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Poetja Elida Buçpapaj polemizon me
shkrimtaren Elvira Donez

Si e ndihmoi Shqiperia lëvizjen guerile
greke.

Në mbrojtje të Berluskonit

Pasojat tek çamët edhe
Çameria

“Donez e gjykon pa të drejtë kryeministrin e Italisë
për batutën e tij”

Dossier nga Dr. Ilir Kelmendi

faqe 9

faqe 19

E D I T O R I A L Silvana Braçe rrefen jetën mes Italisë dhe Shqipërisë si dhe kujtimet nga TVSH
Pavarësia
e Kosovës
Nga Skënder Buçpapaj
Është Epika e Zgripeve të Fatit. Dhe ky
do të ishte titulli i saj, nëse nuk do të
isha rob i dyvargëshit aq mahnitës në
mbyllje të epikës.
Është Epika e Filo ozisë së Zgripeve
të Fatit. Është një epikat që e mbaj më
shumë për emër në gjithë letërsinë shf
qipe. - mbush plot I11 vjet në pranverë.
E kremton ditëlindjen bashkë me 0osf
ovën në dyjvetorin e pavarësisë, dasf
more e kësaj kremteje, e ztuar e vetvetes.
Kikëtakohen përgjatë shekullit të jetës
së saj tre burra dhe e ndërthurin këshf
tu zatin e saj të deritanishëm. Pilë Hosi
e shkruante më I MI 1, me titullin 90 osof
va në luztë“ dhe e përzshinte në librin

Si më ndiqnin në
burgun e Burrelit
faqe 8

Prezantuesja e famshme flet ekskluzivisht për “Nacional”

Në

BRENDËSI

Nobelistja Nadine Gordimer
Studim nga Endrit Shtylla
faqe
15

Letërsia e Petro Markos

Vijon në faqen 23

Esse nga Dr. Agim Vinca
faqe
6

Si e rrëzuam
shtatoren e diktatorit

Si SH.B.A shpëtoi Rusinë
Esse nga George Seldes

Nga Saimir Maloku
0 anë kaluar I Mvjet kur populli demokrat
i ”iranës më T1 shkurt I MMI rrë oi monuf
mentin e diktatorit komunist më të egër
në Europë. 2rë imi i këtij monumenti për
mua si një protoganist i asaj dite ishte
momenti më kulmor i shekullit të kaluar
për popullin shqiptar. 0 jo ditë shënoi
ndarjen e dy sistemeve në vendin tonë,
përmbysjen e simboleve të diktaturës
komuniste dhe vendosjen e demokraRisë
edhe të zesë në chqipëri.
Syteti 9ctudenti“ nga Q dhjetori I MM1 deri
në shkurt I MMI , me plot të drejte mund të
quhet si vendi dhe emra e protestave
dhe mitingjeve të shumta ku studentet të
kryesuar nga 8 em P ajdari dhe të
perkrahur dhe mbeshtetur nga populli i
” iranes parashtronin kerkesat e tyre

Vijon në faqen 14

faqe
10

Lumi Lotonë
Pemë nga Adem Istrefi
faqe
5

faqe
3

Ambasadori Whithers
dhe opera e Tiranës
Intervisë me maestron Zhani Ciko

Proza e Richard Powers

Restaurimi i kullës së Sahatit

Studim nga Gjekë Marinaj

2101 vargje poezie nga Bedri Myftari, poezi nga: Avni Mulaj,Nazim
Hikmet,Friedrich Nietzsche,Jorge Borges,Dmitrij Aleksandrovic
Prigov,Bertolt Brecht,Primo Levi, kritikë nga: Rexhep Polisi, Demir
Gjergji, Selim Krasniqi, Martin Mato, Naim Kelmendi, Ivan Bonin.

faqe
18

Trofetë ndërkombëtare të
piktorit Agim Sulaj
Esse nga Laureta Petoshati

faqe
4

Nata e trokitjeve në xhama
Nga Dhimitër Anagnosti, Artist i Popullit
faqe
4

faqe
11

Botohet antologjia e poezisë
shqipe në Londër
Nga Fatmir Tërziu
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“Jehona e Kujtesë”si një pikë reference në letërsinë artistike

HOMO SAPIENS I RICHARD POWERS IT
“Thjeshtë, Powers është një shembull i gjeniut autentik dhe “Jehona e Kujtesës”, një vepër monumentale në shërbim të humanizmit bashkëkohor.”
Nga Gjekë Marinaj

c i mjeshtër i gjuhës metazorike dhe simboli mit
të unizikuar letrar, i përgjegjshëm dhe i
vetëdijshëm për rolin që ka, KoBers ka gjuar
interes te leLuesi edhe për adresimin e Oështjeve
të shkenRës mjekësore dhe atyre soRiale, si probf
leme të njësuara, një trup i vetëm, pro dhe kunf
dra njeriut. -detë e tij janë kthyer në shtytës të
pa ëshëm për vënien në lëvi je të elitës së seRilës
zushë që të demonstrojnë qëllimet e tyre në këtë
botë, të Rilat nga vetë implementimi gjojnë një
debat kulturor që shpalos një evoluRion unik të
natyrës njerë ore në të mirë të ekuilibrit ndjenjëf
mendje në letërsi. Dhe për aktivitetin e tij, ai është
shpërblyer me mirënjohje pothuajse më shumë
se kushdo tjetër në letërsinë e sotme amerikane.
c idomos kur kemi parasysh se Jehona e
Kujtesës është libri i nëntë i 2 iRhard KoBers. 8 i
e ka zilluar karrierën e tij në vitin I MQ« kur pati
botuar romanin e parë 9” re zermerë në rrugën e
tyre për tek një vallë im“. S ë në zillimet e punës,
nderimet dhe Omimet letrare nuk e kanë ndalur
hovin drejt tijVKoBers ka qenë kandidat tre herë
për 93 mimin e 2 rethit të 0 ritikëve 0 ombëtar të
wibrit“ ÇAational ’ ook YritiR4s YirRle 8 Bard(. 8 i
ka zituar të dyja 3 mimet e x jeniut Çx enius( që
jepen në 8 merikëVH aR8 rthur FelloBship dhe
x uggenheim, si edhe 93 mimin wetrar wannan“
Çwannan witerary 8 Bard(. Është gjedhur, gjithf
ashtu, në 8 kademinë e 8 rteve dhe të c hkenRës
8 merikane Ç8 meriRan 8 Rademy oz 8 rts and
cRienRes(. 8 i ka zituar 3 mimin 9Yorrington“ për
përsosmëri në letërsi, si dhe 3 mimin letrar Dos
Kassos. wibri Jehona e Kujtesës, përveOqë mori
Omimin 0 ombëtar, ishte edhe zinalist për 3 mimf
in Kulit er.

H egjithatë ajka e burif
meve të zamës së zituf
ar prej tij si shkrimtar,
qëndron larg Odo
egoi mi prozesional.
Aë bërthamë, ajo ëshf
të dhe mbetet thjeshf
të një shpërblim i përf
pjekjeve të sinqerta
për të përdorur
analogji dhe shprehje
sa artistike aq edhe
shkenRore
në
kërkimin e tij letrar për
të gjetur të tjera
domethënie në univf
ers. Duke ztuar shpirf
tin dhe duke kultivuar
intelektin që otëron,
ai vë në lëvi je të
gjithë talentin dhe
njohuritë që ka për të
arritur diskursin më
ezikas në kohën dhe
problemet që trajton
në Jehona e Kujtesës.
8 sgjë nuk ka ardhur
lehtë për KoBers. 8 tij
i janë dashur më se
katër vjet për ta shkf
ruar ketë libër, derisa
radari kulturor i tij ëshf
të kthyer veOanërisht
nga shkenRa.
8 shtu si për » iktor
P ugoin që zjala Fatalitet në muret e 0 atf
edrales së Karisit u bë shkak që shkroi 0 atef
dralen e Karisit, edhe për 2 iRhard KoBers një
rastësi u bë shkak për të shkruar këtë vepër.
0 rejt rastësisht ai gjendet pranë gjysmë milioni
lejlekësh në zluturim që eRnin paralel me makf
inën e tij në një nga autostradat e shtetit Aef
braska. - mahnitur nga bukuria dhe Oudia
njëherësh, KoBers vendosi ta dedikojë vëmendf
jen dhe kohën e tij në dy drejtime, të reja për të,
që Ouan në reali imin e këtij romani. Aga origjina
e kësaj rastësie buroi dhe nisma e tij të merrej me
studimin e lejlekëve si edhe të një sëmundje të
rrallë të trurit, e quajtur c indroma e 0 epgrasit.
’ ashkimi i njohurive të reja, si re ultat i këtyre
studimeve në bashkëveprim me kulturën e
përgjithshme të tij si prozesor dhe si romanRier,
e shpjegon kompleksiteti i rrallë ideor i romanit
në lidhje me rëndësinë e një momenti në kohë
dhe e një individi në shoqëri. Aë të njëjtën kohë,
autori rezlekton shqetësimin që ndanë me njerif
un amerikan të kohës, kundrejt humbjes së
rëndësisë së dizerenRimit njerë or nga natyra e
simboleve tradiRionale e shoqërore, nga konf
sekuenRat që ballazaqon dhe ambiguiteti i rre f
ikut që paraqet ky dizerenRim. 0 y konRept analf
itik, që përbën një pjesë të mirë të drejtimit të
romanit, e Oon leLuesin edhe tek një linjë tjetër
interpretimi. Është zjala për përkuzi imin e rastëf
sisë, si një ritëm eklipsues zunksionimi në jetë, e
Rila eRën paralel me dyshimin e njeriut tek vetja,
brenda kontekstit të situatës speRizike që i krijof
het. Kër zat të mirë Dollani ka mundur ta përkthef
jë me korrektësi këtë thellësi zilo ozike të
sozistikuar. » ështirësitë duhet të kenë qenë edhe
më të mëdha, kur mendojmë se të dyja, sasia e

domosdoshme e inzormaRionit për të organi uar
dhe përkuzi uar seRilën temë, si dhe saktësia linf
guistike e vënë në shërbim të strategjisë autorif
ale për t4i avanRuar ato, janë tërësisht të zshehta
në Odo paragraz, madje nga ana teknike edhe të
ndryshueshme. c iOmund të merret me mend,
njohja e anglishtes dhe e shqipes nuk të garanf
ton kurrë një përkthim si ky që kemi në dorë. 0 y
përkthim është produkt i njohjes së padiskuf
tueshme të parës dhe të dytës, por përveOtyre,
ajo që e bën librin Jehona e Kujtesës të jehojë
kaq natyrshëm në shqip, në kuptimin me elef
gant të zjalës, është njohuria e gjuhës së artit të
përkthimit, pa të Rilën përkthyesit do të ishin
vetëm njerë që zlasin më shumë se një gjuhë,
por jo përkthyes.
Aatyrisht Jehona e Kujtesës nuk do të meritonf
te asgjë më pak. 8 q më tepër kur drejtimi inf
teligjent i romanit nga KoBers, pa u munduar
zare për ta justizikuar vlerësimin që gë on si një
nga shkrimtarët më të sozistikuar dhe më me inf
zluenRë nga të gjithë romanRierët amerikanë të
kohës, ka mundur ta bëjnë veprën të depërf
tueshme pa u detyruar të bëjnë kompromis me
intelektin autorial. Krej letërsisë së tij tashmë nuk
pritet vetëm argëtim por edhe mësim. ” ë mëf
sosh duhet të studiosh. - ndërgjegjshëm për këtë
dhe për njohuritë që kërkonte harmoni imi i të
dy temave kryesore të romanit, ekologjia dhe
neuropsikologjia, KoBers kërkoi ndihmë nga
ekspertët e këtyre dy zushave, duke studiuar
për katër vjet me serio itetin me të madh, dhe
duke ndjekur rregullisht seminaret e diskutimeve
kërkuese në -nstitutin për c hkenRat dhe
” eknologjitë e 8 vanRuara në ’ eRkman. Dhe
mundimi nuk i ka shkuar kot. 8 ktin e tij e kanë
vlerësuar jo vetëm leLuesit, por edhe ekspertët
e letërsisë si 2 . ’ aird c human. 8 i mendon se
shënjestra e romaneve të KoBers 9është që të
edukojnë, ta tendosin mendjen. 8 utori bra
edukimin e shkëlqyer të tij në Odo zaqe, por në
proRes edhe ai është duke e va hduar edukimin
e tij. weLuesit që e shoqërojnë atë në shtegtimin
që ka vendosur të marrë, u kërkohet t4i përveshën
punës, aq zort sa O4punon ai vetë. Aëse ata e
ndjekin atë, kanë gjasa të mira që do të shpërf
blehen aq shumë sa O4shpërblehet ai vetë nga
bulimet intelektuale e kënaqësitë e përgë imit
që ai va hdimisht përjeton“.
Adonëse aztësia për të njësuar detajet reale,
mprehtësinë e observimeve, si dhe imagjinatën
vi ionare nga kapitulli në kapitull si një trajekf
tore shtesë që buron nga talenti i tij, shumiRa e
kritikëve do të binin dakord se këto zorRa artisf
tike në pro ën e KoBers janë më tepër se gjithOf
ka tjetër re ultat i një ek ekutimi mjeshtëror. 8 i
mendon për Odo zjalë e për Odo rresht që shkruf
an se si do i shërbejnë strukturës së përgjithsf
hme të romanit. )a një ilustrim konkret nga gjerëf
sia e konReptimit letrar që otëron. wibri ndahet
në pesë kapituj. 3 do kapitull mban si titull një
nga vargjet e një letre që gjendet në trupin e
persona hit kryesor, H arkut, qysh në zaqet e
para të librit ku ai bën një aksident me makine
dhe gjendet pa ndjenjaV„ në jam 0 urrkushi !
por c onte në 2 rugën »eriore ! Zoti më drejtoi
tek ty ! që ” i të jetosh ! dhe të sjellësh dikë
tjetër. 0 ëtë metodë pro e e ka vëne re edhe kritif
ka, e Rila mendon se 9misteret e përshkrimeve
dhe dijes, të normalitetit, të moszunksionimit, të
realitetit dhe të ëndrrësftë gjitha janë jehona të
mëdhafshtyse të misterit në lidhje me negf

Në foto: Gjekë Marinaj

li henRën e marrëdhënieve të njerë ve me pjesën
tjetër të natyrës dhe të vetvetes“ Ç' ashington
Kost(.
” hënë ndryshe, KoBers ka krijuar skena dhe sitf
uata që janë dhe mbeten të gjalla në imagjinatën
e leLuesit. H jeshtëria e vërtetë prej tregimtari
është se persona hi i tij kryesor nuk paraqitet
homofziktiv por homofsapiens. 8 i e ruan leLf
uesin për të mos rënë në turbinën e të rëndomtës
artistike dhe qëndron gjithnjë në ndjekje të së
jashtë akonshmes. Adaj Jehona e Kujtesës ka
më gjasa të gjendet në duart e prozesorëve të
letërsisë nëpër universitete se sa në duart e
udhëtarëve të thjeshtë nëpër trena e autobusë.
c epse, siORituam më lart, ky është një roman për
ta tendosur mendjen, jo për ta vënë në gjumë
atë. 0 y është një nga romanet e rrallë që ka si
shtyllë kurri ore një persona h si H ark c hluter.
8 i nuk është i rrazshët apo njëfdimenRional, por
i ndërtuar nga të gjitha pikëpamjet me mjeshtri, i
besueshëm për ta tërheqë leLuesin në situata
jetësore të paimagjinueshme. 8 i ka tri përmasa
të plota që zunksionojnë në mënyrë krejt natyrale
duke zilluar me ato zi iologjike, soRiologjike dhe
psikologjike. KoBers i jep atij një biograzi ziktive
jashtë akonisht interesante, duke e krijuar si një
persona h të pasur, që në rastin tonë është kof
mpensuar nga pasuria e shqipes për atë bjerrje
artistike që mund të kishte pësuar gjatë përkf
thimit. 3 ka do të thotë se i gjithë libri nuk ka
humbur pothuajse asgjë gjatë këtij proResi.
Aë mbyllje do shtoja se aztësia e KoBers për ta
parë në një hapësirë të gjerë aplikimin e mundëf
sive autoriale në strukturën e romanit, është një
Rilësi sa letrarofartistike aq edhe akademikofshf
kenRore, që së bashku në këtë libër përzaqësojnë
gjedhjen më të menOur nga alternativat e shumf
ta që ka pasë ai autor. H egjithëse, po t4i rezerof
hemi edhe një herë prozesorit 2 . ’ aird c human,
9letërsia e KoBers është më pak e kapshme se
romanet e )ohn cteinbeRk, Ernest P emingBay,
caul ’ elloB, madje edhe ' illiam Faulkner, P enf
ry )ames, e P erman H elville*intelekti i tij qënf
dron përbri intelektit madje edhe të shkrimtarëve
më të shquar të historisë së letërsisë së shteteve
të bashkuara. Aë mes të romanRierëve bashf
këkohor, ai mund të krahasohet direkt me ” hof
mas KynRho and Don Dewillo. 8 i, sidoqoztë, ka
kohë që i ka tejkaluar arritjet e tyre nëpërmes
kombinimeve të rralla të mprehtësisë intelektuf
ale, përsosmërisë, dhe stilit të tij arkitektonik“.
” hjeshtë, KoBers është një shembull i gjeniut auf
tentik dhe Jehona e Kujtesës, një vepër monuf
mentale në shërbim të humani mit bashkëkohor.

