerëzore dhe aktiviteti. Kjo ndjenjë e “energjisë” 
është e pranishme në të gjithë muzikalët, megjithatë, është e 
shprehur ndryshe në ato që ka veçuar Richard Dyer. Në Shall 
We Dance, energjia është vazhdimisht e plotë gati në të gjitha 
skenat, e veçanërisht kah fundi, kur Fredi mundohet që ta 
fitojë Gingerin. Mirëpo, në Dancer In the Dark, aksioni, në këtë 
rast “energjia”, është pafundësisht e përcaktuar nga forca të 
jashtme ose ndoshta nga forca brenda personazhit të cilën ai 
mundohet ta kontrollojë. 

Martin Sutton sqaron: “Muzikali në thelb është zhanër që 
e lidh vetën me një imagjinatë mashtruese-romantike dhe me luftën 
e përditshme për kufizime realiste sociale”. Kjo betejë formohet 
nga tensioni midis intrigës realiste dhe pjesëve me fantazi 
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spektakulare. Në Shall We Dance të Mark Sandrich-it ndërtohet 
një ballafaqim i ngjashëm, por jo aq qartë sa te Dancer in the 
Dark të Trier, ku realiteti i errët dhe sadist i Selmas paraqitet i 
orkestruar nga pamjet vizuele. Ky ballafaqim i thjeshtë është 
ndërtuar me qëllim që të paraqesë idenë e një ambienti të 
vrazhdë dhe të mërzitshëm në të cilin jeton Selma. Në Dancer 
in the Dark spektakli i “muzikalëve klasik” është hequr, nuk 
ka drita, as orkestër, as kostume glamuroze, kështu që vargjet 
kuptimplote të Selmas bëhen simbolikë shprehëse. Skena që më 
së miri e tregon këtë është I’ve seen it all (I kam parë të gjitha)”, 
ku derisa Selma këndon, shoqërohet nga punëtorë të cilët 
vallëzojnë dhe këndojnë në tren. Richard Dyer thotë: “Argëtimi, 
megjithatë, nuk e prezanton modelin e botës utopike, ashtu si utopitë 
klasike të Thomas More, William Morris etj. Përkundrazi, utopizmi 
përbëhet nga ndjenjat e mishëruara. Ai paraqitet i tillë si ndjehet më 
tepër se sa si është i organizuar”.  

Në librin American Film Musical (Filmi muzikal amerikan), 
autori Rick Altman thekson: “Bota e filmit muzikor fillon aty 
ku realiteti dhe fantazia, bota ritmike e shfaqjes bashkohen”. Ai 
thekson format evidente të veçanta midis realitetit dhe 
fantazisë që i kundërvihen realitetit narrativ të muzikalit dhe 
pamjeve që tregon. Në Dancer in the Dark intriga është krijuar 
në dy pole të veçanta, domethënë se filmi fillon si një rrëfim 
realist, por pastaj shmanget papritur në fantazi dhe në botën 
e ëndrrave. Ky film reflekton mishërimin e elementeve të 
filmave muzikalë sovjetik, në mënyrë të veçantë të kujton East 
Side Story (i krijuar për propagandë në kohën e Stalinit), seri e 
ballafaqimeve të thjeshta. Këtu ka një dallim të madh në mes të 
dy kremtimeve të komunizmit. Ai pasqyron realitetin e klasës 
së ulët shoqërore, por në mënyra të ndryshme, në vend të 
represionit, gëzimin dhe kënaqësinë. Megjithatë, kjo nuk do të 
ketë sukses në shmangien e supozimeve stereotipe për çështje 
të panjohura sociale ndaj publikut. Në një nga East Side Story, 
sekuenca The love for tractor (Dashuria për traktorin), në nivel të 
caktuar, “ndjenja utopike” ka qenë e vetëkuptuar. Ne shohim 
punëtorë të klasës së ulët shoqërore që bëjnë punë të rëndë në 
arat e fshatit. Megjithatë, energjia e tyre e pandërprerë është e 
lidhur me performancën e tyre, me vallëzimin dhe këndimin 
që karakterizon bukurinë e peizazhit, “POR” me anë të errëta. 
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Ky mishërim i performancës është krijuar vendosmërisht për 
kënaqësi të publikut, megjithatë, janë mjaft evidente elementet 
e represionit dhe kontradiktat që janë brenda sekuencës,  të 
bëra me qëllim nga regjisori që t’ia kujtoj audiencës se ata po 
shikojnë film. Në Shall We Dance, nuk e kemi këtë komplikim, 
kemi të tjera rrotullime. Gjatë filmit, ‘më të shumtën e kohës’, 
Fred dhe Ginger, janë të përcaktuar si njerëz të shoqërisë së 
lartë, shumë të suksesshëm në karrierat e tyre, madje në disa 
pjesë të filmit janë të shoqëruar nga shoqëri të kënaqura, por me 
“disa përfundime” të filozofisë së Dyer-it, të ‘ndjenjës utopike’ 
që godet, siç sqaron ai, “ndjenjës utopike” që është krijuar të 
zgjidhë përfundimin brenda  fabulës, ku suksesi dhe hareja 
janë duke u përkryer. Për ta kompletuar këtë ide do ta kujtoj një 
nga parimet që Feuer thekson në esenë e tij, Self-Reflective and 
Myth of Entertainment ( Vetëpasqyrimi dhe miti i argëtimit), “me 
mitin e bashkimit, shfaqjet e suksesshme janë të lidhura me suksesin 
në dashuri”. 

Sipas teorisë së Rick Altman, çdo film muzikal kah fundi 
lidhet ngushtë me një zgjidhje të mirë, (happy end) të tregimit 
filmik. Në Dancer in the Dark të Trier-it, zgjidhja e tregimit nuk 
është tradicionale, fundi i Dancer in the Dark na shpie te vdekja 
e Selmas. Qëllimi afatgjatë i Selmas që ta shohë birin e saj të 
kthyer në shtëpi është zbuluar në sekuencën e fundit të filmit, 
kur ajo është paraqitur e vdekur (me varje), koka e saj është 
mbuluar dhe ne shohim dështimin e saj. Kur ajo vinte syzat, 
dukej gjakftohtë dhe lëshonte zë. Kurse në Shall We Dance, 
sekuenca e fundit paraqet një pozë në të cilën Fredi dhe Gingeri 
bashkohen. “Për më tepër, drama muzikale ka një strukturë të 
konfliktit rrëfimor, pohimet e kulturës mitike janë të ndryshme nga ato 
‘western’. Derisa ‘westerni’ strukturohet formalisht dhe tematikisht 
pas melodramës dhe shpreh konfliktin e të mirës me të keqen, lirisë me 
ligjet, muzikali mishëron kërkimin e dashurisë, bashkimin shoqëror 
dhe arritjet” (Husbandy: 127). 

Është e një rëndësie të veçantë të thuhet se si në Dancer 
in the Dark Selma gjen zërin pa ndihmën e një motivimi ritmik 
për të filluar këngën e saj “të fundit”. Zëri i saj thyen murin 
e katërt, ajo është e pashoqëruar nga ndonjëfarë orkestre. Në 
çastin e saj më të zymtë, ajo këndon. Prandaj, kjo e thekson 
çastin drastik kur përfundimisht e ngazëllen utopia  dhe për një 
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moment bëhet realitet, por vetëm për një moment të shkurtër 
para se ta varin. 

Një nga pjesët thelbësore të tensionit në zhanrin muzikal 
është kundërshtia mes realitetit dhe utopisë. Në fakt, kjo është 
mjaft interesante dhe e dukshme se si zhanri muzikal në 
përgjithësi, i zbut kufijtë mes realitetit dhe fantazisë kinematike. 
Kënaqësia nuk shfaqet në të gjithë filmat muzikalë, sidomos 
jo në fabulat melodramatike, ku zgjidhja përfundimtare është 
gjithmonë e gëzueshme ose e pikëllueshme, por ajo i përket 
zhanrit. Krejt filmat muzikalë përfshihen në probleme dhe 
çështje të ndryshme narrative, dhe zhanri nuk mund t’i rrafshojë 
karakteristikat e ‘kënaqësisë, realitetit dhe utopisë’. Sidoqoftë, 
të gjithë filmat muzikalë përfshijnë fabul melodramatike ose 
të kënqashme dhe ilustrojnë dallimet e mëdha. Siç thotë Dyer, 
“struktura tonale e muzikës e bart thjeshtësinë logjike drejt formës së 
ndjenjave njerëzore të tilla si zemërimi, konflikti dhe vendosmëria, 
duke rënë në përfundime ëndërrimtare”. 
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kijau Frikën PrOFetëVe, O aDsOn! 

Kur mesjeta e largët në romanin “Emri i trëndafilit” të 
Umberto Ekos përputhet aq çuditërisht me realitetin 
tonë të djeshëm e të përtashëm 

 Në ato shpjegimet e veta që bën në mbyllje të romanit 
“Emri i trëndafilit”, Umberto Eko pyetje më të kotë - nga 
të gjitha pyetjet e kota që i janë bërë e i bëhen rreth librit - 
konsideron pyetjen e atyre që sugjerojnë se të rrëfesh për të 
kaluarën është një mënyrë për t’i ikur së tashmes. Këtë pyetje e 
mban të tillë ngase është e kotë të thuhet se të gjitha problemet 
e Evropës së sotme marrin formë, kështu siç e ndjejmë ne sot, 
në Mesjetë. Edhe më shumë se kaq, për Umberto Ekon Mesjeta 
është fëmijëria jonë ku duhet të kthehemi gjithnjë që të bëjmë 
anamnezën, historinë e sëmundjes.
 Romani “Emri i trëndafilit” i shkrimtarit italian 

Ramiz Kelmendi (Pejë, 1930) 
është ndër shkrimtarët e mirën-
johur shqiptarë. Ka kryer stu-
dimet në Fakultetin e Filozofisë 

në Beograd dhe studimet postdiplomike 
në Prishtinë. Ka punuar si reporter dhe 
redaktor në gazetën Rilindja, pastaj ka 
qenë drejtor i Teatrit Kombëtar të Prishti-
nës, professor në Shkollën Pedagogjike në 
Prishtinë, kurse në vitin 1996 ka themeluar 
Shkollën e Gazetarisë “Faik Konica”, drej-
tor i së cilës ka qenë deri më 2004. Është 
autor i këtyre veprave: Letra nga Ulqini, 
Ahmet Koshutani, Abrakadabra, Heshtja e 
armëve, Shtatë persona ndjekin autorin etj. 

ramiz 
kelmendi 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

342

Umberto Eko, një bestseller nga më të mëdhenjtë, evroseler 
dhe mondseler, që arriti të botohet në mbi 40 milionë kopje, 
ndonëse me vonesë shumë të madhe prej gati 16 vjetësh, u 
përkthye s’ka si bën më bukur e më mirë edhe në shqip nga 
Donika Omari në Botimet Elena Gjika (Tiranë, 1996). Që nga 
botimi i tij i parë, më 1980, ky roman u përkthye dhe u botua 
në të pesë kontinentet, nga vendet e Amerikës Latine deri në 
Japoni, Kinë e Vietnam, në të gjithë Evropën, nga Skandinavia 
e deri në Ballkan. Së fundi e ka në shqip edhe lexuesi shqiptar 
prej shumë vjetësh. 
 Do thënë, po ashtu, atë që tashmë është e njohur, se 
Umberto Eko është një nga figurat më të spikatura të kulturës 
botërore, se është historian i shquar, filozof dhe estet, pa 
mëdyshje specialisti më i njohur në botë i semiotikës, se nuk 
janë pak ata që Umberto Ekon e mbajnë si dijetarin më të njohur 
të planetit. Dy romanet e tij të tjera – “Lavjerrësi i Fukoit” dhe 
“Ishulli i ditës së parë” – nuk e përsëritën famën e arrirë të 
romanit të parë.

umberto eko dhe shqiptarët 

 Ka një koincidencë të habitshme midis romanit “Emri 
i trëndafilit” të Umberto Ekos me pothuajse gjithçka që na 
ndodhi dje dhe po vijon të na “shquajë” ne shqiptarëve edhe 
aktualisht. Pas rileximit, sot dhe shqip, më se njëherë ke jo vetëm 
asociacione, përkime e fërkime, por deri dhe një përputhje 
thuaj të pazakontë, të pabesueshme, të mahnitshme, për çudë, 
ngjarjesh e njerëzish, fatesh e zezonash të kohës së  Mesjetës me 
dramën e gati-gati tragjedinë që përjetoi tërë kombi ynë dje.
 Do të ulet një shkrimtar italian dhe do të shkruajë – se 
pati qejf ta shkruajë – një roman dhe të rrëfejë për Mesjetën, për 
intrigat dhe vrasjet në një abaci priftërinjsh pale se sa shekuj më 
parë, si të shkruante një roman–krimi a një roman të verdhë, 
rozë, për shqiptarët dje dhe, mjerisht, edhe sot.
 Galeria e zezonave mesjetare – e keqja, tragjikja, smira, 
poshtërsia, ligësia, tradhtia dhe gjithë të pamirat e njerëzve 
për njeriun e njerëzit – pas kaq shembujsh të tjerë në letrat e 
përbotshme, doli dhe sa vete e më shumë po provohet, prapë e 
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sërish, se rrënjët i ka të thella, të largëta, në shekuj.
 Dhe ja, tash: Umberto Eko, romani “Emri i trëndafilit”  
dhe – shqiptarët!
 E po ç’lidhje mund të ketë midis tyre dhe ç’kanë të 
përbashkët një shkrimtar i madh italian, një roman për Mesjetën 
e largët dhe – shqiptarët, po të kihet parasysh se Ekoja as na 
ka pasur ndërmend fare, me përjashtim të faktit se në dy-tre 
vende, sidoqoftë, e zë ngoje Pjetër Sant Albanin, apo Pjetrin 
prej shën Albani?

apostujt e rremë 

 Thuaj faqe për faqe ndeshim në romanin e tij jo fytyra 
po turinj, dalë nga Mesjeta, që të kujtojnë saora një sojsorollop 
njerëzish të djeshëm e të përtashëm, me të cilët piqemi e 
fërkohemi përditë dhe pandehim të jenë pjellë e specifikë vetëm 
jona, si: njerëz të shthurur, përbuzës, të pangopur, të etur për 
qejfe, lakmitarë fitimesh, që kënaqen me dërdëllisje të kota, 
mburravecë, hundëpërpjetë, llupës, harbutë, lapërdharë, që 
vdesin për një çikë lavd, armiq të Ungjillit (lexo: kombit), gati 
ta mohojnë e përbuzin fjalën e vërtetë, që kanë mëri çdo shteg  
të mëshirës e nuk pendohen për mëkatet e tyre, që shkelin të 
drejtën e  tjetrit, etj.
 Dhe, për rrjedhojë, te Ekoja në Mesjetë e   k ë t u  dje dhe  
hëpërhë, pikërisht “falë” fytyrave e turinjve si më sipër, prandaj, 
zë vend, lëshon rrënjë dhe përhapet në Kosovë (e asgjëmangut 
edhe në Shqipëri, madje ca më tepër) mosbesimi, egërsia, zilia, 
urrejtja e vëllait për vëllanë, indiferentizmi, hajdutëria, dehja, 
tepria në çdo gjë, nepsi, qejfet e mishit, kurvërimi dhe gjithë 
veset e tjera. 
 Flet Ekoja për kohën e shkuar e të “harruar” prej shekujsh 
më parë, të kujton se do të vijë i biri i prishjes, kundërshtari 
që i thur lavdi vetes e fryhet e përfryhet, duke u shtirë si 
shumë i virtytshëm, që të gënjejë e mashtrojë botën mbarë e 
të vërë të drejtën përfund, e ti e sheh në pasqyrën e mendjes 
shembëllyesin e gjallë të këtij biri të prishjes e plëngprishësi, e 
sheh edhe ekzemplar, edhe të fortë, edhe DJE, edhe SOT, edhe 
KËTU, edhe NDËR NE.
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antikrishti

 Për ta “përkufizuar” antikrishtin, atë të dalë nga romani 
i Ekos dhe këtë të djeshmin e të kësikohshmin, siç do ta quante 
Selman Riza, më ndihmoi “Fjalori biblik” i Imzot Nikë Prelës 
tek e shpjegoi, fjalë për fjalë, shkurt: “ Kundërshtari i Krishtit”. 
Ja që për Ekon dhe për gjithë ata që e shohin dhe e njohin mes 
nesh, shumë më shumë se kaq, antikrishti – fuqi ka blasfeminë, 
dorë mashtrimin, e djathta rrënimin, e majta përhapjen e 
territ. 
 Tek merr pushtetin antikrishti, s’ka se si të mos sundojë 
kudo arbitrariteti. Edhe bijtë të ngrenë dorën kundër prindërve. 
Edhe gruaja t’i bëjë kurthe burrit. Edhe burri të hedhë në gjyq 
gruan. Edhe zotërit të sillen si shtazë me shërbëtorët dhe 
shërbëtorët të mos u binden zotërve. Edhe të mos ketë më 
nderim për të moshuarit. Edhe çunakët të duan të urdhërojnë. 
Edhe puna t’u duket të gjithëve mund i kotë. Edhe gjithandej 
t’u thuren këngë lavdi lapërdhive, veseve, lirisë së zakoneve të 
shthurura.
 Po pastaj? Ç’do të ndodhë pastaj? Ç’ ”rendimente” do të 
ketë pas të “lëruarave” dhe të “mbjellave” të antikrishtit?
 Se mos do mend, e tha edhe Ekoja për Mesjetën si ta kish 
përshkruar e pasqyruar të djeshmen dhe aktualitetin tonë: do 
të vijnë përdhunimet, shkeljet e kurorës, shpërbetimet, mëkatet 
kundër natyrës e plot të këqija të tjera. Kjo më e vogla. E pas 
saj: në mes të njerëzve të mirë do të mbijnë profetë të rremë, 
do të ketë të korruptuar, mashtrues, shtriganë, përdhunues, 
lapangjozë, koprracë, shpërbetarë e falsifikatorë.
 Dhe, si me shkop magjik, saora, barinjtë do të bëhen 
ujq, priftërinjtë do të gënjejnë, murgjit do të lakmojnë gjërat 
e qyteteve, të varfanjakët s’do t’u shkojnë në ndihmë krerëve, 
të fuqishmit s’do të kenë pikë mëshire, të drejtët do të bëhen 
dëshmitarë padrejtësie...

shthurja dhe degradimi moral

 Shkruan Umberto Eko në libër, e ne  “lexuam” dhe 
vijojmë të “lexojmë” përditë në jetë: është kjo një periudhë 
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shthurjeje e degradimi moral, që pati dhe mund të ketë edhe 
më rrjedhoja tronditëse në turma. 
 Pse?
 Sepse, ashtu, u ngjallën herezi e sekte (lexo: parti) të 
panumërta, që kërkojnë rikthimin te mësimet e Ungjillit (lexo: 
atdhedashurisë), nga të cilat janë larguar aq shumë krerët. 
Çeta heretikësh (lexo: banda) përshkuan anë e mbanë tokat 
(lexo: shqiptare) dhe i shërbyen e vijojnë t’i shërbejnë lojës 
së pamëshirshme të armiqve (lexo: të shqiptarëve). Ndaj dhe 
sherri që plasi. Sherri që arriti kulmin. Kështu që, tash:

Rinisë s’i ka qejfi më të mësojë, 1. 
Shkrenca po bie,2. 
Bota mbarë po ecën me këmbë përpjetë,3. 
Të verbërit po udhëheqin ca të verbër të tjerë dhe i shpien 4. 
buzë humnerave të gremisen, 
Zogjtë po lëshohen në hapësirë pa hapur mirë krahët, 5. 
Gomari po i bie lirës,6. 
Buajt po hedhin valle,7. 
Gjithçka i është shmangur rrugës së vet.8. 

Ishin dhe janë kohë të errta këto, thuhet, kur njeriu i mençur 
ishte i detyruar të ketë mendime që vijnë në kundërshtim me 
njëri-tjetrin.

Pësimet - mësime

 A thua, vallë, në Mesjetë i paskan rrënjët edhe ca nga 
pësime - mësimet didaktike naimiane si ajo se, kur ndodh 
diçka, siç ka ndodhur e po ndodh (e ç’të ndodhur e shkuar 
të ndodhure) ndër ne, atëherë “ilaç” i vetëm është vëmendja 
dhe këshilla e një njeriu të mprehtë e të matur (lexo: e trurit të 
kombit)?
 Po kur qëllon që djajtë e djeshëm të bëhen e të hiqen 
si engjëj e shenjtërorë sot (lexo: “patriotë”), mbase edhe është 
e domosdoshme ndonjëherë të provosh mëkatet e fajin e 
ayre që tash “shkëlqejnë” me “shenjtërinë” e tyre. Sepse, jo 
më kot, bariu i gabuar e i mëkatosur veçohet nga barinjtë e 
tjerë. Ndryshe, merreni me mend ç’bëhet  me delet në zënçin 
të dyshojnë te barinjtë. Edhe pse mund të vësh në dyshim 
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mendimin e filozofit, i cili tha se vetëm njeriu, kali e mushka 
janë qenie që s’marrin inat dhe që rrojnë shumë. 
 Punë derrash!!
 Ndaj: sa qytete tona, që më parë ishin qendra të 
shkëlqyera madhështie e atdhedashurie, mburrjeje e krenarie 
(kë qytet shqiptar të zëmë ngoje më parë?), tash janë strehë 
punëkotësh, të prirur për tregti e luftëra tarafësh, ku nuk mund 
të gjejë strehë fryma e patriotizmit. 
 Edhe në shkollat po bën fole gjarpri i zilisë e i marrëzisë 
(Kujto aferat e fundit me para e emërime drejtorësh!). E luftojnë 
me kaq tërbim sëmundjen e herezisë (lexo: “antipatriotizmin”), 
sa nga urrejtja që ngjallin i shtyjnë shumë vetë të bëhen heretikë. 
Tamam një rreth i shpikur nga djalli, që Zot na ruaj.
 U takojnë asaj race njerëzish që janë gjithnjë dalzotësit 
më të mirë të kundërshtarit të tyre. Kurrë nuk vrasin mendjen 
se ndërmjet dashurisë për të mirën dhe dashurisë për të ligën 
ekziston vetëm një hap i vogël. 
 Kështu foli... Zaratustra? 
 Jo, kështu foli Umberto Eko.
 Për lulen e trëndafilit, apo për ne?

Çerdhe nepërkash – pa koment 

 Turp e faqja e zezë!
 Në këtë vend ka vite që ndodhin gjëra shumë të 
turpshme. Luftëra për pushtet, akuza për herezi për t’i zhvatur 
ndonjërit ndonjë prebendë. Gomari i bie lirës, bufi lëron me 
mburojë, buajt mprehen vetë në parmendë, lumenjtë ngjiten 
përpjetë rrjedhës, deti përflaket, ujku bëhet oshënar!
 Gjuhët lepuri me buall, u mësohet gramatika 
kukuvajkave, qentë pickojnë pleshtat, të verbërit shohin  
memecët dhe memecët dalin e lypin bukë, milingona pjell viçin, 
pulat e pjekura fluturojnë, kuleçtë i gjen mbi çati, papagajtë 
japin mësime retorike, pulat ndërzejnë gjelat, qerrja vëhet para 
buajve, qeni vëhet të flerë në shtrat dhe gjithë qeniet nga janë e 
nga s’janë ecin kokëposhtë.
 Kështu na qenkësh dashur të katandiset edhe kjo abaci, 
një çerdhe nepërkash. Po marrim nëpër këmbë Qytetin e Zotit, 
po joshin me gënjeshtra, hipokrizi e dhunë.
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 Shkasin si njalë dhe është shumë vështirë t’i kapësh në 
gabim.
 Po ama i njohim, s’është se s’i njohim këto marifete 
dhelpërake!
 Kapin e marrin shpesh bashkë.
 Me fudullëkun e tyre dërdëllsin betime të rreme.
 Betohen për Zotin, atin e plotfuqishëm, të përshenjtën 
Virgjëreshë e për të gjithë shenjtorët se kështu është e kështu ka 
qenë.
 Lëre se ç’gjëra të ndyra kanë bërë dje. O, Zot në ç’duar  
ka rënë kisha jote! E shndërruar në prostitutë, e flashkur nga 
luksi, është zhytur e kënaqur në zvetënim si ai gjarpri në të 
ngrohtë! Njerëz pa besë e pa fe, vrasës njerëzish, batakçinj, 
lakmues ari, të zot për dhelpërira, të egër, armiq të besnikëve 
të fesë dhe përndjekës të tyre!
 Qen të ndyrë, kërma të qelbura, korba të zez, qojle të 
kurvës! Qenër! Qenër të tërbuar! Mësalla me dy faqe, të hunit e 
të litarit, të vdekur e të pakallur, të krimbur në vese! Llupësa!
 Ata e bëjnë një gjë dhe e dinë pse e bëjnë, por nuk e dinë 
pse e dinë që e dinë atë që bëjnë. Tamam të humbasë njeriu 
besimin në rolin njerëzor.
 Zoti: Unë ju dhashë formë, e ju shkoni e bëheni ithtarë 
të një tjetri!  Ju dhashë veshë që të dëgjoni Shkrimet,e ju mbani 
vesh fjalët e paganëve! Ju bëra gojën që të lavdëronitPerëndinë, 
e ju e përdorët për shtirjet e poetëve e për enigmat e bufonëve! 
Ju dhashë sytë që të shihni dritën e mësimeve të mia, e ju i vutë 
në punë për të zhbiruar terrin!
 Larg  meje, o të mallkuar, tutje në zjarrin e amshuar, 
që ju ka bërë gati djalli e veglat e tij! Vetë e keni kërkuar, 
kënaquni tani! Mos i çoni dëm shtatë ditët e fundit. Kridhemi 
mes mundimeve të përjetshme. Në emër të Atit e të Birit e të 
Shpirtit Shenjtë. Ditët e Antikrishtit janë fare pranë, Uiliam, 
dhe unë kam frikë!
 Sa më shumë bëhet e pangjashme ngjashmëria, aq më 
shumë na zbulohet e vërteta nën tisin e figurave tmerruese e të 
përçudshme dhe aq më pak qartësohet imagjinata nëpërmjet 
kënaqësive të mishit. 
 Nuk është kurrë gjë e kotë t’i njohësh më mirë armiqtë e 
tu.
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 Rrugët e Antikrishtit janë të ngadalta e dredha-dredha. 
Ai vjen kur ne s’e pandehim. 
 Mund të mëkatosh duke e tepruar së foluri ose duke e 
tepruar së heshturi. O Zot i madh, gjuana me rrufe këtë gjuhë 
që s’po flitet për së mbari!
 Këtu dikujt s’ia ka qejfi që të vendosim vetë.
 Derrarë e loparë që, sa hap e mbyll sytë, bëhen gjoja 
apostuj që duan të rrojnë pa derdhur djersë e në qejf të vet.
 T’i kthesh mendimet e drejta në të padrejta e t’i shpiesh 
në rrjedhoja të kundërta me ligjin e Zotit e të njerëzve - kjo 
është tamam herezi, ose është marrëzi.
 Ruaju nga lavirja e Babilonisë edhe kur merr formën e 
krijesës më tërheqëse që  mund të bëhet. (Ruaju danajasve...)
 Siç ka një shkallëzim në virtyt, ashtu ka edhe në 
çoroditje.
 Ja se ç’thoshte teksti grek: përdor njerëzit e përvuajtur, 
të ulët e të shëmtuar, trupa rrondokopë, fytyra të shtrembra.
 Të gënjesh e të kapësh në befasi duke gënjyer, të thuash 
të kundërtën e asaj që beson, të thuash një gjë e të nënkuptosh 
një gjë tjetër.
 Si përçapjet e ndonjë të marri. Qingja të butë e të përkorë. 
Një allishverish i ndyrë. Kijau frikën profetëve, o Adson, e atyre 
që janë gati të vdesin për të vërtetën, që zakonisht marrin me 
vete edhe shumë të tjerë, e shpesh para atyre vetë, e nganjëherë 
në vend të tyre! (...)
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të jetOsh DOMethënë 
të jesh i sëMurë

 Në këtë film gjithmonë shikojmë një grua të bukur dhe 
simpatike të cilën e interpreton aktorja Jean Seberg më emër 
karakteri Patricia Franqini dhe një djalë të ri parisien (Jean Paul 
Belmondo) Michel Pooikard, i cili mban një kapelë në kokë 
dhe pi cigare vazdueshëm,  nuk qanë kokën për askënd dhe ta 
kujton Humphrey Bogart
 I xhiruar me një thjeshtësi, kamerë dore dhe jo më shumë 
komplikime, “Deri në frymën e fundit” u bë mbikalesë që do ta 
përmbushë dhe pasurojë kinematografinë franceze gjegjësisht 
plejadën franceze të filmit, Vala e Re. Sidoqoftë, për shumë 
teoricienë të filmit ky film është zbavitës, i veçantë dhe më një 
mesazhë të qartë.
 Është një burrë i cili ka humbur lidhjen shoqërore, është 
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pa para prandaj dhe vjedhë një veturë, e vretë një njeri dhe ne 
fundë vdes në rrugë si një qen endacak edhe pse për shikuesin 
kjo vdekje nuk përjetohet ashtu sepse me sinqeritetin e këtij 
karakteri shikuesi miqësohet deri në atë masë sa të ai shikuesi do 
ta gjej heroin. Nga kjo mund të konstatojmë me plotë përgjegjësi 
se Kinematografia Evropiane  nuk ishte aq e përgatitur që në 
gjirin e saj ta pranoi vepren e parë filmike të zhanrit “akcion-
triller” mbase për ta kjo ishte një gjë e re por që më vonë do 
të bëhet rrugë kryesore që nga këtu të filloi konematohrafia 
holivudiane e këtij zhanri … Dukë marrë parasyshë dinamikën 
e akcionit të përdorur në film shumë kritikë e kishin renditur si 
filmë i cili është bërë ndikesë për trillerin amerikan. 
 Një gjë tjetër që ia vlen të cekët është edhe përdorimi i 
atmosferes dokumentare në film. Rrëshqitja e kamerës nëpër 
rrugët e qytetit tregon sesa thjeshtë janë projektuar kuadrat 
dokumentarë e që vende-vende interesante i bën edhe përcjellja 
me muzikë xhaz.
 Një karater kontravers pra i interpretuar shkëlqyeshëm 
nga Jean Paul Belmondo ka bërë që filmi të shkëlqej në aspektin 
e lojës së aktorëve. I gjendur në një pozitë të vështirë materiale 
dhe morale, Michel shkon në banesën e një gruaje me të vetmin 
qellim që t’ia plaqkitë të hollat dhe të ikë për Itali. Shpeshherë 
dialogu mes Michel dhe Patricia sillet rreth seksit dhe parave, 
të vetmet gjëra që i lënë përshtypje atij. Duke pasur parasysh 
mënyrën e interpretimit të Michel-it, shpeshherë është thënë 
se ky karakter ka sfiduar personazhet më kryesorë meshkuj jo 
vetëm në kinematografinë klasike, por edhe në atë holivudiane 
dhe kinematografinë në përgjithësi.
 Rrallë nëpër filma gjenden këso personazhe, ndërsa 
në filmin Deri në frymen e fundit Michel është burri tek i cili 
janë gërshetuar rebelizmi, pamaturia, arroganca, hajnia dhe 
krimi. Ai edhe pse i ka të gjitha këto të këqija, te shikuesi nuk 
lë shije të keqe, përsëri vdekja e tij në rrugë shikuesit do t’i 
shkaktojë dhimje. Në filmin e Jean-Luc Godard-it gjithmonë 
shihet një lloj krimineli “që mundohet të mos i nënshtrohet 
rrezatimeve që sjellë politika ditore e asaj kohe. Stili i filmit 
është i tillë që ngre lartë dashurinë për karakterin duke e bërë 
një karakter simpatik, fati i të cilit është tragjik me të kaluar 
kriminale, por për të cilin shikuesi ndien një simpati të madhe. 
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Ai është moralisht i paqartë, por të gjitha veprimet i bën me 
gjakftohtësi. Ai rrugën jetësore gjithmonë e trajton si një cigare, 
duke bredhur rrugëve dhe duke pirë cigare. Më një fjalë, ky 
konceptim dinamik i montazhit ka sjellë një funksion ritmik 
dhe estetik. 
 Poashtu në një vlerësim që kishte bërë miku i tij, Fransua 
Trufo, kishte thenë se filmi Deri në frymën e fundit është një 
recetë sesi jeta ndonjëherë humb vlerat e veta. Këtu ai jep edhe 
një shembull duke treguar se në kohën kur bëri këtë film, vetë 
Godardi ishte thëllësisht i dëshpëruar: “ai ishte në thellësinë e 
dëshpërimit kur bëri këtë film”, janë këto fjalë të regjisorit dhe 
mikut të tij, Trufo.       
 Jean-Luc Godard, filmin Deri në frymën e fundit e bëri 
në kohën kur në Paris, nëpër fletushkat e bardha fjalitë kishin 
filluar t’i hedhnin në letër edhe dy kolosët e letërsisë franceze 
dhe botërore. Shtypshkronjat e Parisit atëbotë i prisnin shkrimet 
e dyshës se famshme: Zhan Pol Sartrit dhe Albert Kamysë, 
flitej se ata po shkruanin tregime, novela, drama dhe ese, të 
cilat asokohe dyshohej që Godardi t’i kishin rënë në dorë. E 
mbërthyer në një atmosferë ekzistencialiste, faktura e filmit 
Deri në frymën e fundit arsyeton deri në përpikmëri titullin që 
njeriu dhe lufta për mbijetesë janë dy gjëra me të cilat herët ose 
vonë njeriu duhet të përballet. Që të jetosh duhet t’i kesh “duart 
e ndyra” do të thoshte Sartri ose të perballesh më realitetin 
ekstrem i cili vënë në pikëpyetje moralin njërezor, dhe “i pasur 
e i palumtur, i varfër e i lumtur “ është ai përkufizimi tjetër që do 
ta bënte Kamyja, sipas të cilit, lumturia dhe komoditeti mund 
të realizohen në kurrizin e të tjerëve. Pra, në këtë makineri të 
quajtur “jetë” njeriu duhet të dijë të ecë pa u vërejtur, ose, në 
të kundërtën, të përballet më izolim e amoralitetit. “Të jetosh 
domethënë të jesh një kohë të gjatë i sëmurë”, ishte një thënie 
filozofike që poashtu do t’i kishte shkuar përshtati filmit Deri 
në frymën e fundit, ku Michel është njeriu i cili deshiron ta kalojë 
jetën jashtë trazirave shoqërore dhe të mos jetë pjesë e saj, por 
inkuadrimi i tij në këtë realitet shoqëror dhe social janë shtysat 
kryesore që e amoralizojnë karakterin njerëzor, ndonëse ai 
duhet të kalojë nëpër disa kthesa që ta përligjë vetveten, që të 
mund të jetojë.
 Por për atë kohë nuk mund të thuhet se Godardi ishte i 



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

352

vetmuar në rrugën e tij prej kineasti, ngase edhe në Itali realitetin 
e kohës kishin filluar të rrefejnë nëpërmjet shiritit të celuloidit, 
emra dhe kolosë si: Vitorio De Sika, Roberto Roselini, Luciano 
Viskonti, Qezare Kavatini, Mikelangjelo Antonioni, Federiko 
Felini, një plejadë e zëshme e regjisorëve italianë që u quajt 
Neorealizmi Italian. Me të drejtë mund të konkludohet se pa 
rrymën kinematografike “vala e re franceze” dhe “neorealizmin 
italian”, kinematografia evropiane vështirë se do ta kishte këtë 
identitet. Ndërsa klima e vështirë për të krijuar filma asokohe ka 
bërë që këto vepra filmike të ngriten si kulte kinematografike që 
për dekada të tëra të shikohen me ëndje nga një auditor i gjërë, 
të jetojnë me vlerat, idetë dhe temat universale që gjithmonë do 
ta përshkojnë jetën e njeriut.
 Lidhja dhe identiteti i kinematografisë evropiane karshi 
përballjes më kinematografinë amerikane, është i lidhur ngushtë 
me emrin e Jean-Luc Godard dhe të një grupi regjisorësh 
evropianë, të cilët me veprat e tyre filmike u bënë opozitë 
kryesore që kinematografia evropiane të mbajë identitetin e vet 
dhe të mos gllabërohet nga gjigandi kinematografik-Holliwood. 
Ndër emrat që kontribuan që kinematografia evropiane të 
ruajë identitetin e vet, ia vlen të përmenden emra si: Miklos 
Janco, Andrei Tarkovski,  Federiko Felini, Agnesa Varda, Vim 
Venders, Ingmar Bergman, Pedro Almadovar, Lars Von Trier, 
Krzystof Kieslovski etj.
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një VetMi PlOt Me njerëz

 Idenë e ecjes së mëtejme të poezisë në Shqipëri po 
rropatesha ta vija në konstelacion të idesë së përgjithshme të 
asaj poezie të kodifikuar në një trajtë të betonuar ashpërsisht 
nga kritika dogmatike staliniste qoftë në Shqipëri, por jo pak 
edhe në Kosovë e gjetkë. Sidomos nga fillimi i vjetëve `60 e 
deri në vjetët `90 poende deri sot për gati një gjysmë shekulli 
është pranuar e vulosur gjithanshëm treshja e ashtuquajtur 
e madhe e pazëvendësueshme e poetëve shqiptarë: Ismail 
Kadare, Dritëro Agolli e Fatos Arapi. Kjo renditje, ndonëse e 
filluar nga më i riu prej tyre, ishte çimentuar kështu dhe qe një 
herezi të prekej e lëre më të prishej piramida e saj! Ndoshta 
edhe pa fajin e vet, kjo treshe u bë një kohë tepër të gjatë pikë 
e zezë e pashmangshme reference e kritikës së degraduar e të 
shthurur, e cila me kohë ishte zhveshur nga çdo vlerë e kriter 
dhe ishte katandisur në një shërbëtore të verbër të ideologjisë 
së diktaturës staliniste, gjë që po e bënte me shumë zell edhe 
vetë pjesa më e madhe e poetëve, duke futur këtu edhe treshen 
e përmendur. Kjo poezi mjerisht mbeti gjatë në skenën letrare 
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shqiptare duke ndjekur mizorisht dhe duke lartësuar egërsisht 
lavdinë e socrealizmit si të vetmen udhë sipërane në çdo fushë 
të krijimtarisë letrare-artistike, që do të thotë një bashkëjetesë e 
tij në harmoni të përsosur me regjimin që po bëhej gjithnjë më 
gjakatar. 
 Edhe pas epokës së diktaturës, pasi një kohë tepër të 
gjatë kishte mbetur duke u çjerrur me tërë gurmazin, kjo treshe 
poetësh me trumbën e madhe të të tjerëve pas tyre, nuk pati 
si të jepte ndonjë vlerë të re, përveç F. Arapit që deri diku e 
zgjeroi fushën motivore-tematike me përpjekjen e përmbushjes 
së pengut me ndonjë vijë të qarkut personal poetik. Ndërkaq 
D. Agolli u përpoq të kapërcente vetveten me një përshtatje 
të panatyrshme rrethanave të reja, duke u përpjekur të bënte 
magjinë e mohimit duke pohuar njëkohësisht vazhdimin e të 
njëjtit opus! Në anën tjetër, I. Kadare u ndodh fare i papërgatitur 
për këtë shpërndërrim, pasi përqendrimi i tij ishte ngulur i tëri 
te pjesa e mëkatshme publike që gëlonte edhe jashta veprës së tij 
letrare të pranuar gjithandej. Ndonëse Kadare nuk u lodh të jepte 
ndonjë argument të qëndrueshëm me vërtetësi të besueshme 
sqaruese, përveç një vargani skandaloz spekulimesh pa asnjë 
mbështetje, siç doli më në fund ai që bëri me «Pashallarët e 
kuq», I. Kadare deshi të ndërronte krejtësisht drejtimin duke 
ndjekur me kryeneçësi të njëjtën udhë!
 A kishte të tjerë poetë Shqipëria e gjysmës së dytë të 
shekullit XX!? Këtë pyetje qeshë vetëpenguar t`ia bëja kritikut 
letrar nga Tirana D. Sh. në Prishtinë më 1980, kur në një ligjëratë 
për poezinë bashkëkohëse shqiptare në afër dy orë të thuash 
nuk zuri ngoje të tjerë emra përveç: Ismail Kadaresë, Dritëro 
Agollit e Fatos Arapit. Por, le të përgjigjem në pyetjen që shtrova 
vetë më lart! Kishte edhe poetë të vërtetë Shqipëria. Këtu po 
vë treshen tjetër që ishte bashkëkohëse e të lartpërmendurës: 
Zef Zorba, Kasëm Trebeshina dhe Bilal Xhaferri. Mbi ta, sipas 
udhëzimit me të cilin kishin vepruar, dënimtarët në njëfarë 
dore edhe kishin ngadhënjyer! I pari Zorba theu kështjellën e 
pamposhtur të diktaturës me heshtjen e një aristokrati të rrallë 
prej qytetari e poeti. I dyti Trebeshina u ndesh fyt për fyti me 
lubinë; vetë mori plagë të madhe, por edhe asaj i dëftoi se sa e 
ligë ishte. I treti Xhaferri shpërtheu me fuqinë e madhe të një 
vullkani krijues, por askush nuk e pësoi më keq se ai pikërisht 
për shkak të dritës lëbyrëse që solli me vete: u ndoq duke u 
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përbuzur e nëpërkëmbur në atdhe; u la në vetmi e harresë në 
mërgimin tragjik ku u shtrëngua të ikte; u sha e mallkua edhe 
pas vdekjes, sikur dënimtarëve të mllefosur t`u kishte mbetur 
borxh me tërë tragjedinë e vet të shumëfishtë!     
 Po të tjerë!? Pati një treshe të madhe të lirikës shqipe: 
Frederik Rreshpja, Xhevahir Spahiu, Moikom Zeqo. Kjo është 
një treshe tjetër tragjike e poetëve të shkëlqyer shqiptarë, e cila 
pothuaj u poq e u dogj pa pasur mundësi të realizohet plotësisht. 
Këta të tre, që ishin të përgatitur ta ngrenin nivelin e poezisë 
shqipe më lart, u ndodhën midis dy goditjesh përnjëherë: në 
njërën anë provuan goditjen e drejtpërdrejtë të diktaturës në 
mënyra të ndryshme, por edhe përkëdheljen e putrës së saj, në 
anën tjetër; pra që nga vuajtja e burgut të rëndë deri tek pranimi 
i kompromisit dhe konformizmi ose çoroditja jo e rrallë e veprës 
së tyre në përpjekjen zalisëse për t`iu shmangur ndeshjes së 
ashpër,  kurse më e rëndë për ta qe goditja që morën nga hienat 
e asaj diktature, të cilat tashmë ishin stërvitur përsosmërisht 
që goditjet t`i bënin me qysqitë e kritikës militante marksiste-
leniniste denoncuese kinse letrare! I pari Rreshpja, njëri ndër 
lirikët më të mëdhenj shqiptarë të atij gjysmëshekulli, me një 
flijim të thuash mbinjerëzor, e ruajti të pastër veprën e vet 
nga goditjet, të cilat i sfidoi me një fisnikëri të rrallë qytetare 
e krijuese. Spahiu u përpoq të kalonte duke u përvjedhur, por 
edhe me ndonjë konformizëm jo aq të vogël, duke u shkrirë 
flijueshëm në një klimë që nuk i shkonte artit të tij ndonjëherë 
edhe të rrëgjuar në emër të ruajtjes së drejtpeshimit dhe 
sidomos të mbajtjes për vigun e mosshkarjes! Ndërkaq talenti 
tjetër i jashtëzakonshëm Zeqo në faza të caktuara të zhvillimit 
të vet dinamik shpesh u stërkeq poende duke u traumatizuar 
sa të mos mund të përmbahet e të ruajë drejtpeshimin. Më 
ka mbetur në kujtesë një vjershë e tij denigruese, në të cilën 
përpiqet mjerueshëm që kryelibrit të poezisë moderne «Lulet 
e së keqes» të Sharl Bodlerit t`i kundërvërë «Lulet e verës» të 
Naim Frashërit si një spikatje sipërane të idealit estetik dhe 
etik! 
 Kam bindjen që në vazhdim nuk ka ndodhur ndonjë 
thyerje e madhe në udhën e poezisë shqipe në Shqipëri. Një 
përjashtim të vetëm ndoshta paraqet një treshe që doli e 
hapërdarë dhe pa ndonjë gjë tjetër që e bashkon, përveç vetë 
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nivelit të mirë të poezisë, renditja e së cilës do të dukej jo aq 
e natyrshme: Mimoza Ahmeti (1963), Visar Zhiti (1952) dhe 
Primo Shllaku (1947). Kjo treshe thyerjen e bëri në pika krejt të 
ndryshme jo vetëm përsa i përket kohës së paraqitjes, prandaj 
edhe ndikimi i saj mbeti i papërqendruar, që është një dëm jo 
i vogël i ndjekur dhe i thelluar më tej nga pasrendësit. Nëse 
M. Ahmeti në njëfarë dore e kishte paralajmëruar nevojën e 
ardhjes së një brezi që do të bënte përmbysjen e domosdoshme 
në poezinë e deriatëhershme të Shqipërisë; V. Zhitit iu kishte 
prerë hovi ende pa qitur mirë hapin e parë duke e përplasur 
ndër qelitë e diktaturës bashkë me dorëshkrimin e librit të tij 
të parë, prej zgafellave të të cilave ai doli tepër vonë me një 
vrull të mbledhur, duke u futur në zonën e një brezi krejt 
tjetër poetësh, të cilit do t`i japë fuqi duke ruajtur njëkohësisht 
ngjyrën e zërit të pastër të poezisë së vet. Ndërkaq P. Shllaku 
kishte krijuar poezinë e një lapidariteti të rrallë duke e mbajtur 
atë thellë në guaskën e heshtjes së plotë sikundër që kishte 
bërë bashkëvendësi i tij Zorba më përpara. Me plejadën e re 
të poetëve, megjithatë, më afër qëndron M. Ahmeti, e cila 
mbeti të endej me tundimin e vet në kërkim të vazhdueshëm 
të trajtave të tjera të shprehjes letrare-artistike, duke e dëmtuar 
jo pak zërin e parë të poezisë së saj të kulluar. Ajo u ndodh 
kështu tepër afër kureshtjes sime në pritje të një çudie që do 
të shpërthente në fillim të vjetëve `90 nga një plejadë e tërë 
poetësh të rinj shqiptarë. Dhe njajo çudi përnjëmend ndodhi 
pikërisht atëherë kur pritej. Pjesëtarët e saj nuk u lidhën aspak 
me modernitetin e poezisë shqipe të Kosovës, e përmbysën gati 
mohueshëm vazhdën socrealiste të asaj që i kishte shoqëruar 
vetë ata deri atëherë në Shqipëri, duke u hedhur në detin e 
paskaj të aventurës letrare që s`do të krijonte një shkollë të re të 
mirëfilltë unike formale shqiptare në fushë të poezisë kurrë, por 
do të mbetej gjithnjë në kërkim identiteti të individualiteteve 
të shkapërderdhur në rrafsh të gjerë. Aty gjeta shumë emra, 
midis të cilëve edhe më shumë mënyra krejtësisht të ndryshme 
të shkrimit. Ndër ta menjëherë veçova tre: Agron Tufën (1967), 
Ilir Belliun (1971 - 2001) e Ervin Hatibin (1974). Prapë u ndala 
më kot te një treshe tjetër e re, por ajo shpërtheu me një furi 
të pandalshme dhe më në fund përftoi rrjedhjen e vërtetë të 
madhe të poezisë së re shqipe, të cilës për të parën herë gjakova 
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t`i përkisja duke u bërë pjesë e pandashme e saj! Aq sa më gëzoi 
ecja e shpejtë e të parit, e të tretit dhe e shumë të tjetrëve, jo 
më pak më pikëlloi fundi disi i papritur i të dytit, shenjën e re 
të hartës tematike-motivore urbane të të cilit me kohë e kisha 
vënë në krye të panoramës së poezisë së tyre që bëra në vitin 
vendimtar të paraqitjes së tyre në Prishtinë më 1992. Mirëpo 
edhe këputja e një ylli në kulm të ndriçimit të vet, në një mënyrë 
sikur e kuptimëson më saktësisht ekzistencës e plejadës që merr 
përsipër të shpërndajë gjithkah rrëzëllimën në mbrun në vete. 
Për fat të keq, krahas me këta emra të rinj, një shpërthim i tillë 
nuk ndodhi në Kosovën e poezisë sipërane shqipe, krijimi i së 
cilës që nga fillimi i vjetëve `90 erdhi duke u bërë gjithnjë më i 
mekur.             
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liGjëriMi i Çarls Dikensit

 Në këtë artikull, duke trajtuar marrëdhëniet që 
vendos personazhi me ligjërimin, duke u bazuar në analizën 
e karakterizimit gjuhësor dhe jashtëgjuhësor të ligjërimit të 
personazheve, si dhe „metamorfozën“ e formës së adresimit, 
analizohet mënyra se si Çarls Dikens shfrytëzon elementët 
gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë për të realizuar portretizimin dhe 
karakterizimin e veçantë të një personazhi tipik si Uriah Hipi, 
mishërim i hipokrizisë dhe servilizmit ekstrem. Krahas tyre dhe 
në funksion të praktikës së përkthimit do të analizohen edhe 
përftesat përkthimore, të mishëruara në parimet dhe metodat e 
zbatuara nga përkthyesit, duke pasur si etalon barasvlershmërinë 
funksionale të përkthimit, kryesisht duke trajtuar përfundimet 
që dalin gjatë analizës stilistike të tekstit, përkatësisht 
analizës së tipareve idiolektike të ligjërimit dhe përcjelljes 
së barasvlershmërisë funksionale të tipareve idiolektike në 
procesin e përkthimit të letërsisë artistike nga gjuha angleze 
në gjuhën shqipe, si dhe vlerësimit të procesit dhe produktit të 
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përkthimit në kuadrin e Studimeve Përkthimore, disiplinë në 
të cilën ndërthuren probleme të analizës së tekstit, procesit të 
përkthimit dhe vlerësimit të përkthimeve.

 1.0. Teoritë e ndryshme të përkthimit të propozuara në 
lidhje me procesin e përkthimit, në varësi të mënyrës së trajtimit 
dhe rëndësisë që u kushtojnë aspekteve të veçanta, luhaten në dy 
kahe. Njëri prej tyre bazohet në rolin përcaktues të strukturave 
gjuhësore në praktikën përkthimore, ndërsa një tjetër teori, në 
kah krejt të kundërt me të, e konsideron përkthimin tërësisht të 
pavarur nga strukturat gjuhësore dhe të mbështetur në intuitën 
dhe subjektivitetin e përkthyesit. Ndërkohë, ekziston edhe një 
teori tjetër, sipas së cilës rëndësi në procesin e përkthimit merr 
funksioni i tekstit, kategoria e tekstit, këndvështrimi socio-
psikologjik i mesazhit. Pavarësisht nga këto mospërputhje 
duhet të theksojmë faktin se rëndësia relative e njërit apo tjetrit 
aspekt është në varësi të tekstit dhe qëllimeve të autorit, për 
arsye se, në momente të caktuara, ndryshon shkalla e rëndësisë 
së aspekteve të përkthimit, përkatësisht: strukturës gjuhësore, 
variacionit gjuhësor (aspekti stilistik i përkthimit), semantikës 
(aspekti kuptimor) dhe pragmatikës (trajtimi i situatës specifike 
ligjërimore në të cilën realizohet komunikimi). 
 Trajtesat e ndryshme të teorisë dhe praktikës përkthimore, 
në lidhje me qëllimin kryesor të përkthyesit, në shumicën e 
rasteve, bashkohen në faktin se „përkthimi duhet të krijojë 
tek lexuesit e tekstit të përkthyer efekt sa më të afërt me atë të 
lexuesve të tekstit në origjinal“1 Ky parim, i cili në thelb konsiston 
në krijimin e efektit sa më të ngjashëm e të përafërt, quhet parimi i 
kundërveprimit/efektit të ngjashëm/ barasvlershëm ose parimi 
i barasvlerës funksionale/dinamike.2 Në literaturën përkatëse të 
teorisë dhe kritikës së përkthimit, parimit të sipërpërmendur i 
kushtohet vëmendje e posaçme, duke e trajtuar gjerësisht dhe 
me kujdes të veçantë.3 Përkthyesi duhet të strukturojë në gjuhën 
e përkthimit një tekst i cili të ndërthurë saktësinë semantike 
1   Rieu. E. V. “Translation” in Cassell’s Encyclopaedia of Litera-

ture, Vol. 1. Cassell, London 1953. 
2   Nida E. A & Taber C.   “Theory and Practice of Translating”, 

Brill, Leiden 1969.
3   Newmark. P “ Approaches to Translation “, Pergamon Press, 

Oxford, 1984. 
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me funksionalitetin pragmatik në një kontekst të ri gjuhësor, 
kulturor dhe shoqëror, në përshtatje me kushtet e komunikimit 
dhe situatën ligjërimore. Në këtë kontekst vlen të theksohet 
fakti se stili duhet të mos konsiderohet thjesht si zbukurim dhe 
stisje gjuhësore, por, përkundrazi si mënyrë e përshtatshme e 
përdorimit të mundësive shprehëse të gjuhës në një situatë të 
caktuar, duke respektuar strukturën e përgjithshme gjuhësore të 
gjuhës së përkthimit. 
 1.1. Trajtimi i procesit të përkthimit, në kuadrin e teorisë 
së përkthimit, nuk presupozon paraqitjen dhe imponimin e 
një mënyre të vetme përkthimi, por sugjerimin e alternativave 
të shumëllojshme, në mënyrë që përkthyesi të ketë mundësi 
zgjedhjeje në menynë e ofruar, në përshtatje me synimet dhe shijet 
personale. Duke pasur parasysh fleksibilitetin dhe kompromiset 
e mundshme gjatë procesit të përkthimit, në varësi të aftësive 
intuitive apo analitike të përkthyesit ndër më kryesoret po 
përmendim dy mundësi. Nga njëra anë, gjatë trajtimit të teksteve 
relativisht të lehta, përkthyesi, duke u mbështetur në intuitën e 
tij, mund të fillojë duke përkthyer disa paragrafë ose një krerë të 
veprës, njëkohësisht duke vlerësuar tonin e veprës gjatë procesit 
të përkthimit, dhe më pas i rishikon në kuadrin më të plotë të 
veprës, duke lexuar pjesën tjetër të tekstit. Nga ana tjetër, në 
rastin e teksteve të vështira dhe të rëndësishme, përkthyesi, 
duke u mbështetur në aftësitë analitike të tij, e lexon veprën disa 
herë, përcakton tonin dhe regjistrin/regjistrat, elementët kyç të 
veprës dhe më pas fillon përkthimin. Në përputhje me kërkesat 
e parashkruara në kuadrin e artikullit tonë, do të sugjeronim 
ndërthurjen e të dy mënyrave, përkatësisht ndërthurjen e 
aftësive intuitive me aftësitë analitike. Përkthimi, duke mos 
pasur rregulla të parashkruara, por këndvështrime të ndryshme 
të teksteve të ndryshëm, ose edhe të të njëjtit tekst, nuk pranon 
komente të karakterit absolutist. Megjithatë, në këtë kuadër, 
mund të citojmë fjalët e Gregory Rabassa: „Përkthyesi i letërsisë 
artistike mund të ndërmarrë aventura, por nuk mund të jetë 
aventurier. Këtë privilegj e gëzon vetëm autori i origjinalit“, 
duke nënkuptuar se edhe për përkthyesin ka disa kufizime në 
lidhje me përshtatjet, të cilat mund të realizohen me kompetencë 
vetëm pasi përkthyesi të ketë analizuar dhe përvetësuar edhe 
elementë më të imët tekstorë. Vetëm atëherë mund të fillojë 
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„aventurën“, duke mbajtur parasysh faktin se përkthyesi i mirë 
duhet të zotërojë të njëjtën shkallë ndjeshmërie si dhe shkrimtari, 
pa u përpjekur të imponojë tiparet idiolektore të stilit të vet. Në 
procesin e përkthimit, në mënyrë që stilemat të përçohen në 
shkallën e duhur të saktësisë përkthimore, nga gjuha e burimit 
në gjuhën e përkthimit, përkatësisht të marrësit, rëndësi të 
veçantë merr fakti se përkthyesi duhet „jo vetëm të ndiejë vlerën 
e plotë të çdo stileme të marrë veçmas, por edhe të njohë mirë 
sistemin stilistik të dy gjuhëve me të cilat punon“4, në mënyrë 
që të mund të përcillen tek lexuesi i gjuhës së përkthimit, krahas 
vlerave kumtuese të origjinalit edhe vlerat artistike të përdorimit 
stilistikisht të veçantë në veprën e përkthyer, me synimin për të 
ngjallur tek lexuesi i përkthimit afërsisht të njëjta emocione si 
dhe tek lexuesi i origjinalit. 

 1.2. Në lidhje me procesin e përkthimit të letërsisë artistike, 
përkatësisht përkthimin e prozës, dallojmë 5 faza5: 
 1.  faza para-përgatitore, gjatë së cilës përkthyesi, 

pasi ka përcaktuar kategorinë e tekstit, njihet me 
autorin, krijimtarinë e tij letrare, vendin e veprës 
që do të përkthehet në korpusin e veprave të 
autorëve të tjerë bashkëkohës. Gjithashtu, në rast 
se disponohen, përkthyesi merr informacion në 
lidhje me veprën edhe nëpërmjet artikujve kritikë, 
apo recensioneve. 

 2.  faza përgatitore, e cila mund të krahasohet me 
përpjekjet e instrumentistëve për të përgatitur të 
njëjtën pjesë muzikore. Ndonëse materiali muzikor 
është i përbashkët, vetëm instrumentisti i talentuar 
përcjell tiparet dalluese të veprës së kompozitorit, 
duke respektuar stilin individual të papërsëritshëm 
të autorit të veprës muzikore. Prandaj, edhe 
përkthyesi i vëmendshëm, duke kaluar nga leximi 
i përpiktë, në leximin imagjinativ dhe analitik, 
i ndërgjegjësuar në lidhje me strukturimin dhe 

4   Beja F.: “Përçimi i stilemave nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe dhe anasjell-
tas”, Gjuha jonë, 1986, Nr. 1, f. 27. 

5  Ristani, V: “Çështje stilistike të tekstit gjatë përkthimit nga gjuha 
angleze në gjuhën shqipe”, disertacion në kërkim të gradës shkencore “Dok-
tor”, Tiranë1996.  
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funksionimin e tekstit, përcakton stilin funksional 
mbizotërues të veprës, ose stilet e tjera funksionale 
dhe tipat e ligjërimeve të përdorura qëllimisht 
nga autori gjatë individualizimit ligjërimor të 
personazheve. 

 3.  faza e leximit intensiv dhe analizës funksionale, që i 
shërben përkthyesit për të kuptuar domethënien 
dhe nëntekstin e veprës, duke u mbështetur 
në përsëritjen e fjalëve dhe shprehjeve kyçe të 
aspektit idiosinkretik të ligjërimit të personazheve, 
në kundërvëniet stilistike, në kontrastin ndërmjet 
ligjërimeve përkatëse të karakterit idiosinkretik, 
si dhe në raport dhe kontrast me gjuhën e autorit, 
në rolin e rrëfimtarit. Përpara se përkthyesi të 
angazhohet në procesin e transmetimit dhe të 
kalimit të mesazhit gjuhësor, si dhe të vlerave 
artistike të veprës nga gjuha e burimit në gjuhën 
e përkthimit, ai e copëzon veprën, duke ia 
nënshtruar një procesi përgatitor të domosdoshëm 
e të këshillueshëm për çdo përkthyes, një proces 
analize dhe sinteze, në mënyrë që vetë përkthyesi të 
mund të depërtojë në çdo qelizë të veprës, nën vetë 
lëkurën e shkrimtarit. Në këtë fazë përcaktohen 
edhe problemet të cilat, në procesin e përkthimit, 
përmblidhen në katër grupime, përkatësisht: 

   a.  probleme gjuhësore të përkthimit; 
   b.  probleme pragmatike të përkthimit; 
   c.  probleme kulturore të përkthimit; 
   d.  probleme specifike të përkthimit të 

një teksti të veçantë; 
faza stilistiko-përkthimore4. , ose pragmatike. Gjatë kësaj 
faze përkthyesi, pasi heton përftesat kryesore të 
shfrytëzuara nga shkrimtari në indin e veprës, tiparet, 
stilemat dhe tufat stilemore, ngjyrimet, informacionin 
plotësues, pasi përcakton tonin e ligjërimit në funksion 
të parimit drejtues dhe kategorisë së tekstit, vendos në 
lidhje me metodën përkthimore të domosdoshme dhe 
të përshtatshme në këtë rast. Metoda përkthimore, 
tërësia e strategjive të përkthimit në të cilat mishërohen 
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edhe kërkesat në lidhje me njësitë e përkthimit, përftesat 
përkthimore dhe teknikat e përkthimit, kushtëzohet 
nga situata e veçantë ligjërimore dhe specifika e tekstit 
të origjinalit. Gjatë kësaj faze përkthyesi rekomandohet 
t‘i përmbahet parimit se tekstet, të cilët edhe në gjuhën 
e origjinalit, nga pikëpamja gjuhësore dhe stilistike, 
kanë karakter idiosinkretik, risiprurës, apo përbëjnë 
shmangie nga normat e pranuara, edhe në gjuhën e 
përkthimit duhet të synohet nga përkthyesi të përcjellë 
shkallën dhe masën përkatëse të risisë, të shmangies 
nga natyrshmëria e pranueshme në raste të tjera. 
Përkthyesi duhet të përqendrojë vëmendjen në faktin 
se niveli i natyrshmërisë së përdorimit ka karakter 
të dyfishtë: gramatikor dhe leksikor, që bëhet më e 
dukshme gjatë zbatimit të përftesave përkthimore 
në lidhje me strukturat sintaksore, duke u shtrirë në 
tërë tekstin përmes mjeteve të përshtatshme lidhëse. 
E domosdoshme dhe themelore, gjatë përkthimit të 
teksteve të çfarëdolloj përkatësie funksionale, është 
„natyrshmëria“, ose domosdoshmëria e aspektit 
stilistik në procesin e përkthimit, „nënvlerësimi, 
shkujdesja apo mohimi i të cilit nënkupton varfëri të 
përkthimit“6. Gjithashtu, në zgjedhjen e metodës së 
përkthimit, rekomandohet shfrytëzimi jo i një metode 
të vetme, por, në momente të veçanta, ndërthurja me 
elemente të metodave të tjera alternative, madje edhe 
gjatë përkthimit në të njëjtin mikrokontekst. 
Faza e redaktimit5. , në varësi të cilësisë dhe efektivitetit 
të përgatitjeve dhe përkthimit në fazat e mësipërme, 
mund të jetë e plotë ose e pjesshme.

 2.0. Studimet Përkthimore, duke përfshirë në këtë fushë 
të gjerë hulumtimesh mbi baza shkencore vlerësimin dhe 
kritikën e përkthimeve, vendosin një urë lidhëse ndërmjet teorisë 
dhe praktikës përkthimore. Në këtë proces marrëdhëniesh 
dhe shkëmbimesh të ndërsjella, të dy palët, përkthyesi dhe 
analisti i përkthimit, ndikojnë dhe luajnë rol të rëndësishëm 

6   Lloshi Xh.: “Analiza stilistike e gjuhës shqipe”, Disertacion, Tiranë, 
1982. 
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në përmirësimin dhe ngritjen e nivelit të përkthimeve. Gama 
e problemeve dhe aspekteve që mund të trajtohen gjatë 
procesit të kritikës përkthimore është tepër e gjerë, pasi në 
vlerësimit e përkthimeve mund të përqendrohemi në kënde të 
ndryshme shikimi, rrjedhimisht vlerësimi. Prandaj, përpara se 
të ndërmarrim një analizë vlerësimi kritik të përkthimit, duhet 
të përcaktojmë qartë qëndrimin, parimet, pikëpamjet dhe 
këndvështrimin tonë në lidhje me përkthimin. Njëkohësisht, 
duke respektuar përkthyesin, duhet të hidhet dritë mbi këtë 
çështje dhe të theksohet metoda, përftesat përkthimore dhe 
elementët e tjerë të procesit të përkthimit. Nga ana tjetër, duhet 
të merret parasysh fakti se më e përshtatshme dhe etike është 
që përkthyesit të mos vlerësohen në përputhje me parimet dhe 
metodat përkthimore, dhe aspekte të veçanta, të cilat, në kohën 
kur u kryhen përkthimet, nuk ekzistonin, ose as që mund të 
konceptoheshin. Në rast se përkthimet e tyre përbëjnë objekt të 
analizës dhe kritikës përkthimore, në të tilla kushte analisti dhe 
kritiku i përkthimit duhet të veprojnë në përputhje me normat 
dhe parimet e përcaktuara më lart, duke shmangur vlerësimet në 
këndvështrimin bashkëkohor, njëkohësisht duke mos „fajësuar“ 
përkthyesin ose përkthyesit për mosnjohjen dhe moszbatimin e 
kërkesave dhe parimeve përkthimore të sotshme. Për këtë arsye, 
e theksojmë, në thelb të analizave përkthimore përfaqësuese, 
duhet të jetë parimi si mund të përkthehet dhe jo si duhet të 
përkthehej vepra letrare, parimi i mospranimit të karakterit 
absolutist të përkthimit. 

 2.1. Në kuadrin e praktikës përkthimore, theksohet 
detyrimi i përhershëm i përkthyesit për ndërgjegjësimin e tij në 
lidhje me tiparet dalluese të stileve funksionale, në kuadrin e 
skemave të stileve funksionale përkatësisht në gjuhën e burimit 
dhe në gjuhën e përkthimit, përcaktimi i tipareve dalluese të 
përhershme të tyre, përcjellja me besnikëri e stilemave tipike 
të përdorura enkas nga autori, duke mos lejuar sheshimin ose 
përzierjen e stileve funksionale. Gjatë analizimit, ristrukturimit, 
përkthimit dhe vlerësimit të një teksti është e domosdoshme 
njohja dhe ndërgjegjësimi përsa i përket ligjërimeve, duke 
bërë dallimin ndërmjet ligjërimit libror dhe bisedor, njohja me 
shënjuesit stilistikë përkatës, si dhe njohuritë në lidhje me stilet 
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funksionale të pranishëm në tekstin e gjuhës së burimit. Prandaj, 
përkthyesi këshillohet të përcaktojë varietetet stilistike, shënjuesit 
e tyre stilistikë në tërë nivelet, veçanërisht rastet e përdorimeve të 
mjeteve gjuhësore në mënyrë të qëllimshme dhe idiosinkretike. 
Mirë do të ishte që përkthyesi në gjuhën e përkthimit të 
ristrukturojë dhe të përcjellë variantin më të përshtatshëm në 
përputhje me stilin e autorit, nivelin ligjërimor të shfrytëzuar në 
gjuhën e burimit, duke ndërthurur aspektin semantik dhe formën 
e origjinalit. Gjithashtu, këshillohet që, në përputhje me natyrën 
e gjuhës së përkthimit, duke respektuar edhe tiparet stilistike të 
origjinalit, përkthyesi të zbatojë kërkesat e metodës përkthimore 
të parapëlqyer në këto kushte, duke shfrytëzuar spektrin e gjerë 
të përftesave përkthimore, në mënyrë që në gjuhën e përkthimit 
të mos përcjellë vetëm vlerat kumtuese të origjinalit, por edhe 
vlerat shprehëse, informacionin plotësues të mishëruara në 
stilemat dhe tufat stilemore. 

 2.2. Në këtë kontekst, për përkthyesit gjithmonë paraqet 
interes shqyrtimi i mënyrës se si autori shfrytëzon elementët 
gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë për të realizuar portretizimin dhe 
karakterizimin e veçantë gjuhësor të njërit prej personazheve 
më tipikë të veprave të tij. Në këtë artikull, në kuadrin e 
individualizimit dhe karakterizimit gjuhësor të personazheve, 
duhet pasur parasysh faktin se Çarls Dikensi radhitet ndër 
shkrimtarët më të shquar, dhe ndoshta unikë përsa i përket 
larmisë dhe efektivitetit të dialogut7, veçanërisht në paraqitjen e 
ligjërimit të shtresave të ulëta të shoqërisë, nivelit nën-standard 
të ligjërimit, do të përqendrohemi në interesin dhe shqetësimin 
e tij të vazhdueshëm në lidhje me pasqyrimin e gjuhës së folur 
në karakterizimin e personazheve, aftësi e cila pjesërisht ishte 
rezultat i një prirjeje dhe dhuntie të lindur dhe pjesërisht e fituar 
gjatë punës së tij si stenograf, domethënë shkrues profesionist 
i ligjërimit dhe si reporter në parlament. Vlerësimin e punës 
si stenograf dhe reporter i Parlamentit, në rininë e tij, si dhe 
ankthin që i jepte të qenit përcjellës dhe transkriptues i fjalimeve 
të personave të tjerë, e ndeshim në mënyrë mbresëlënëse në 
përpjekjet e David Koperfildit për të përvetësuar „the arbitrary 

7   Page N.: “Speech in the English Novel”, London: Longman, p. 133, 
1973. 
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and despotic shorthand“, „... there then appeared a procession of 
new horrors, called arbitrary characters, the most despotic characters 
I have ever known;...“ (DC, Ch. 38, p. 619), „I have tamed that 
savage stenographic mystery. I make a respectable income by it.“ 
(DC, Ch. 63, p. 709). Përvoja e punës në Parlament, siç vërejnë 
autorë të ndryshëm, si dhe siç njihemi me rrëfimin e Dikensit në 
romanin „David Koperfildi“, kur, nëpërmjet zërit të rrëfimtarit, 
shkruan se „... I am in high repute for my accomplishment in all 
pertaining to the art, and am joined with eleven others in reporting 
the debates in Parliament for a Morning Newspaper...“ (DC, Ch. 
63, p. 709), „... I have come out in another way. I have taken with 
fear and trembling to authorship. I wrote a little something, in 
secret, and sent it to a magazine, and it was published in the 
magazine. Since then, I have taken heart to write a good many 
trifling pieces.“ (DC. Ch. 63, p. 710), i shërbeu për të rritur 
njohuritë, ndjeshmërinë dhe ndërgjegjësimin në lidhje me disa 
lloje të ligjërimit, veçanërisht të stilit të veprimtarisë shtetërore 
dhe administrative, nën-stili i ligjeve, që më vonë i shërbyen si 
lëndë dhe material bazë për romanet e tij, për personazhet dhe 
përshkrimin e skenave të ndryshme. 

 2.3. Në shembujt e shkëputur nga romani „David 
Koperfildi“, do të analizojmë natyrën e ligjërimit në roman, 
veçanërisht dialogun, rolin e tij si një ndër elementët e romanit, 
marrëdhëniet e tij me elementët e tjerë, si dhe me ligjërimin real, të 
jetës së përditshme. Në kuadrin e marrëdhënieve të ligjërimit dhe 
personazhit, në këndvështrimin e idiolektit, të tipareve idiolektike 
të veçantë dhe të papërsëritshëm, në veprat e Dikensit vërejmë një 
galeri të larmishme tipash dhe karakteresh të portretizuar dhe të 
individualizuar me mjeshtëri nga pikëpamja gjuhësore. Në këtë 
kontekst, nga ana e studiuesve të stilit të Dikensit është vërejtur, 
dhe në këtë drejtim mund të përmendim N. Page, se të rrallë kanë 
qenë romancierët që, ashtu si Dikensi, kanë mundur të mbështesin 
shprehësinë e dialogut me përshkrime të lëvizjeve dhe gjesteve, 
duke siguruar elementin homolog vizual për elementin gojor, 
ligjërimor në veprën e tij8. Po kështu, në vetë dialogun, duke mos 
nënvleftësuar elementët rrëfimtarë, përshkrimin dhe komentin, 

8   Page N.: “Speech in the English Novel” , London: Longman, p. 146, 
1973. 
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të cilët ndërthuren me njëri-tjetrin në mënyra të ndryshme dhe 
krijojnë larmi stilistike, si rezultat i kontrastit ndërmjet tyre, 
ndeshemi vazhdimisht me informacion gjuhësor të bollshëm, 
që ndihmon në procesin e përngjashmimit imagjinar të llojit 
të veçantë të ligjërimit, nëpërmjet përzgjedhjes së kujdesshme. 
Prandaj, nga shumë gjuhëtarë paraqitja e ligjërimit në roman, 
nëpërmjet dialogut, konsiderohet si akt baraspeshimi, si një 
kompromis ndërmjet ligjërimit të vërtetë, në jetën e përditshme 
dhe kodit të përpunuar të konvencioneve stilistike, funksionet 
e të cilit ndërthurin individualizimin, paraqitjen dhe zhvillimin 
e personazheve përmes mjeteve gjuhësore, duke e shndërruar 
ligjërimin në shenjë të veçantë individualizimi dhe identiteti. 

 3.0. Ligjërimi si mjet identifikimi, bazuar në klasifikimin e 
N.Page9, i shoqëruar me elementë të dallueshëm nga pikëpamja 
gjuhësore, lidhet me përpjekjet e romancierëve të shekullit të 
19-të, të cilët duke u ndikuar në një masë të konsiderueshme 
nga metodat e romancierëve të mëparshëm dhe nga metodat 
tradicionale të dramës, shfrytëzuan një përftesë të tillë si 
përsëritja shumëplanëshe, në mënyrë që të përcillnin tek lexuesit 
efektin individualizues që krijon tek spektatorët aktori nëpërmjet 
lojës së tij, nëpërmjet aftësive të tij aktoriale, nëpërmjet gjesteve, 
nëpërmjet mimikës dhe aftësive vokale. Në mungesë të tyre 
autori është i detyruar të përdorë fjalën e shkruar si kompensim 
për mungesat dhe mangësitë audio-vizuale. Duke mos dashur 
të nënvlerësojmë meritat e këtij aspekti, më tepër të karakterit 
teknik, të ndërthurur me atë kompozicional, tek Dikensi, vlera të 
shumëfishta merr shfrytëzimi i një mjeti të tillë ideal si krijimi i 
personazhit ligjërues, të individualizuar nga pikëpamja gjuhësore, 
personazhit të dallueshëm përmes shfrytëzimit të stilemave të 
tilla të karakterit të përdorimit vetjak, të materializuara në fjalë, 
shprehje, madje edhe fjali të karakterit idiosinkretik. Në këto 
stilema janë kristalizuar proceset e saj të brendshme, përftesat10, 
rrjedhimisht realizohen personazhe që mbahen mend lehtë. 
Kështu, p. sh. të gjithëve na kujtohet se „Barkis is willin’ „, „Mrs. 
Micawber never will desert Mr. Micawber“, „Mrs. Gummidge is 
a lone, lorn creetur‘ „, Z. Mikober është në pritje „until certain 

9   Page N.: Speech in the English Novel” , London: Longman, p. 133, 1973
10      Lloshi Xh.: “Njohuri për stilistikën e gjuhës shqipe”, UT, f. 26, 1987. 
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expected events turn up“, etj. Zj. Mikober i referohet prindërve të 
saj, veçanërisht babait „when I lived at home with papa and mama“, 
„as papa used to say „, si dhe përsëritjen servile, deri në bezdisje, 
të formës së adresimit nga ana e Fexhinit „my dear“, përsëritje 
të cilat, duke mbartur informacion plotësues, vlera kuptimore 
plotësuese dhe shprehësi, i japin kënaqësi edhe lexuesit më të 
rëndomtë, pasi i kujtojnë dhe vendosin asociacione me situata 
ligjërimore dhe kontekste në të cilat mund të jenë përdorur më 
parë ato. 

 3.1. Në romanin „David Koperfild“11, ashtu si edhe 
në jetën e përditshme, ndeshemi me një personazh si Uriah 
Hipi, i cili identifikohet tepër lehtë për shkak të përdorimit të 
herëpashershëm, deri në neveritje, të atributit me origjinë latine 
„humble“, në rastet kur i referohet vetes, origjinës dhe gjendjes 
së tij shoqërore, atribut që në roman paraqitet grafologjikisht, 
në mënyrë të përsëritur, si „umble“, me rënie të qëllimshme të 
‚h’-së nistore, në mënyrë që të theksojë shkallën më ekstreme 
të përulësisë së shtirur. Në fakt, përdorimi i kësaj trajte ishte 
veçse shenjë dhe fjalë kyçe e ligjërimit të personit mishërim të 
servilizmit, hipokrizisë së pakufi dhe cinizmit të paskrupullt, 
pjesë përbërëse e strategjisë së hipokritit dhe komplotuesit, 
mashtruesit dhe maskarait, tipar dallues i dialektit klasor të 
veçantë të Uriah Hipit dhe ligjërimit jonormativ të ndërthurur 
me tiparet e tjera të karakterit jonormë, që shfaqen në momente 
të caktuara të ligjërimit hipian, të cilat do ti trajtojmë në situatën 
përkatëse. Rënien e ‚h‘-së nistore, në ligjërimin e Uriah Hipit e 
ndeshim edhe në fjalë të tjera si „appy“ (DC, p, 589), „ouse“ (p. 432, 
437, 690), „ed“ (p. 432, 433), „arsh“ (p. 649}, „elth“ (p. 653}, „usband“ 
(p. 653}. Ndërsa, në raste të tjera, ndeshemi me rënie të ‚h‘-së 
nistore dhe zëvendësimin e saj me „n“-në, pjesë e nyjës joshquese 
të gjuhës angleze „an“, duke u shfaqur në një kombinim tepër 
interesant „a numble abode“ (DC, p, 274), imitim i përdorimit biblik 
ose letrar, „humble abode“, krahas shtrembërimeve të karakterit 
idiosinkretik, „a numble clerk“ (DC, p. 690). Gjithashtu, atributin 
11    Gjatë analizës stilistike të përkthimit, në artikullin tonë do t’i refero-

hemi përkthimit të realizuar nga përkthyesi Vedat KOKONA, mjeshtër i 
përkthimeve të shumta dhe të paharrueshme, “David Koperfildi”, Jeta e 
David Koperfildit ashtu siç e ka treguar ai vetë, Ndërmarja Shtetërore e 
Botimeve “Naim Frashëri”, Tiranë, 1960. 
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„umble“ dhe fjalët e prejardhura, si „umbly“ dhe „umbleness“, 
përsëritja e dendur e të cilave shkakton kapërcimin e niveleve 
të masës së zakonshme të përdorimit gjuhësor, duke i dhënë një 
ngjyrim të veçantë tekstit, i ndeshim në kombinime të tilla si „if it 
is our umbleness“ (DC, p. 295), „a reader of my umble attainments“, 
„he must get on umbly, Master Copperfield“, „Here is my umble 
dwelling” (DC, p. 296), „... leave my umble respects for Miss Betsey 
Trotwood“ (DC, p. 589), „I am umbly anxious for his good“ (DC, 
p. 655) Pikërisht, për të analizuar dhe shqyrtuar tonin, ngjyrimet 
e veçanta dhe elementët stilformues të ligjërimit hipian, është 
e domosdoshme që shembujt të mos merren të shkëputur e të 
veçuar, por arsyetimet dhe analizat të mbështeten në përbërësit 
dhe mjetet gjuhësore të ndërthurura, në kontekst të gjerë. 

 3.2. Interes paraqesin edhe shprehjet stilematike të 
barasvlershme me atributin „umble“ dhe fjalët e prejardhura prej 
tij, duke krijuar disa tufa stilemore në të cilat ruhet thelbi kuptimor-
logjik, ndërkohë që shprehet përmbajtja e stilemave të përafërta 
në forma të strukturuara në mënyrë sinonimike, duke paraqitur 
shkallëzimin hipokrit dhe dinak të përulësisë së Uriah Hipit, të 
ndërthurur me mjetet e tjera gjuhësore të veprës, si p. sh.:

      There are people enough to 
tread upon me in my lowly state“ 
(Ch. 17, p. 296) 

      ... for we are all well aware of 
our condition“ (Ch. 17, p. 295) 

      „You see I am only just 
emerging from my lowly station“ 
(Ch. 25, p. 437) 

     „... having only known me on 
my umble footing (on my umblest, 
I should say, for I am very umble 
still)...“ (Ch. 25, p. 437) 

      I have risen from my umble 
station...“ (Ch. 25, p. 435) 

      „... janë gati të më shkelin me 
këmbë në këtë përultësinë time“ 
(Vol. 1, K. 17, f. 271) 

„ne e kuptojmë fare mirë gjëndjen 
tonë“ (Vol. 1, K. 17, f. 270) 

       „... vetëm tani unë po dal nga 
pozita ime e ulët“ (Vol. 1, K. 25, f. 
398) 

... që atëherë kur kisha një pozitë të 
përulur (shumë të përulur mund 
të them, sepse edhe tani jam njeri 
i përulur)... (Vol. 1, K. 25, f. 399) 

„... jam ngritur nga pozita ime e 
përulur...“ (Vol. 1, K. 25, f. 397) 
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 Gjatë përkthimit, instinktivisht, përkthyesi i ka identifikuar 
stilemat e mësipërme, pjesë përbërëse e një bashkësie më të gjerë, 
tufave stilemore, në thelbin kuptimor-logjik të të cilave mishërohej 
përulësia (“përunjësia“, në rast se përdorim një formë që mund 
të shfrytëzohej nga përkthyesi për ta zhvendosur personazhin 
Hip në rrafshin kohor, si dhe për të karakterizuar ligjërimin e tij 
me tipare idiosinkretike), servilizmi dhe hipokrizia shpirtërore 
e Uriah Hipit, si rezultat është përpjekur të krijojë, ashtu si 
edhe në origjinal, mjedisin gjuhësor përkatës. Përkthyesi, duke 
u bazuar në metodën semantike, e segmenton fjalinë „There 
are people enough to tread upon me in my lowly state“ në dy 
elementë përbërës, analizon aspektin semantik, njohës, sintaksor 
dhe pragmatik të tyre. Në elementin e parë ruan semantikën 
dhe figurshmërinë e tij, ndërsa në elementin e dytë, nëpërmjet 
transpozimit, strukturën „mbiemër + emër“ të origjinalit, në 
përkthim e përcjell me emër. Rrjedhimisht në gjuhën e përkthimit 
fjalia e barasvlershme, paraqitet në variantin „... janë gati të më 
shkelin me këmbë në këtë përultësinë time“. Edhe në shembujt e 
tjerë, pasi ka përcaktuar elementin kyç të ligjërimit, përkthyesi 
nëpërmjet transpozimeve përcjell barasvlershmërinë semantike 
të stilemave që shprehin idenë e „përunjësisë hipokrite“ të Hipit, 
por nuk arrin të ruajë në përkthim funksionalitetin e tekstit. Në 
këtë kontekst, duhet të theksojmë se gjatë analizave të përkthimit 
vihet në dukje mënyra se si përkthyesi në procesin e përkthimit 
ka mundur të krijojë dhe të përcjellë në gjuhën e përkthimit tekste 
të barasvlershme nga pikëpamja funksionale, duke ndërthurur 
besnikërinë ndaj origjinalit me aspektin e funksionalitetit të 
tekstit të përkthyer. Gjithashtu duhet të përmendim faktin 
se krijimi i efektit të barasvlershëm tek lexuesit e përkthimit, 
barasvlershmëria në përkthim kurrë nuk duhet të barazohet me 
përpjekjet për të realizuar riprodhimin dhe rikrijimin e tekstit të 
njëjtë,12 gjë që është e pamundur, madje edhe brenda së njëjtës 
gjuhë. 

 4.0. Gjatë analizave stilistike të tekstit, gjatë analizës së 
procesit të përkthimit në këndvështrimin stilistik të ligjërimit, 
si dhe në kritikën e përkthimit, vend të rëndësishëm zënë edhe 

12   Bassnett-McGuire S.: “Translation Studies” Routledge, London & 
New York, p. 29, 1992. 
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format e adresimit ndërmjet personazheve, në varësi të situatës 
ligjërimore dhe shoqërore, të gjendjes shpirtërore dhe emocionale, 
të pozitës shoqërore dhe financiare, të moshës, të shkallës së 
arsimimit, të shkallës së njohjes së personazheve ndërmjet tyre, 
shkallës së afërsisë apo largësisë formale, etj. Marrëdhëniet e 
vendosura, marrëdhëniet që priten ose synohen të vendosen, 
pasqyrohen ose paralajmërohen nëpërmjet treguesve gjuhësorë 
të përzgjedhur me kujdes në tërësinë e mjeteve gjuhësore që 
zotëron autori, në kuadrin e përngjashmimit dhe individualizimit 
gjuhësor të personazheve. Gjithashtu, personazhet në rrjedhën 
ligjërimore në roman ndryshojnë formën e adresimit, në raport 
me shkallën e marrëdhënieve të reja ndërmjet tyre, në përshtatje 
me kushtet e ndryshuara të ligjërimit, në mënyrë që të theksojnë 
marrëdhëniet e reja të afërsisë apo largësisë shoqërore. 

 4.1. Në kuadrin e marrëdhënieve që vendos një 
personazh tepër kompleks dhe shumëplanësh si Uriah Hipi, 
interes paraqesin edhe format e adresimit ndaj personazheve të 
tjerë, në varësi të situatës ligjërimore dhe shoqërore, të gjendjes 
shpirtërore dhe emocionale, të pozitës shoqërore dhe financiare, 
të moshës, të shkallës së arsimimit, të shkallës së njohjes me njëri-
tjetrin, shkallës së afërsisë apo largësisë (informality -formality), 
etj. Në marrëdhëniet e tij me David Koperfildin, Uriah Hipi, 
pavarësisht se Koperfildi është më i vogël në moshë, tregohet 
tepër i kujdesshëm në lidhje me shprehjen e servilizmit dhe 
përulësisë së tij hipokrite. Në hapësirën e vetëm 3 faqeve, gjatë 
bisedës së tyre, Uriah Hipi i drejtohet Koperfildit me fjalët 
„Master Copperfield“ të përsëritur 22 herë. Këtë formë adresimi, 
edhe në rastet kur mund të shmangej, ai ngulmon ta përdorë 
deri në bezdisje dhe neveri, ndonëse Davidi i drejtohet thjesht 
„Uriah“ ose e shmang përdorimin e formës së adresimit. Veten 
e quan „a very umble person“, të alternuar me formën sipërore 
„the umblest person“, atribut të cilin e përdor edhe kur u referohet 
prindërve dhe profesioneve të tyre. Për këtë arsye, ai thotë „... we 
have much to be thankful for“, thënie të cilën e përsërit disa herë 
qëllimisht për të theksuar dhe vënë në dukje përulësinë e tij dhe 
faktin se është i ndërgjegjshëm për pozitën e tij shoqërore, si dhe 
vendin që duhet të zërë në hierarkinë shoqërore. Madje, për të 
intensifikuar shkallën e ndërgjegjësimit, në shembullin e cituar 
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ndeshemi me rend të përkundërt, përkatësisht „How much have 
I to be thankful for... !, e cila përsëritet dy herë radhazi në një 
fragment të dialogut: 

       

 „You are working late to-night, 
Uriah,“ says I. 

        „Yes, Master Copperfield“, 
says Uriah.... 

        „I suppose you are quite a 
great lawyer?“ I said... 

        „Me, Master Copperfield?“ 
said Uriah. „Oh, no! i’m a very 
umble person.“... 

         „I am well aware that I 
am the umblest person going,“ 
said Uriah Heep, modestly; „let 
the other be where he may. My 
mother is likewise a very umble 
person. We live in anumble abode, 
Master Copperfield, but have 
much to be thankful for. 

       ... „He is a partaker of glory 
at present, Master Copperfield,“ 
said Uriah Heep. „But we have 
much to be thankful for. How 
much have I to be thankful for in 
living with with Mr. Wickfield!“ 
(DC, Ch. 16, p. 273-274) 

 

    - Sonte po punoni shumë, 
Uriah, - i thashë. 

     - Po, master Kopperfild, ma 
priti Uriah.... 

 - Besoj se jeni një jurist i 
madh - i thashë... 

     - Unë, master Kopperfield?“ 
said Uriah. „Oh, jo! Unë jam një 
njeri shumë i vogël, një hiç...“

      - Unë e kuptoj fare mirë se 
jam njeri shumë i vogël dhe pa 
rëndësi në krahasim me të tjerët, 
tha Uriah Hipi me një ton shumë 
të thjeshtë. - Edhe nëna ime është 
një grua shumë e përulur. Banojmë 
në një shtëpi të vogël, të varfër, 
master Kopperfild, po gjene 
shyqyr të themi. 

       -... Tani është në parajsë 
master Kopperfild, u përgjegj 
Uriah Heep. - Po gjene shyqyr 
të themi. Sa mirënjohës duhet të 
jem unë që punoj këtu te mister 
Uikfildi!“ (DK, Vol. 1, K. 16, f. 
249-250) 

 Në përputhje me mënyrën e strukturimit të dialogut 
në gjuhën e origjinalit, mënyrën e adresimit, marrëdhëniet 
e vendosura, ose të nënkuptuara, në përputhje me tiparet 
ligjërimore të bashkëbiseduesve, përkthyesi përcjell në 
gjuhën shqipe qëndrimin e përvuajtur dhe hipokrit të Uriah 
Hipit. Duke identifikuar paraprakisht stilemat e përdorura 
edhe në rastet e mëparshme, në thelb të të cilave janë 
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atributet “umble“ dhe „thankful“, përkthyesi skalit stilema 
të tilla si „njeri shumë i vogël, një hiç“, „njeri shumë i vogël dhe 
pa rëndësi“, „grua shumë e përulur“, „shtëpi e vogël, e varfër“, 
„gjene shyqyr të themi“, të cilat shfrytëzohen sistematikisht 
në përkthim. Trajtat e ligjërimit nën-standard përkthyesi 
i shfrytëzon edhe për të përkthyer „have much to be 
thankful for“, të përsëritur dy herë. Nëpërmjet zbatimit të 
përftesës përkthimore të natyrshmërisë, në gjuhën shqipe, 
përkthyesi bën të mundur përfshirjen në ligjërimin e Hipit 
të trajtën dialektore „gjene shyqyr të themi“, duke e bërë 
ligjërimin më të gjallë dhe të larmishëm, rrjedhimisht duke 
e zhvendosur regjistrin në drejtim të formave bisedore. 

 4.2. Në kuadrin e marrëdhënieve Uriah - David, 
në kushtet kur Koperfildi përdor formulën e mirësjelljes 
formale „titull + mbiemër“, në mënyrë që të ruhet distanca, 
si dhe për të nënkuptuar qëndrimin ndaj Uriah Hipit, bien 
në sy dhe ndjehen me lehtësi kërkesat këmbëngulëse nga 
ana e tij, në lidhje me ndryshimin e formës së adresimit, 
„But I wish you’d call me Uriah, if you please“, „It’s like 
old times, it’s like the blowing of old breezes or the ringing of 
old bellses“, duke i kujtuar se dikur e thërriste thjesht Hip. 
Ndonëse ai vetë vazhdon t‘i drejtohet qëllimisht Koperfildit 
në mënyrë të përsëritur, herë „Master Copperfield“, herë 
„Mister Copperfield“, krijon një kuazi dikotomi gjuhësore 
interesante, duke u justifikuar menjëherë me një përgjigje 
të paramenduar „but the other comes so natural“. Në këtë 
mënyrë i krijon mundësinë vetes të kërkojë ndjesë, „I beg 
your pardon“, në këtë rast, dhe „I should say“, „I mean“, 
etj, rrjedhimisht tërheq enkas vëmendjen ndaj kësaj fyerje 
nëpërmjet përsëritjeve periodike, që është edhe tipari 
dallues i ligjërimit të Uriah Hipit. Pikërisht përdorimi 
i qëllimshëm dhe i vazhdueshëm i formës së gabuar të 
adresimit, apo titullit në marrëdhënie me një person, të 
cilin bashkëbiseduesi e njeh mjaft mirë, përbën njërën 
prej fyerjeve të përdorura nga personazhet antipatikë të 
Dikensit: 
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      ... I asked his if he would come 
home to my rooms, and have 
some coffee. 

     „Oh, really, Master Copperfield, 
he rejoined, I beg your pardon, 
Mister Copperfield, but the other 
comes so natural, -... (DC, Ch. 25, 
p. 432) 

    ... „Oh, really, Master Coperfield, 
I mean Mister Copperfield“, said 
Uriah, „to see you waiting upon 
me is what I never could have 
expected!...“ (DC, Ch. 25, p. 432) 

   ... You have heard something, 
I des-say, of a change in my 
expectations, Master Copperfield, 
- I (Kursivi është i autorit Ç. D.) 
should say Mister Copperfield? 
(DC, Ch. 25, p. 433) 

    ... e pyeta a dëshironte të vinte 
në apartamentin tim, që të pinim 
kafe bashkë. 

    - Oh, vërtet master Kopperfild, 
- m‘u përgjegj, - unë ju kërkoj 
ndjesë, mister Kopperfild, fjalën 
„master“ e kam në majë të gjuhës 
kur bisedoj me ju, -... (DK, Vol. 1, 
K. 25, f. 393-394) 

   - Oh, me të vërtetë master 
Koperfild, dua të them mister 
Kopperfild, tha Uriah, - as më 
kishte shkuar ndër mënd se 
mund të më bënit një nder të 
tillë!...

    ... Ndofta mund të keni dëgjuar 
për një ndryshim që ka ndodhur 
në fatin tim, master Kopperfild, 
duhet të them mister Kopperfild? 
(DK, Vol. 1, K. 25, f. 394) 

 Format e adresimit të përdorura qëllimisht nga Uriah 
Hipi, në formën e tyre dikotomike, përkatësisht Master - Mister 
Koperfild, të cilat të shfrytëzuara qëllimisht në mënyrë të 
përsëritur i krijojnë mundësinë, duke kërkuar ndjesë (e cila në 
përkthim është përcjellë me formën e plotë të ligjërimit bisedor) 
të tërhiqte vëmendjen ndaj kësaj fyerje, mund të bëheshin më 
të qarta në situatat përkatëse ligjërimore. Në mënyrë që lexuesit 
të mund të shijonin më me detaje karakterin kompleks të Hipit, 
përkthyesi me një shënim në fund të faqes shpjegon se në gjuhën 
angleze fjala Master, ndërmjet kuptimeve të tjera, shfrytëzohet në 
funksionin e vet të përdorimit si titull adresimi, e shoqëruar nga 
emri ose mbiemri i një djaloshi, i cili nuk ka plotësuar moshën 
e nevojshme për t‘u quajtur Mister, ndërsa Mister, si formë 
adresimi përdoret e shoqëruar nga (emri plus) mbiemri i një 
burri. Përkthimi i njësisë përkthimore „but the other comes so 
natural“ përbën një mënyrë të përsosur të ligjërimit të aktualizuar, 
të cilin përkthyesi e realizon nëpërmjet përftesës përkthimore 
të barasvlershmërisë, lexuesit shqiptarë, kur Hipi thotë... fjalën 
„master“ e kam në majë të gjuhës kur bisedoj me ju... Duke i 
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sqaruar në lidhje me konvencionalizmin gjuhësor të anglishtes 
përsa i përket formës së adresimit, lexuesit ndërgjegjësohen në 
lidhje me situatat ligjërimore në të cilat veprojnë personazhet, si 
dhe mundësohet deshifrimi i informacionit plotësues që ofron 
lënda gjuhësore. Gjithashtu, në rastin e përdorimit të përftesave 
të tilla si germat kursive, duke theksuar përemrin vetor, veta 
e parë „I“, përkthyesi shfrytëzon, në përputhje me natyrën e 
gjuhës shqipe mjetet leksikore dhe gramatikore në dispozicion, 
përkatësisht të njëjtën përftesë, të kombinuar me elementë 
leksikorë e gramatikorë. Në këtë mënyrë, në tërësinë e veprës 
dhe veprimit letrar, lexuesit mund të shijojnë më mirë aspekte 
të shumta të karakterizimit ligjërimor të personazheve dhe 
përdorimit të formave të adresimit. 
 Madje në disa raste hutimi dhe entuziazmi Uriah Hipi e 
ka të vështirë të gjejë formën e adresimit, rrjedhimisht belbëzon 
të dy format, kuazi dikotomike, Master - Mister Copperfield, 
ose, për të treguar më tepër afërsi shoqërore, i ngazëllyer, për një 
moment spontanisht, fillon e shqipton formulën e mirënjohur 
„Dear...“, që ndoshta do të shoqërohej me emrin e Koperfildit, 
por menjëherë përmendet, dhe vazhdon me formulën tjetër që 
„e kishte në majë të gjuhës“. 

 4.3. Gradualisht, në përputhje me strategjinë e përulësisë 
dhe skenarin e tij, Uriah Hipi fiton terren dhe na paraqitet një 
Uriah Hip i shndërruar tërësisht, triumfues, këmbëngulës, 
imponues dhe arrogant. Gjuha e tij, hera-herës e karakterizuar 
nga prania e elementëve jonormativë, krahas elementëve të 
ligjërimit libror, në këtë rast, për shkak të mungesës së qetësisë 
shpirtërore, padurimit të brendshëm, urrejtjes së vetëpërmbajtur, 
„with malignant triumph“, „a grudging disposition“, ndryshimit të 
formës së adresimit ndaj Koperfildit, krahas tipareve jostandard, 
të shkëputura, në rastet e mëparshme, shpaloset me gamë më të 
gjerë të tipareve nën-standard të theksuara, tregues i sociolektit 
të tij, gjendjes së tij shoqërore, turbullimit të tij shpirtëror, 
padurimit për të shpallur haptazi triumfin e tij dashakeqës dhe 
hakmarrës. Shprehje gjuhësore e sociolektit të tij janë trajta të 
tilla nën-standard si rënia e bashkëtingëllores „h“ në pozicion 
nistor, p. sh. „ed“, mospërputhja ndërmjet përemrit vetor dhe 
formës përkatëse të foljes, p. sh. we was both, përdorimi i trajtës 
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ain‘t, përdorimi i konstruktit me emër prejfoljorë + a, p. sh. I‘m 
not a-going to, përdorimi i formës mohore të dyfishtë, për të 
intensifikuar dhe përforcuar veprimin theksues, p. sh. „nor you 
neither, përdorimi i formës nën-standarde hows‘ever. Në përputhje 
me mënyrën e sjelljes së Hipit ndryshon edhe forma e adresimit, 
duke iu drejtuar Koperfildit, pa ngurruar, „Master Copperfield“ 
dhe më pas thjesht „Copperfield“: 

    

 „... Now, I (Uriah), ain‘t one of your 
lady‘s men, Master Copperfield; but 
I‘ve eyes in my ed... -and we look 
out of ‚em“.

     „Now. I‘m not a-going to let 
myself be run down, Copperfield,“ 
he continued... with malignant 
triumph, „and I shall do what I can 
to put a stop to this friendship... 
I have got rather a grudging 
disposition... I ain‘t a-going... to run 
the risk of..., (DC, Ch. 42, p. 691) 

 

       „I dare say I didn‘t make myself 
very clear“, he went on, „nor you 
neither. Naturally we was both of 
us inclined to give such a subject 
wide berth. Hows‘ever, at last...“ 
(DC, Ch. 42, p. 697) 

     ... Unë s‘jam vërtet një burrë 
që u pëlqen grave master 
Kopperfild, por kam sy në ballë 
dhe, prej një kohe të gjatë kam 
vënë re diçka. 

     - Unë nuk dua të dal i 
mundur në këtë mes Kopperfild, 
- vazhdoi ai me një gëzim plot 
ligësi,... - dhe do të bëj çmos për 
t‘i dhënë fund kësaj miqësie.... 
Duhet t‘ju them se jam njeri 
shumë ziliqar... unë nuk e 
rrezikoj veten... (DK, Vol. 2, K. 
42, f. 216) 

     - Ndofta mund të flas mjaft 
qartë, - vazhdoi ai, por as ju 
jo. Natyrisht as njëri dhe as 
tjetri nuk kishte qejf t‘i afrohej 
shumë kësaj teme. Megjithatë 
më në fund... (DK, Vol. 2, K. 42, 
f. 225) 

 Kontrasti stilistik i shfrytëzuar gjatë kalimit nga tërësia 
sociolektore e karakterizuar nga ligjërimi i përmbajtur dhe 
përdorimi i elementëve gjuhësorë të mirësjelljes formale, 
ligjërimi i panatyrshëm, i stisur, i ndërthurur me tregues e 
shënjues të ligjërimit nën-standard, pjesë e dialektit social të 
Uriah Hipit, në ligjërimin nën-standard, spontan e të natyrshëm 
strukturohet nëpërmjet përdorimit dhe shfrytëzimit të gamës së 
gjerë të elementëve dhe trajtave nën-standard, ose të ligjërimit 
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bisedor. Krahas tyre, ligjërimi emocional i Uriah Hipit theksohet 
duke zhvendosur rendin e fjalisë, në përputhje me natyrën e 
shqipes, e cila e mundëson një rend të tillë fleksibël. Në lidhje 
me transpozimet e shumta duhet të theksojmë mjeshtërinë 
dhe fleksibilitetin e përkthyesit gjatë operimit me strukturat 
e gjuhës angleze. Duke shfrytëzuar mundësitë e analizës 
komponenciale, të ndërthurur me sinoniminë kontekstuale, si 
dhe të transpozimeve, duke ia përshtatur përkthimin natyrës së 
shqipes, përkthyesi e ndien se “with malignant triumph“ mund 
të përkthehet „me një gëzim plot ligësi“, ndërsa „I have got rather a 
grudging disposition“, duke kaluar nga struktura „folje + mbiemër 
+ emër“ në strukturën „folje këpujore + mbiemër“ përkthehet 
„jam njeri shumë ziliqar“.

5.0. Në këtë artikull, duke trajtuar marrëdhëniet që 
vendos personazhi me ligjërimin, duke u bazuar në analizën 
e karakterizimit gjuhësor dhe jashtëgjuhësor të ligjërimit të 
personazheve, si dhe „metamorfozën“ e formës së adresimit, 
analizuam mënyrën se si Çarls Dikens shfrytëzon elementët 
gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë për të realizuar portretizimin dhe 
karakterizimin e veçantë të një personazhi tipik si Uriah Hipi, 
mishërim i hipokrizisë dhe servilizmit ekstrem. Krahas tyre dhe 
në funksion të praktikës së përkthimit analizuam edhe përftesat 
përkthimore, të mishëruara në parimet dhe metodat e zbatuara 
nga përkthyesit, duke pasur si etalon barasvlershmërinë 
funksionale të përkthimit, kryesisht duke trajtuar përfundimet 
që dalin gjatë analizës stilistike të tekstit, përkatësisht 
analizës së tipareve idiolektike të ligjërimit dhe përcjelljes 
së barasvlershmërisë funksionale të tipareve idiolektike në 
procesin e përkthimit të letërsisë artistike nga gjuha angleze 
në gjuhën shqipe, si dhe vlerësimit të procesit dhe produktit 
të përkthimit në kuadrin e Studimeve Përkthimore, disiplinë 
në të cilën ndërthuren probleme të analizës së tekstit, procesit 
të përkthimit dhe vlerësimit të përkthimeve. Duke u bazuar në 
metodat e ndryshme të përkthimit dhe kritikës së përkthimit, u 
ndalëm në parimin e krijimit të efekteve të barasvlershme, ose të 
ngjashme me origjinalin, në mënyrën se si përkthyesi strukturon 
në gjuhën e përkthimit një tekst në të cilin ndërthuren saktësia 
semantike me funksionalitetin pragmatik të kontekstit të ri 
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gjuhësor dhe kulturor, në përshtatje me kushtet e komunikimit 
dhe situatën ligjërimore, duke u përqendruar kryesisht në 
romanin „David Koperfild“ shkruar nga Çarls Dikens, autor 
klasik anglez i periudhës viktoriane, duke analizuar natyrën e 
ligjërimit në roman, veçanërisht dialogun, rolin e tij si një ndër 
elementët e romanit, marrëdhëniet e tij me elementët e tjerë, si 
dhe me ligjërimin real, të jetës së përditshme, duke u përqendruar 
në mënyrën e përcjelljes së dialogut, përftesave stilistike, si 
dhe përbërësit e tjerë të veprës në gjuhën shqipe. Gjithashtu 
theksuam se procesi i përkthimit, duke u trajtuar në kuadrin e 
teorisë dhe praktikës së përkthimit, nuk parakupton paraqitjen 
dhe imponimin e një mënyre të vetme përkthimi, por sugjerimin 
e alternativave të shumëllojshme. Në lidhje me procesin e 
përkthimit të letërsisë artistike, përkatësisht përkthimin e 
prozës, analizuam fazat e përkthimit, duke iu referuar edhe 
klasifikimeve të mëparshme. Duke e përqendruar vëmendjen 
në lidhjen që vendosin studimet përkthimore ndërmjet teorisë 
dhe praktikës përkthimore, në procesin e kritikës përkthimore 
theksuam parimin „si mund të përkthehet dhe jo si duhet të 
përkthehej vepra letrare“, duke mos e vlerësuar përkthyesin në 
përputhje me parimet dhe metodat përkthimore, dhe aspekte të 
veçanta, të cilat, në kohën kur janë kryer përkthimet, nuk ishin të 
pranishme, ose as që mund të konceptoheshin. 
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